วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Journal of Education and Social Development
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 2557 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Vol. 10 No. 2 Academic Year 2014 (January - June 2015)
ISSN 1905-2693

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Journal of Education and Social Development
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(มกราคม - มิถุนายน 2558)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา
และการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็น
เชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมของนักวิชาการ
ทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความ
พิเศษ

Vol. 10 No. 2 Academic Year 2014
(January - June 2015)
บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
สถาบันคลังสมองของชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ล�ำปาง แม่นมาตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อเขียนหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน และเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งสิ้น
เจ้าของและคณะบรรณาธิการ ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.โกมล จันทวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ เพชรชื่น
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็น
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
ดร.ฉัตรชนก สายสุวรรณ
โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ดร.วิราวรรณ มูลตรีภักดี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองศาสตราจารย์นิสา เมลานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์ คงอิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.วรรณภา พัวเวส
ข้าราชการบ�ำนาญ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
ข้าราชการบ�ำนาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล สถิตย์เสถียร
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ
ตุลาการศาลปกครอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชาวหา
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สราวดี เพ็งศรีโคตร
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สำ�นักงาน
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-067-8
Fax: 038-391-043

กำ�หนดออก
ปีละ 2 ฉบับ

ค่าสมาชิกวารสาร
ปีละ 150 บาท (รวมค่าส่ง)

การส่งต้นฉบับบทความ
ติดต่อส่งต้นฉบับได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

การสมัครเป็นสมาชิก
ยื่นใบสมัครสมาชิก พร้อมเงินสดหรือ
ธนาณัติสั่งจ่าย ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา
ในนาม นางศรีวรรณ ยอดนิล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

บทบรรณาธิการ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
(มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558) ฉบับนี้ถือเป็นฉบับพิเศษเนื่องจากปีพุทธศักราช 2558 นี้ เป็นปีที่มีความ
ส�ำคัญต่อมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือเป็นปีครบรอบปีที่ 60 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีพัฒนาการ
มาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ต่อมาพัฒนาการเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนและมหาวิทยาลัยบูรพาตามล�ำดับ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ฉบับนี้จึงเป็นฉบับที่ร่วมเฉลิมฉลองในวาระส�ำคัญดังกล่าว โดยการน�ำเสนอบทความวิจัยของคณาจารย์ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาสังคม โดยเนื้อหาของฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ
จ�ำนวน 1 เรื่อง และบทความวิจัยจ�ำนวน 23 เรื่อง ตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับ
ครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา และบทความวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งบทความวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก
ในนามกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ และสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมด้วยดีเสมอมา
พบกันใหม่ในฉบับหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
บรรณาธิการ

			

สารบัญ

บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ

การประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
(เกษมสันต์ พานิชเจริญ, ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ดร.อนันต์ มาลารัตน์)

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี
(สายสุนีย์ หาญชนะพล, ดร.ธร สุนทรายุทธ, ดร.พงศ์เทพ จิระโร)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
(ปัทมาพร ศรีกำ�พล, ดร.ภารดี อนันต์นาวี)
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
(สมภพ จันทร์เงิน, ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)
กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
(พิมพ์วดี จันทรโกศล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)
ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี
(กันดิศ มั่นปาน, ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, ดร.ประชา อินัง)
Factors Affecting Learning Motivation of Ethnic Minority High School Students in Ratanakiri,
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การประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา*
Authentic Assessment in Physical Education Learning
Management
เกษมสันต์ พานิชเจริญ**
ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์***
ดร.อนันต์ มาลารัตน์****

บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษา โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของสาระการเรียนรู้ ความหมาย หลักการ
จัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับผลการเรียนรูพ้ ลศึกษา ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพ
จริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
คำ�สำ�คัญ: การประเมินผลตามสภาพจริง การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

Abstract
This paper presents authentic assessment in Physical Education learning. The paper
details content and standards of learning Health and Physical Education, meaning, principle of
authentic learning assessment, concepts and theories of Physical Education learning achievement,
characteristic of authentic assessment in Physical Education Learning Management.
Keywords : Authentic Assessment, Physical Education Learning Management

*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่ ง เป็ น กฎหมายการศึ ก ษาฉบั บ แรกของประเทศไทย
และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ซึ่ ง ถื อ เป็ น กฎหมายแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและ
จั ด การศึ ก ษาของชาติ ไ ด้ เ สนอสาระส� ำ คั ญ เพื่ อ เป็ น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในส่วนของปรัชญา
การศึ ก ษา ความมุ ่ ง หมายในการจั ด การศึ ก ษา การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการปฏิรูประบบโครงสร้าง
การบริหารการศึกษาใหม่โดยก�ำหนดสาระในหมวด 1
บททั่วไป เรื่อง ความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา
6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมในการด� ำ รงชี วิ ต
สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ” และใน
หมวดที่ 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษา ได้ก�ำหนดไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ในขณะที่มาตรา 23 ก�ำหนดว่า การจัดการศึกษาต้อง
เน้ น ความส� ำ คั ญ ทั้ ง ความรู ้ คุ ณ ธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้อง
กับความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ท�ำเป็น และมาตรา
26 ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดการการประเมินผู้เรียน
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน สิ่งเหล่า
นี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
มีจุดมุ่งหมายส�ำคัญที่จะปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น โดยให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องการ
ทีจ่ ะยกระดับความรูค้ วามสามารถและทักษะของคนไทย
สู่ระดับสากล และการที่จะทราบว่าสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้หรือไม่นั้น การวัดและประเมิน
ผลจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ต้องท�ำหน้าที่ทั้งการ
ประเมินเพื่อพัฒนา และการประเมินเพื่อตัดสินผลให้
สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา กระท�ำความเข้าใจให้
ถ่องแท้ในเรื่องของการวัดและประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2552, หน้า
5-10; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550, หน้า 3-4)
การประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของการจั ด กระบวนการเรี ย นการ
สอนในระดับต่าง ๆ การประเมินจะช่วยวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนและประสิทธิภาพการสอนว่าเป็น
อย่างไร แต่เดิมการวัดและประเมินผลใช้เพื่อการตัดสิน
ผลเป็นหลัก เช่น การตัดสินว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ได้-ตก
หรือประเมินผลออกมาในรูปของระดับผลการเรียนการ
ประเมินผลจึงกระทบต่อความรู้สึกในเชิงลบต่อผู้เรียน
สอดคล้องกับ ศิริเดช สุชีวะ (2550, หน้า 53) กล่าวว่า
ความรูส้ กึ ในทางลบของผูเ้ รียนต่อการวัดและประเมินผล
ที่เป็นเหมือน “การตรวจสอบและการตัดสิน” มากกว่า
จะเป็ น กระบวนการพั ฒ นาผู ้ เรี ย น ซึ่ ง ในระยะหลั ง มี
ความตระหนักในคุณค่าของการวัดและประเมินผลที่
มีต่อการพัฒนาทั้งตัวผู้เรียน ผู้สอน และการจัดการ
ศึกษาในภาพรวม โดยมีเป้าหมายสูงสุด (Ultimate
Goal) เพื่อ “พัฒนาการ” การเรียนรู้จึงมิใช่เพียงการ
“ตรวจสอบ” การเรียนรู้เท่านั้น สอดคล้องกับที่ วาสนา
คุณาอภิสิทธ์ (2552, หน้า 373) กล่าวว่า การประเมิน
ผลแบบดั้งเดิม (Traditional Assessment) เริ่มเป็นที่
สงสัย ไม่พึงพอใจว่าจะเป็นการประเมินผลความรู้ความ
สามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เช่น การใช้ตัว
เลือกตอบ (Multiple-Choices) การใช้เครื่องให้คะแนน
(Machine-Score Tests) แบบทดสอบมาตรฐานทาง
ทักษะหรือสมรรถภาพทางกาย (Standardized Sport
Skills or Physical Fitness Tests) วิธีการและเครื่อง
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มือเหล่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการประเมินผลความรู้ความ
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน หรือเรียกว่ายังไม่เป็นตัว
บ่งชี้ (Indicators) ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เพียงพอ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาพการ
ศึกษา (2547, หน้า 79) มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ในการแก้ปัญหาของการวัดผลว่า ต้องเร่งพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีข้อค้น
พบที่ส�ำคัญ คือ ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน แต่ยัง
วัดผลแบบเดิม คือ เน้นเนื้อหา ซึ่งครูถึงแม้ว่าจะได้รับ
การอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลาย
ครั้ง แต่ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีประเมินแบบเดิม ความ
ก้ า วหน้ า ในการปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการประเมิ น ผล
การเรียนอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา จึงหมายรวมถึง
การปรับเปลี่ยนการประเมินผลด้วยและต้องหลอมรวม
(Integrated) เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องท�ำการประเมินควบคู่กับการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรา 22 และมาตรา 26
ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
การประเมินผลเป็นกระบวนการส�ำคัญที่มีส่วน
เสริมสร้างความส�ำเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การสอนและ
การประเมินผลตามสภาพจริงจ�ำเป็นต้องมีลักษณะที่
สอดคล้องกันและด�ำเนินการควบคู่กันไป ส�ำหรับการ
ประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษา มี
ผูส้ ว่ นเกีย่ วข้องในการประเมิน ประกอบด้วย ครู นักเรียน
เพื่อน และผู้ปกครอง ได้ก�ำหนดสิ่งที่มุ่งประเมิน 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้าน
สมรรถภาพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ออกแบบ
กระบวนการการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และการ
สะท้อนป้อนกลับ โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตั ว ชี้ วั ด สาระพลศึ ก ษา รวมทั้ ง การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้
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สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้
เฉพาะบริบทของโรงเรียน แต่ไม่ว่าจะก�ำหนดไว้อย่างไร
กระบวนการต้องเป็น “การประเมินผลตามสภาพจริง”
โดยเน้นพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ทิศนา แขมมณี.
(2543, หน้า 136) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดขัน้ สูง ได้เรียนรูค้ วามรูใ้ นระดับลึกได้เชือ่ มโยงสิง่ ที่
เรียนรูก้ บั สภาพจริง ได้อภิปรายสนทนาในเรือ่ งทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ และได้รับผลการตัดสินใจและการกระท�ำของตน
จากสังคมหรือตามเกณฑ์มาตรฐานในชีวติ จริง สอดคล้อง
กับ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวว่า
การประเมินการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ช่วยส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูก้ า้ วหน้าสูงสุด เป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุขได้เต็มตามศักยภาพ จึงต้อง
ด�ำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีความถนัดความสนใจแตกต่างกันไป การ
ประเมินจึงไม่เป็นรูปแบบตามมาตรฐานเดียวกันหมด แต่
มีรปู แบบทีเ่ อือ้ อ�ำนวย เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เลือก แสดง
ความรู้ ความสามารถ ความรูส้ กึ ทีผ่ เู้ รียนมีและพฤติกรรม
ที่สอดคล้องได้อย่างแท้จริง
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรทีป่ รับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 โดยประกาศใช้กบั โรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา ช่วยให้การจัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,
หน้า 3) โดยให้ทุกโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการปรับ
การเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของตนเอง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
แบบอิงมาตรฐานหรือยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก
ในการพัฒนาผู้เรียน (Standards-based Curriculum
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- SBM) โดยก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นคุณภาพ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ปลายทางว่า ผู้เรียนต้องรู้อะไร
(Knowledge - K) ต้องท�ำอะไร (Practice, Process Skill,
Performance - P) และต้องดีอย่างไร (Affective - A)
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภาพรวมทุกระดับชั้น
และได้ก�ำหนดตัวชี้วัดแกนกลางที่ขยายความเพิ่มจาก
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระเพื่อระบุสิ่งที่ผู้เรียน
“ต้องไปให้ถึง” ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 - ม.6 ไว้
เป็นเกณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับการประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผูเ้ รียน รวมทัง้ เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ ทีเ่ รียน
รวมว่า “การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา” หรือ “การจัด
ท�ำสาระหลักสูตรสถานศึกษา” ทั้งหมดนี้เป็นหลักการ
ส�ำคัญของการน�ำหลักสูตรแกนกลาง อันเป็นหลักสูตร
ระดับชาติไปปฏิบัติหรือใช้จริงในสถานศึกษา สิ่งสุดท้าย
ที่ส�ำคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่
ในระดับชัน้ เรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และระดับชาติ (วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ,์ 2556, หน้า 17-18)
มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ค วามรู ้ แ ละ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ โดยมี
แนวคิดส�ำคัญ คือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
ของหลักสูตร มีดังนี้
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ นตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย
และรักการออกก�ำลังกาย
4. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
5. มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งท�ำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, หน้า 4-5)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีความรักชาติ มีจิตส�ำนึก มุ่งท�ำประโยชน์และ
สิง่ ดีงามให้สงั คม อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างสงบสุข และยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
สาระที่ 1 : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญ
เติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการด�ำเนินชีวติ
สาระที่ 3 : การเคลื่อนไหว การออกก�ำลังกาย
การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เข้ า ใจ มี ทั ก ษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
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มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกก�ำลังกาย การเล่น
เกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ มี
วินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนำ�้ ใจนักกีฬา มีจติ วิญญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 : การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 : ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 : ป้ อ งกั น และหลี ก เลี่ ย ง
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ่ี
ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพพื้นฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความคิด ด้านสุขภาวะ และ
การด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทั้ง 5 ข้อ ของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ
ข้อที่ 3 และนอกเหนือจากความเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญของการมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่
ดีของแต่ละคน และสังคมโดยรวม จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีบทบาทส�ำคัญต่อ
การพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายของมนุษย์ให้มี
ความสมบูรณ์ ความสมดุล โดยเป็นการศึกษาด้านสุขภาพ
ที่มีเป้าหมายเพื่อการด�ำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และ
สังคมให้ยั่งยืน วิสัยทัศน์ของสุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ส่วน
วิสัยทัศน์ของพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว การออกก�ำลังกาย การเล่นเกมและ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อ
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สุขภาพและกีฬา และกิจกรรมดังกล่าวได้รับการคัดสรร
มาเป็นอย่างดีแล้ว ผลรวมสุดท้าย คือ ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาที่เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(Holistic) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 1; วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์, 2547, หน้า 2-3)
สาระพลศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสาระการ
เรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา มีความส�ำคัญในเรื่อง
สุขภาพ มีบทบาทส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ และยัง
เป็นกระบวนการศึกษา โดยเป้าหมายของผู้เรียนทุกคน
ได้เรียนรู้สุขภาพหรือสุขภาวะ ท�ำให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจ มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมทีเ่ หมาะสม มีทกั ษะ
ด้านสุขภาพจนเป็นนิสยั ส่งผลให้สงั คมโดยรวมมีคณ
ุ ภาพ
และเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของทุกคน
สาระพลศึกษา เป็นส่วนหนึง่ ของสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และพลศึกษา มีความส�ำคัญในเรื่องสุขภาพ มีบทบาท
ส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ และยังเป็นกระบวนการ
ศึกษา โดยเป้าหมายของผูเ้ รียนทุกคนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารน�ำ
กิ จ กรรมการออกก� ำ ลั ง กายไปใช้ ใ นวิ ถี ต นเองตลอด
ชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของ
ทุกคน การจัดการเรียนรู้ในสาระพลศึกษามุ่งครอบคลุม
พัฒนาการ 5 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา สรุปได้ว่า พลศึกษาเป็นกระบวนการทางการ
ศึกษาทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา หรือ
ให้เกิดการเรียนรู้ ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมทางกาย
การออกก�ำลังกาย เกม กีฬาต่าง ๆ เป็นสื่อให้ผู้เรียน
ได้มีการเรียนรู้และมีการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548,
หน้า 1) ด้วยกิจกรรมได้รับการเลือกหรือคัดสรรมาเป็น
อย่างดี และมีการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับระดับความ
สามารถ ความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน ตลอด
จนสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล โดยได้รับการสนับสนุนช่วย
เหลือจากบ้าน ชุมชนท้องถิ่น ไปพร้อมกับสถานศึกษา
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ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสาระพื้นฐาน สาระเพิ่ม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic
Learning) เป็นมุมมองการปฏิรปู ในการศึกษาทีต่ อ้ งการ
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีความหมาย การจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับโลก
แห่งความเป็นจริงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น
ได้และเข้าใจสิ่งที่ก�ำลังเรียนรู้นั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการเรียนการสอนที่
มีความหมายช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ความรู้ในเนื้อหา
วิชาและใช้การคิดในการเชื่อมโยงประสบการณ์และการ
เรียนไว้ด้วยกัน ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายการ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว้ ดังนี้ สุวิมล ว่องวาณิช
(2546, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง
เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะ
ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดย
ใช้เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบ
ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการ
แสดงออก ลงมือท�ำ หรือผลิต จากกระบวนการท�ำงาน
ตามทีค่ าดหวังและผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะเป็นการสะท้อน
ภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือ
ไม่ อยู่ในระดับความส�ำเร็จใด ทิศนา แขมมณี (2553,
หน้า 136-137) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
ต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไป
เผชิญสถานการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วม
กันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ข้อมูล วิธีต่าง ๆ เพื่อที่
สอนมีการจะแก้ไขปัญหานั้น และได้รับผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง
ดังนั้นกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง คือ การให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญสภาพการณ์
จริง ปัญหาจริง ได้คิด แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจ
เป็นกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียน ได้ผสมผสานระหว่างการ
เรียน การสอน และการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์

(Criteria) หรือ มาตรฐาน (Standard) เดียวกับเกณฑ์
หรือมาตรฐานทีใ่ ช้ตดั สินการท�ำงานในชีวติ จริงในชิน้ งาน
เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
หลักการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 133-134) ได้
สรุปหลักการการจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง (Authentic
Learning) ไว้ดังนี้
1. การเรียนรู้เรื่องใด ๆ ย่อมมีความสัมพันธ์
กับบริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรู้โดยค�ำนึงถึงบริบท
แวดล้อมเป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง จึง
สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
2. สภาพการณ์จริง ปัญหาจริง เป็นโลกแห่งความ
เป็นจริง ซึง่ ทุกคนจะต้องเผชิญ ดังนัน้ ผูเ้ รียนได้เผชิญกับ
สถานการณ์จริง ปัญหาจริง จึงเป็นโอกาสที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ความเป็นจริง
3. การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการ
เรียนรู้ที่มีความหมาย เพราะสามารถน�ำไปใช้ได้ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ใฝ่รู้ อยากเรียนรู้
4. การให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา จะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
จ�ำนวนมาก
จากที่ก ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริง มีหลักและองค์ประกอบทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ ได้แก่ มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(Construct) เรียนรู้อย่างมีความสุข (Happiness)
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต ่ อ กั น มากที่ สุ ด (Interaction) ได้
เรียนรู้กระบวนการควบคู่กับผลงานที่สรุปได้ (Process
Learning) มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้มากที่สุด (Participation) และผู้เรียนสามารถน�ำ
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ (Application)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ผลการเรี ย นรู ้
พลศึกษา
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2552, หน้า 175) ได้สรุป
ผลการเรียนรู้พลศึกษา ไว้ดังนี้
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1. กระบวนการที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จได้ด้วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์และการฝึกฝน
2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลและ
การรับข้อมูล
3. กระบวนการรับข่าวสารอย่างผสมผสานโดย
ธรรมชาติ เพราะขึ้นอยู่กับการมองเห็นการได้ยิน การ
รู้สึก การับรส การสัมผัส และการได้กลิ่น เป็นกระบวน
การของการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลมาจากการกระตุ้น
ประสาทให้เกิดการเรียนรูห้ รือการตอบสนอง และการรับรู้
(Perception) หมายถึง การรู้หรือการแปลความข้อมูล
อันเป็นกระบวนการจัดข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาจากอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ
ผลการเรี ย นรู ้ พ ลศึ ก ษาที่ ผู ้ เ รี ย นได้ รั บ จาก
กิจกรรมทางพลศึกษา คือ พัฒนาการด้านกลไก (Motor
development) เป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหว (Movement skill) ผสมผสานกับการมี
พัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกาย (Fitness) และด้าน
เจตคติ (Affective) เข้าด้วยกัน
ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
จากแนวคิดของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2547,
หน้ า 533) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย น
เป็นการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการให้คะแนน (Grading)
การประเมินผลผู้เรียนจะด�ำเนินไปตามจุดมุ่งหมายของ
วิชาพลศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้าน
ความรู้ เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย และสังคม
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบทดสอบทักษะกีฬา
(Sports Skill Tests) การใช้แบบทดสอบเจตคติ และ
ความสนใจ (Attitude and interest Inventories)
การใช้แบบสอบถามต่าง ๆ (Questionnaires) และการ
ส�ำรวจรายการหรือการเลือกตอบ (Checklist) เป็นต้น
สอดคล้องกับ ครุกส์ (Crooks, 1988, pp. 438-481)
ชีใ้ ห้เห็นว่า การประเมินผลเป็นแนวทางเพือ่ การตัดสินใจ
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ว่าอะไรส�ำคัญที่สุดที่ผู้เรียนควรได้เรียน ซึ่งการประเมิน
มีผลต่อแรงจูงใจ การยอมรับในความสามารถตนเอง
การเรียนรู้ และมีผลต่อการพัฒนากลยุทธ์และทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ลันด์ (Lund, 1997, p. 3) ได้เสนอลักษณะ 6
ประการของการประเมินตามสภาพจริงการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา ดังนี้
1. การประเมินตามสภาพจริงมีความท้าทาย
และในสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง ในลักษณะการประเมินตาม
สภาพจริงทางพลศึกษา โดยประเมินผูเ้ รียนจากการปฏิบตั ิ
จริง เช่น การเล่นเกมโดยประเมินจากการประยุกต์ใช้กับ
กฎ กลยุทธ์ และทักษะการเล่น
2. การประเมินตามสภาพจริงต้องการให้นกั เรียน
มีทักษะการคิดในระดับสูง โดยการจ�ำลองสถานการณ์
ให้นักเรียนประยุกต์ใช้แนวคิด ท�ำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยหลังจากการทดสอบ การประเมินตามสภาพ
จริงจะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
3. ผูเ้ รียนรูม้ าตรฐานการประเมินตัง้ แต่เริม่ ต้น ซึง่
การประเมินตามสภาพจริงจะมีการตั้งเกณฑ์การประเมิน
(Scoring Rubrics) หรือเกณฑ์มาตรฐานการในการ
ประเมิน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลย้อนกลับเกี่ยวกับความ
ก้าวหน้า
4. การประเมินตามสภาพจริงเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร
5. ผู้เรียนน�ำเสนอสิ่งที่ดีสุดของการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อผู้อื่น สามารถช่วยกระตุ้นความภาค
ภูมิใจในการท�ำงานและผู้เรียนสามารถแสดงออกอย่างมี
ความหมาย
6. เน้นที่กระบวนการไม่ใช่ผลผลิต
สรุปได้ว่า การประเมินผลตามสภาพจริงการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา คือ พฤติกรรมที่แสดงออกของ
ครูพลศึกษาในรูปของกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการด�ำเนินการ
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ดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการ
สอนตามหน่วยการเรียนรู้/แผน นับตั้งแต่ก่อนการเรียน
การสอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียน
การสอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรม
ที่ต้องการวัดน�ำผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดมาตรฐาน
การเรียนรู้ของสาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก�ำลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล และสาระที่ 4
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินน�ำไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อน
กลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง
ให้แก่ผเู้ รียน การตัดสินผลการเรียนรูร้ วบยอดในเรือ่ งแผน
หรือหน่วยการเรียนรู้หรือในรายวิชา และการวางแผน
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553, หน้า 81)
การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) เป็นการประเมินผลในชีวิตจริง เปรียบ
เสมือน การปฏิบัติในชีวิตจริง (Real-life) สามารถ
ประเมินความสามารถ ความคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน เจตคติ
การเคลื่อนไหวและทักษะที่ซับซ้อน สมรรถภาพทางกาย
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสรุปการประเมินตาม
สภาพจริงการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ได้ 3 ด้าน ตาม
แนวคิดของวาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2556, หน้า 37-38)
ได้ดังนี้
1. กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง
กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง สามารถ
ใช้วิธีการได้อย่างหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ (Oral
Interview) การแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม (Group Problemsolving) การจัดท�ำแฟ้มงาน (Portfolio) เน้นการ
ประเมิ น ปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น โดยก� ำ หนดให้ ผู ้
เรียนลงมือปฏิบัติ สร้างหรือประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง
โดยการใช้หลัก 3P ได้แก่ การให้ปฏิบัติตามล�ำดับขั้น
(Process) การประเมินจากชิ้นงาน จากการท�ำโครงการ
ต่างๆ (Project) และประเมินจากชิน้ งานโดยจัดเป็นแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio Assessment) ควรพิจารณาจาก
คุณภาพของแฟ้ม สมุด ผลงาน ความคิด ความสนใจที่
ถือว่าประสบความส�ำเร็จมากที่สุด และถือว่าเป็นชิ้นงาน
ที่แสดงถึงคุณภาพ เช่น ตารางการออกก�ำลังกายและผล
ที่เกิดขึ้น การออกแบบท่าทาง/โปรแกรมการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การสะท้อนความรู้สึก และการ
รวบรวมองค์ความรู้ในงาน/เรื่องหัวข้อต่าง ๆ ด้วย
2. ประเภทเครื่องมือการประเมินผล
การประเมินผลตามสภาพจริงมีเครือ่ งมือหรือวิธี
การประเมินทีห่ ลากหลาย โดยน�ำเสนอตัวอย่างเครือ่ งมือ
ในการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ (วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ.์
2556, หน้า 37-38; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554, หน้า
104-110)
2.1 การประเมินแบบเลือกตอบ ประเภท
เครื่องมือ เช่น การเลือกตอบ (Multiple Choice) ถูกผิด (True-False) จับคู่ (Matching) เติมค�ำ ข้อดี คือ
เหมาะกับการประเมินในข้อเท็จจริง แนวคิดพื้นฐานที่ไม่
ซับซ้อน ตรวจให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ว ข้อจ�ำกัด คือ
ไม่เหมาะสมกับการประเมินทักษะการคิดระดับสูงและ
การประเมินตามสภาพจริง เพราะเป็นการจ�ำกัดความ
สามารถของผู้เรียน
2.2 การประเมินแบบสร้างค�ำตอบ ประเภท
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินผลผลิต (Products) เช่น เรียงความ
การเขี ย นสะท้ อ น การตอบแบบสั้ น แผนภู มิ กราฟ
รายงาน การจัดแสดงผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน โครงการ
ส่งประเภทเครื่องมือที่ใช้ประเมินความสามารถเชิงการ
ปฏิบตั ิ เช่น การพูดน�ำเสนอ การอ่านออกเสียง การโต้วาที
การอภิปราย การแสดงปฏิบตั ติ า่ ง ๆ การเคลือ่ นไหว และ
การเล่นกีฬา ข้อดี คือ ใช้ประเมินความสามารถที่แท้จริง
ในการน�ำความรูแ้ ละทักษะไปใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
และเหมาะสมกับการประเมินตามสภาพจริง ข้อจ�ำกัด
คือ การตรวจมีความซับซ้อน ค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน
อาจขาดความคงเส้นคงวา แก้ไขได้โดยก�ำหนดเกณฑ์ที่
ชัดเจน เจาะจงและวัดได้ตรง เพื่อระบุระดับคุณภาพ
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2.3 การสังเกต เป็นวิธีการที่กระท�ำได้ทุก
สถานการณ์และสถานที่ ผูส้ อนอาจก�ำหนดเครือ่ งมือและ
เกณฑ์ในการสังเกตหรือไม่มีเครื่องมือในการสังเกตก็ได้
โดยขึน้ อยูก่ บั ประเด็นทีต่ อ้ งการประเมินผูเ้ รียนว่ามีความ
จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการสังเกตระดับความสามารถ
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมากน้อยเพียงใด โดยใน
กิจกรรมทางพลศึกษาสามารถใช้การสังเกตเพื่อประเมิน
พฤติกรรมในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ ด้าน
ทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เช่น สังเกตพฤติกรรมในขณะทีเ่ รียนกิจกรรม
ทางพลศึกษา ความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา ความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการฝึกทักษะ เป็นต้น
2.4 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้สอนช่วย
ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่าง
อาจสังเกตได้ไม่ชดั เจน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง โดย
การสัมภาษณ์เป็นวิธกี ารประเมินโดยการตัง้ ค�ำถามง่าย ๆ
ไม่ซับซ้อนมากเกินไป สามารถสัมภาษณ์ผู้เรียนได้ทั้งรูป
แบบทีเ่ ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ นิยมใช้ประเมินผล
การเรียนรูด้ า้ นความรู้ ความเข้าใจทีม่ รี ะดับสูงกว่าความรู้
ความจ�ำ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ
ทัศนคติ ค่านิยม รวมทัง้ การเห็นคุณค่าในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น
ครูให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมการออกก�ำลังกายหลังเลิกเรียน
ทุกวัน ครูได้สมั ภาษณ์ถงึ ผลของการท�ำกิจกรรมการออก
ก�ำลังกายดังกล่าว ทั้งในด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้าน
ทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นต้น
2.5 บั น ทึ กจากผู้เ กี่ย วข้อง เป็นวิธีการ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพทาง
กาย และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านที่เป็น
ทางบวกและด้านที่เป็นทางลบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และเป็นการวางแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุเป็นหมายของวิชาพลศึกษา เช่น
ผูป้ กครองได้สงั เกตพฤติกรรมของลูกทีไ่ ด้ออกก�ำลังกาย
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ทุกวันหลังเลิกเรียน มีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มี
อารมณ์ดี และร่าเริงแจ่มใส เป็นต้น
2.6 การรายงานตนเอง เป็ น วิ ธี ก าร
ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สึก หรือ
พู ด แสดงความคิ ด เห็ น ออกมาโดยตรง เพื่ อ เป็ น การ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียน
แต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนมาก
ขึ้น และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้
ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้าน
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น ให้ผเู้ รียนบรรยายความรูส้ กึ
ของตนเอง เมื่อสามารถปฏิบัติทักษะที่ยากและซับซ้อน
ได้ดี ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อปฏิบัติทักษะที่ยากและ
ซับซ้อนได้ เป็นต้น
2.7 การใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการจัด
เก็บตัวอย่างผลงานที่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
และกระท�ำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เรียน เพื่อใช้
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านความรู้ ด้านทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียนพัฒนาได้ส�ำเร็จ
รวมทั้งความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ
และความก้าวหน้าที่สามารถน�ำมาประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคนให้มีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ให้นักเรียนศึกษานักกีฬาที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศแล้วให้นักเรียนท�ำเป็นแฟ้มสะสมผลงานของ
นักกีฬาคนนั้น เป็นต้น
3. การก�ำหนดเกณฑ์ประเมินค่า
การประเมินตามสภาพจริงนิยมใช้ การประเมินค่า
(Rubric) เป็นเครือ่ งมือทีย่ อมรับกันในวงกว้างว่ามีความ
เหมาะสมมากส�ำหรับการประเมินตามสภาพจริง ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ใช้ส�ำหรับจัดระบบ และ
แปลความข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเรียนรู้ ชิ้นงาน
ภาระงานของนักเรียน ใช้วัดภาระงานที่เป็นอัตนัยให้มี
ความเป็นปรนัย มากกว่าตารางประมาณค่า (Rating
Scales) ใช้ตัดสินการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์ และ
เป็นเครื่องมือในการจัดระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
หรือพัฒนาการ
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บทสรุป
จากทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่ตน้ จะเห็นได้วา่ แนวคิด และ
ความส�ำคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงในการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ช่วยสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษา ทฤษฎี
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้พลศึกษาลักษณะของการประเมิน
ผลตามสภาพจริงการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ช่วยให้

ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเน้นพัฒนาการของผู้เรียน
โดยมีเป้าหมายในการประเมินผลพลศึกษาทั้ง 5 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย ครู นักเรียน และผูป้ กครอง
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดเป้าหมาย เครือ่ งมือในการ
ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน การตัดสินผล และการ
สะท้อนป้อนกลับ ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญของการพัฒนาผู้
เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี*
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี
โดยการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัด
ชลบุรี ทัง้ 3 ด้านมีดงั นี้ ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ โรงเรียนก่อตัง้ ในบริเวณทีม่ สี ภาพแวดล้อมดีและมีการคมนาคม
สะดวก มีสิ่งก่อสร้างค�ำนึงถึงความปลอดภัย สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง ในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ
และให้ความรู้สึก อบอุ่นเหมือนบ้าน มีห้องประกอบการต่าง ๆ ครบถ้วน จัดห้องเรียนและพื้นที่โดยรอบให้กระตุ้น
และเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเน้นธรรมชาติผสมผสานกับความโดดเด่นของบางแสน เช่น องค์ความรู้ หรือสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ทางทะเล และจัดบริการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างแท้จริง
ขนาดของโรงเรียนสอดคล้องกับความพร้อมและนโยบายของผู้ก่อตั้ง โดยมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนตาม
เกณฑ์ก�ำหนดเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้บริหาร
จัดการด้านวิชาการ ผู้จัดการเป็นผู้บริหารจัดการทั่วไป มีตัวแทนครูและผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โดยให้บุคคลากร ทุกคนตระหนักถึงนโยบายของโรงเรียน รู้จักขอบเขตการท�ำงานและปฎิบัติตาม เพื่อที่ทุกฝ่ายก้าว
ไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้พิจารณาคุณสมบัติของทุกต�ำแหน่งทั้งความรู้ ความสามารถ
(IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และด้านศีลธรรม (MQ) โดยเก็บค่าธรรมเนียม การเรียนต�่ำ ในขณะที่โรงเรียนยัง
สามารถด�ำเนินกิจการได้ ด้านคุณภาพก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ เตรียมความพร้อมทาง
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านการเรียนและการเล่น ผ่านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความพร้อมทุกด้าน และพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป
คำ�สำ�คัญ: โรงเรียนนานาชาติ/ รูปแบบ/ การจัดตั้ง
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Abstract
This research aims to study factors of establishing an international school in Bangsaen
Chonburi province with Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). The results showed that
there were three models to consider in establishing an international school in Bangsaen Chonburi
province.
The first factor concerns the environmental factors: The school should be found in a
good location and have convenient transportation. The construction should be secure, creative,
hospitable, and in a natural atmosphere. The school should have enough operational room and
area to facilitate student learning and emphasize integration between natural elements of the
Bangsaen area, such as sea or marine symbols. Appropriate services should be arranged for the
benefit of the students. The school size should be established according to the founder’s readiness
and policy, and also the student-classroom ration will depend on the principles of educational
efficiency.
The second factor concerns school management: The school director will manage academics,
while the school manager will work on general management and also have teachers and parents
in a representative school board. Everyone will be aware of school policy, to know and observe
their own terms of reference in order to head in the same direction and complete school objectives.
Personnel qualifications will be considered in terms of intelligence, emotional intelligence, and
moral quotient. The tuitions fees should be determined as low as the school can operate.
The third factor is educational quality: Learner development activities should be assigned
according to school objectives in order to prepare the readiness of students in mind, body,
intelligence, emotional, social, and spiritual growth by learning and playing through art, music,
and sports. Graduates should be ready in every aspect for the next learning level.
Keywords : International School/ Model/ Establishment

บทนำ�
การศึกษาระดับปฐมวัยป็นการศึกษาที่ส�ำคัญ
มาก เราจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยพร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้มาก หากถูกปลูกฝังอย่างเป็นระบบก็จะท�ำให้
พัฒนาการทางสมองและปัญญาถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ
ในวัยเด็ก ซึง่ บางอย่างนัน้ ไม่สามารถได้รบั การพัฒนาหรือ
พัฒนาได้ยากเมื่อเด็กโตขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2543, หน้า 112)

เนื่ อ งจากกระแสของความเป็ น สากลท� ำ ให้
ประเทศไทยต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ทบทุ ก ด้ า นกั บ ต่ า ง
ประเทศ ทั้งทางด้านการศึกษา การค้า การลงทุน หรือ
แม้ แ ต่ ก ารบั น เทิ ง ซึ่ ง ท� ำ ให้ ป ระเทศต้ อ งปรั บ ตั ว และ
สิ่งที่เป็นผลตามมาคือความรู้ที่เป็นสากล การสื่อสาร
โดยใช้ภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การศึกษา
ต้องสร้างคนไทยให้พร้อมแข่งขันระดับโลกซึ่งจะรุนแรง
ขึ้ น ตามอิ ท ธิ พ ลกระแสการเปิ ด เสรี สิ น ค้ า และบริ ก าร
ของไทย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543, หน้า
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124) และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยใน
กฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท�ำงานของ
อาเซียนคือภาษาอังกฤษ (The working language
of ASEAN shall be English) ภาษาอังกฤษจึงเป็น
เรื่องจ�ำเป็นดังนั้นเมื่อกระแสโรงเรียนนานาชาติได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
เปิดโอกาสให้สามารถจัดตั้งและด�ำเนินกิจการโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทยได้อย่างเสรีการวางเป้าหมายที่
จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความต้องการ
ของผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลานมีความรู้ความ
สามารถ มีศักยภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะแข่งขัน
ในสังคมโลกแห่งโลกาภิวัตน์ได้ ประกอบกับค่าใช้จ่าย
ต่อคนในหนึ่งปีการศึกษาก็ยังถูกกว่าการส่งบุตรหลาน
ไปเรียนต่างประเทศด้วย (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2553) แต่
ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนนานาชาติยังคงสูงเมื่อเปรียบ
เทียบกับค่าครองชีพโดยรวมของประเทศไทย จึงจ�ำเป็น
ต้องมองหาช่องทางการศึกษาที่เก็บค่าธรรมเนียมไม่สูง
เกินไปหรือต่างจากโรงเรียนเอกชนมากนัก ซึ่งเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2543, หน้า 124)
ปั จ จุ บั น มี โรงเรี ย นนานาชาติ ร ะดั บ ปฐมวั ย ใน
จังหวัดชลบุรีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตพัทยา
4 แห่ง และอ�ำเภอศรีราชา 1 แห่ง (กองโรงเรียนนโยบาย
พิเศษ ส�ำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ: ข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม
2556) จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าไม่มีโรงเรียน
นานาชาติระดับปฐมวัยที่ตั้งอยู่ในอ.เมือง จังหวัดชลบุรี
การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัยไม่วา่
จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ในรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติ ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สงู เกินไป
ซึง่ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา (สนาน ลิปเ์ ศวตกุล,
2547, หน้า 77) ตามความจ�ำเป็นของกระแสของยุคแห่ง
ความเป็นสากล การศึกษาทีม่ เี ป้าไม่ตรงกับความต้องการ

ของสั ง คมเป็ น ความด้ อ ยที่ ต ้ อ งการการเปลี่ ย นแปลง
(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2544, หน้า 7-11) และด้วยสภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบความเป็น
ไปได้ในการจัดตั้ง โรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัด
ชลบุรี

วิธีการวิจัย
ก า ร วิ จั ย นี้ ใช ้ เ ท ค นิ ค ก า ร วิ จั ย E D F R
(Ethnographic Delphi Futures Research) คือ
ก�ำหนดและเตรียมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญ
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 18 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษาที่ใช้ภาษา อังกฤษเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนเป็นหลัก เป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
บริหารสถานศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ภายใต้มลู นิธทิ างศาสนาคริสต์
เป็นนัก วิชาการมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ในการ
บริหารการศึกษานานาชาติ เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติท�ำการ สัมภาษณ์
(EDFR รอบที่ 1) ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอน
คล้าย EFR แต่ EDFR มีความยืดหยุน่ มากกว่าวิเคราะห์/
สั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพือ่ สร้างเครือ่ งมือ
ส�ำหรับท�ำเดลฟาย (EDFR รอบที่ 2, 3) และเขียนรูปแบบ
ในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ได้ พั ฒ นารู ป แบบในการจั ด ตั้ ง
โรงเรี ย นนานาชาติ ที่ บ างแสน จั ง หวั ด ชลบุ รี ทั้ ง 3
ด้าน คือ ด้านคุณลัก ษณะทางกายภาพที่ดินต้องตั้ง
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ตั้งอยู่บนถนนหรือในซอยที่
มีการคมนาคมสะดวกไม่อยู่ใกล้อุตสาหกรรมหรือใกล้
สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ผับบาร์ต่างๆ มีรั้วมีแบบแปลน
การก่อสร้างให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน ที่สามารถ
เสริมสร้างจินตนาการและใช้งานได้จริง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการก่อสร้างมีความปลอดภัยต่อเด็กอาคารเรียน อาคาร

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกอบห้องปฏิบัติการ ห้องบริการสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและห้องเรียนมีลักษณะที่กระตุ้นและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ เน้นธรรมชาติผสมผสานกับความโดดเด่นของ
บางแสน เช่น องค์ความรูห้ รือสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทางทะเล
มีความเพียงพอและเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ส�ำหรับศิลปะ ดนตรีกีฬาการเล่นทั้งกลาง
แจ้งและในร่ม มีความเพียงพอและเหมาะสมของอาหาร
ของว่าง น�้ำดื่ม น�้ำใช้ ห้องน�้ำ ห้องส้วมรวมถึงอุปกรณ์
การนอน มีความสะอาด ความสะดวกสบายเทคโนโลยี
มีการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุ
ด้านการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนมีขนาดตามความ
พร้อมและนโยบายของผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้บริหารมีความ
เชื่อมโยงกับครู และบุคลากรอื่น ๆ ตามความสัมพันธ์
คือ ผู้อ�ำนวยการ (ครูใหญ่) บริหารจัดการด้านวิชาการ
ผู้จัดการบริหารจัดการทั่วไปมีตัวแทนครูและผู้ปกครอง
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีหลาก
หลาย เช่น นักกฎหมาย นักโภชนาการ นักจิตวิทยาเด็ก
นักศาสนศาสตร์ ครูและครูผู้ช่วยจะเป็นผู้ประสานงาน
หลักกับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามืออาชีพและมีจ�ำนวนเพียงพอมีภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและมีภาระงานเหมาะสม
ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียนเป็นผูก้ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ของโรงเรียนตัง้ แต่
แรกบุคลากรทุกต�ำแหน่งจะมีความรู้ตามสายงานหรือมี
ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
เด็ก มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมรักเด็กและมีความปรารถนา
ให้เด็กประสบความส�ำเร็จ ผู้อ�ำนวยการ/ผู้จัดการมีความ
เป็นผูน้ ำ� ทีด่ พี ฒ
ั นาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ครูผสู้ อนหลัก
จะเป็นเจ้าของภาษามีสขุ ภาพจิตดี ฝ่ายธุรการและครูจะมี
มนุษยสัมพันธ์ดสี ามารถสือ่ สารได้ชดั เจน ค่าเล่าเรียนเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คือ ก�ำหนดค่าเล่าเรียน
ในอัตราทีไ่ ม่สงู เกินไป ในขณะทีย่ งั สามารถบริหารจัดการ
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ ด้านคุณภาพ
ของโรงเรียน ได้แก่ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมครบทุก
ด้านคือทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
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ทัศนคติ ลักษณะนิสยั ทีด่ รี ะเบียบ ความรับผิดชอบความ
คิดริเริม่ สร้างสรรค์จนิ ตนาการและสมาธิ รูจ้ กั การเข้าสังคม
ปลูกฝังจิตสาธารณะและหน้าที่ของพลเมืองผ่านศิลปะ
ดนตรี กีฬาผ่านการเล่นและสิง่ แวดล้อมมีสขุ ภาพร่างกาย
แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
พื้นฐานในชีวิตประจ�ำวัน อ่านออกเขียนได้ตามสมควร
มีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้รูปธรรมได้รู้จักรัก
การอ่าน มีความพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป ชอบ
ไปโรงเรียน มีความสุขกับการเรียน มีความประพฤติดี
กิริยามารยาทดี มีน�้ำใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม

อภิปรายผล
ความประทับใจแรกของผู้ปกครองเมื่อมาถึง
โรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนลักษณะภายนอก
ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้ ไม่ว่าจะ
เป็นบรรยากาศ สถาปัตยกรรม สื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการตัดสิน
ใจเลือกให้บุตรหลาน “ความสะอาดและปลอดภัย” เป็น
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ของโรงเรี ย นอนุ บ าลที่ ต ้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ
ที่ดินต้องตั้ง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ตั้งอยู่บนถนน
หรือในซอยที่มีการคมนาคมสะดวก ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความ ปลอดภัยให้กับเด็กหากมีเด็กเล็ดลอดออกจาก
โรงเรียน นอกจากการมีรั้วที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัย
ที่ดินไม่ควรเป็นที่น�้ำท่วมขัง ซึ่งขัดต่อสุขลักษณะและ
อนามัยของนักเรียน ไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
อาจก่อมลภาวะทางเสียง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือ
อยู่ใกล้สถานที่อันไม่เหมาะสมแก่กิจการ เช่น ผับ บาร์
สอดคล้องกับ วารุณี อัศวโภคิน (2531, หน้า 23-24)
ต�ำแหน่งที่ตั้งควรมี บรรยากาศเงียบสงบ ปราศจาก
มลภาวะ มีแบบแปลนการก่อสร้างที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เหมือนบ้าน สามารถเสริมสร้างจินตนาการและใช้งาน
ได้จริง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างมีความปลอดภัย
ต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้อง
ปฏิบัติการ ห้องบริการ สอดคล้องกับ วารุณี อัศวโภคิน
(2531, หน้า 23-24) การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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ให้เหมาะสมกับวัยและขนาดร่างกายของเด็ก เพื่อความ
สะดวกในการใช้งานและเป็นการลดอัตราการเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ สอดคล้องกับประเสริฐ สะมะลาภา
(2543, หน้า 12) โรงเรียนทีด่ ตี อ้ งมีอาคารสถานทีท่ เี่ พียง
พอ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และปลอดภัย สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544,
หน้า 1) โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสริมสร้างประสบการณ์และ
พัฒนาการให้เด็ก มิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แต่มีหน้าที่ที่จะจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก
สอดคล้องกับชนาทิพย์ จูตระกูล และคณะ (2536, หน้า
224) การจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ ส่งเสริมการเรียน
ในลักษณะที่กระตุ้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ให้
เน้นธรรมชาติ มีพนื้ ทีส่ เี ขียวผสมผสานกับความโดดเด่น
ของบางแสน เช่น องค์ความรู้หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทาง
ทะเล ให้จดั ห้องประกอบการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยและวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ส�ำหรับศิลปะ ดนตรี
กีฬาที่หลากหลาย รวมถึงการเล่นทั้งกลางแจ้งและในร่ม
เพื่อที่เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น อีกทั้งอุปกรณ์การนอน
สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2555) เด็ ก ในระดั บ
ปฐมวัยนั้นต้องมีการพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน การนอนพัก
ผ่อนในเวลากลางวันของเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปญ
ั ญาของเด็กในขณะ
ที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544, หน้า 1) โรงเรียนมีหน้าที่จัด
สิง่ แวดล้อม บรรยากาศและกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาการ
ทุกด้านของเด็ก ซึ่งโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การนอน
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนด้วยการลดแสงสว่างปิดประตู
ปิดไฟปิดม่านและเปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ ให้ฟังเพื่อช่วย
ให้เด็กหลับได้ง่ายขึ้น มีความเพียงพอและเหมาะสมของ
ห้องน�้ำ ห้องส้วม มีความเพียงพอและเหมาะสมของ
อาหาร ของว่าง น�้ำดื่ม น�้ำใช้ สอดคล้องกับ ลัดดา
เหมาะสุวรรณ (2557) โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีบทบาท
ส�ำคัญมากกับสุขภาวะของเด็ก การจัดการอาหารและ
สิง่ แวดล้อมอืน่ ในโรงเรียนมีอทิ ธิพลสูงต่อภาวะโภชนาการ

และนิสัยการกินของนักเรียน หากต้องการส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนมีโภชนาการสมวัย พร้อมส�ำหรับการพัฒนา
สติปัญญาให้เต็มศักยภาพ มีความสะดวกสบายและ
เทคโนโลยี สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2534,
หน้า 44) ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการบริการเป็น
สิ่งส�ำคัญที่โรงเรียนจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง และสอดคล้อง
กับส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 37-56)
พฤติกรรมผู้บริหารที่ดีจะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สร้างความปลอดภัยต่อ
สุขภาพร่างกายแก่เด็ก ได้แก่ การรักษา พยาบาลการ
ตรวจสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุสอดคล้องกับ ชนาทิพย์
จูตระกูล และคณะ (2536, หน้า 224) เด็กอยู่ที่โรงเรียน
อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเกิด
อุบตั ิเหตุหรือมีอาการไม่สบายมาจากที่บา้ น มีการติดต่อ
โรคต่าง ๆ จากเพื่อน ครูจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ
สุขภาพของเด็กทุกเช้า ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือ
เด็กที่เจ็บป่วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละท� ำ ให้ ผู ้ ป กครองมี ค วาม
เชื่อมั่นกับสถานศึกษาที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน และให้
เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ที่ก�ำหนดหลัก
เกณฑ์การจัดตัง้ และด�ำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ เพือ่
ให้โรงเรียนนานาชาติมีคุณสมบัติและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
การบริหารจัดการใช้กรอบการบริหารของสถาน
ศึ ก ษาที่ เ ป็ น โรงเรี ย นภายใต้ มู ล นิ ธิ ท างคริ ส ตศาสนา
โดยนําหลักการคติธรรมตามครรลองคริสต์ศาสนามา
บูรณาการเข้ากับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ และจัดการ
ศึกษาในลักษณะที่มีความอบอุ่นคล้ายบ้าน ในอัตราส่วน
ของครูต่อนักเรียนที่พอเหมาะ สอดคล้องกับ ประเสริฐ
สะมาลาภา (2543, หน้า 12) โรงเรียนที่ดีต้องมีทิศทาง
การจั ด การศึ ก ษาที่ ชั ด เจน ผู ้ บ ริ ห ารครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาต้องมืออาชีพและจ�ำนวนเพียงพอ มีภาระ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและมีภาระ
งานเหมาะสม ผู้อ�ำนวยการ (ครูใหญ่) เป็นผู้ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์เป็นผู้น�ำในการวางแผนและด�ำเนินการต่าง ๆ
มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและประสานงานกับทุกฝ่ายเป็น
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ตั ว แทนของโรงเรี ย นต่ อ ชุ ม ชน เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การ
ด้ า นวิ ช าการคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การเรียนการสอนและกิจกรรมสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วน
ที่ 1 มาตรา 39 ผู้อ�ำนวยการมีหน้าที่และความรับผิด
ชอบดูแลงานด้านวิชาการของโรงเรียนสอดคล้องกับ
สายชน หมวกเหล็ก (2542, หน้า 28) ผู้บริหารจะ
ต้องเตรียมการสิ่งต่าง ๆ ไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อ
พั ฒ นาผู ้ เรี ย นไปสู ่ จุดหมายเป็นคนดีมีคุณ ภาพตามที่
สังคมต้องการ ผู้บริหารต้องมีความรู้ ศึกษางานพัฒนา
และการนิเทศครู สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา (2550, หน้า 42) ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยู่เสมอ ผู้จัดการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่
ธุรการ การเงิน บัญชี การตลาดประชาสัมพันธ์ บุคลากร
อาคาร สถานที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา 40
ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่งมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดูแลด้านงบประมาณและการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียน มีตัวแทนครูและผู้ปกครองในคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนและมีผทู้ รงคุณวุฒทิ หี่ ลากหลาย
เช่ น นั ก กฎหมาย นั ก โภชนาการ นั ด จิ ต วิ ท ยาเด็ ก
นักศาสนศาสตร์ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา 30
ให้โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้รับ
ใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครูและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกิน
สามคนเป็นกรรมการ ในมาตรา 31 คณะกรรมการ
มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายและแผน
พั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นครู เ ป็ น ผู ้ ส อนทั ก ษะ
พื้นฐานและสร้างระเบียบวินัยให้แก่เด็กครูและครูผู้ช่วย
จะเป็นผู้ประสานงานหลักกับผู้ปกครองทั้งในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึง่ เป็นการสือ่ สาร 2 ทาง
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ช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการพั ฒ นาเด็ ก
นักเรียนไปพร้อม ๆ กันทัง้ ทีโ่ รงเรียนและทีบ่ า้ น สอดคล้อง
กับ ชนาทิพย์ จูตระกูล และคณะ (2536, หน้า 224) ครู
เป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำเด็กและผูป้ กครอง สอดคล้องกับ ยนต์
ชุ่มจิต (2531, หน้า 49-55) ครูสามารถสร้างมนุษย์
สัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น แจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้
ผูป้ กครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ ติดต่อกับผูป้ กครอง
เพือ่ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาในกรณีทศี่ ษิ ย์มปี ญ
ั หาทางการเรียน
ความประพฤติ สุขภาพ และอื่น ๆ ครูและครูผู้ช่วยดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนในชัน้ สอดคล้องกับ ประเสริฐ
สะมะลาภา (2543, หน้า 12) นักเรียนในโรงเรียนจะ
มีความปลอดภัย ครูผู้ช่วยช่วยให้ก ารเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา
42 ให้โรงเรียนจัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและมีจ�ำนวนที่
เหมาะสมกับนักเรียน สอดคล้องกับ ชนาทิพย์ จูตระกูล
และคณะ (2536, หน้า 224) ครูเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
อบรมดูแลและปรับปรุงเปลีย่ นกิจวัตรประจ�ำวันของเด็กที่
เคยปฏิบัติที่บ้านมาสู่ระบบ ที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540,
หน้า 6-8) ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ครูต้อง
อบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่
ถูกต้องดีงามให้แก่ศษิ ย์อย่างเต็มความสามารถ บุคลากร
ทุกต�ำแหน่งจะมีความรู้ตามสายงานหรือมีประสบการณ์
ตามเกณฑ์ ท่ี ก� ำหนดตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการ
จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ข องโรงเรี ย นนโยบาย
พิเศษ (2546) เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กมีคุณธรรมและ
จริยธรรมรักเด็กและมีความปรารถนาให้เด็กประสบความ
ส�ำเร็จสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2534, หน้า 44)
สภาพแวดล้อมเป็นสภาวะรอบตัวมนุษย์นั้น มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา ความเชื่อ แนวคิด
และลักษณะนิสัยส่วนรวม และส�ำหรับเด็กนักเรียนนั้น
บุคลากรภายในโรงเรียนทั้งที่ท�ำหน้าที่สอนให้การศึกษา
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อบรมโดยตรงและท�ำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ นับตั้งแต่
ครูใหญ่ ครูประจ�ำชั้น คนงาน ภารโรง จะมีส่วนส�ำคัญใน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก เนือ่ งจากเด็กเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ
ตามตัวอย่างของบุคลากรที่แวดล้อมเด็กนั่นเอง ซึ่งข้อ
บังคับคุรสุ ภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (2550, หน้า 38) ครูต้องประพฤติตนให้
เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย
วาจาและใจ ผูอ้ ำ� นวยการ/ผูจ้ ดั การมีความรูค้ วามสามารถ
ทางด้านการจัดบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีความเป็น
ผู้น�ำพัฒนาได้ ผู้อ�ำนวยการและครูทุกคนเห็นคุณค่าและ
รักในวิชาชีพ สอดคล้องกับ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(2550, หน้า 37-56) ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ใน
การประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรักและชื่นชมในความ
ส�ำคัญของวิชาชีพ ครูผู้สอนหลักจะเป็นเจ้าของภาษา
สอดคล้องกับ แพทริเซียคัห์ล (2552, ASTV) ค้นพบ
ความมหัศจรรย์ของสมองเด็กที่สามารถเรียนรู้ ภาษาได้
มากกว่า 1 ภาษา ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดถึง 7 ปี ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ดีที่สุดช่วงวัยอนุบาลจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน
การกระตุ้นพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะเรื่องการพูด
และออกเสียงในส�ำเนียงที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยิน
ดังนั้นส�ำหรับช่วงเริ่มต้นจึงควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
จากครูเจ้าของภาษา แล้วจึงค่อย ๆ รู้จักกับส�ำเนียง
อื่น ๆ เมื่อเติบโตขึ้น ครูมีความสามารถและจิตวิทยาใน
การสอนเด็กเล็กมีสุขภาพจิตดี สอดคล้องกับ ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 37-56) จรรยาบรรณต่อ
ผู้เรียนนั้น ครูจะต้องตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ พยายามที่
จะท�ำให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุขเรียนด้วยความเข้าใจ
และเกิดความมานะพยายามทีจ่ ะรูใ้ นศาสตร์นนั้ รัก เมตตา
เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ไม่ลงโทษ
ศิษย์อย่างไม่เหมาะสมจากผลการวิจยั ของกรมวิชาการ ปี
2535 พบว่าเด็กมาโรงเรียนแล้วมีความสุขเกิดจากปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ มาโรงเรียนแล้วรู้สึกอบอุ่น สบายใจ
รักครูเพราะครูใจดี ฝ่ายธุรการและครูจะมีมนุษยสัมพันธ์
ดีและสามารถสือ่ สารได้ชดั เจนซึง่ ปัจจัยทีผ่ ปู้ กครองเลือก
โรงเรียนให้กับลูกที่ส�ำคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้าน

บริการและด้านชื่อเสียงด้านครู ส�ำหรับด้านค่าเล่าเรียน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คือการแบ่งปัน
ก�ำหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่ ไม่สูงเกินไป ในขณะที่ยัง
สามารถบริหารจัดการและด�ำเนินและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ ซึง่ เป็นการส�ำแดงความรักตามแบบอย่าง
พระเยซูคริสต์เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อเด็กใน
ชุมชนอย่างแท้จริง ในขณะทีร่ ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ.
2549 ข้อ 5 อนุญาตให้โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการ
เรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือค่าธรรมเนียมอื่นได้ตามเห็นสมควร โดยค�ำนึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจการระบบการเรียนการสอนที่
โรงเรียนจัดให้และภาระผู้ปกครอง
คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นเป็ น ผลมากจากการ
จัดการศึกษาที่มีการท�ำงานเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ที่มีการวางแผนและด�ำเนินงาน เพื่อท�ำให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ สายชน หมวกเหล็ก
(2542, หน้า 28) ผูบ้ ริหารจะต้องเตรียมการสิง่ ต่าง ๆ ไว้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมาย
เป็นคนดีมีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ มีกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต ทัศนคติ ลักษณะนิสัยทีด่ ีมีระเบียบ
ความรับผิดชอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ
และสมาธิ สอดคล้องกับ บุษบง ตันติวงศ์ (2252) การ
ศึกษาควรมีความมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพซึ่งแฝงเร้น
อยูใ่ นตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออกมาในเชิงส�ำนึกและจิต
วิญญาณการกระท�ำใดๆ อันแสดงถึงคุณลักษณะที่ดีงาม
ในเชิงส�ำนึกของเด็กวัย 7 ปีแรกส่วนใหญ่เกิดจากความ
เคยชินเป็นการปฏิบตั ซิ ำ�้ ๆ ผูส้ อนต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี
กับเด็กช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีโดยเน้น
ในเรื่องจิตวิญญาณความรู้สึก เน้นการสร้างเจตคติในตัว
เด็กสอดคล้องกับ ชนาทิพย์ จูตระกูล และคณะ (2536,
หน้า 224) ครูจะต้องอบรมสั่งสอนและฝึกพฤติกรรม
เด็ก ซึ่งจัดในลักษณะกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เด็กเรียนรู้จัก

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557
การเข้าสังคมเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดีปลูกฝังจิตสาธารณะ
และหน้าที่ของพลเมืองเนื่องจากจิตสาธารณะเป็นสิ่ง
ที่เกิดจากการฝึกอบรมตั้งแต่วัยเด็ก โดยเริ่มจากฝึก
ระเบียบวินัย ให้มีความรับผิดชอบตามวัย ให้เรียนรู้ผ่าน
การสั่งสอน ฝึกฝนจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
กฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ทิ้งขยะ
ลงถังทุกครั้งพัฒนาจิตสาธารณะ โดยให้มีกิจกรรมและ
ใช้สิ่งของร่วมกัน ดูแลทรัพย์สมบัติส่วนรวมและมีน�้ำใจ
แบ่งปันซึ่งครูจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนื่องจากการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะเกิดขึ้นจากการคลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง
การปลูกฝังอบรม การฝึกปฏิบัติ การได้เห็นตัวอย่าง
ที่ชวนให้ประทับใจ ปัจจัยเหล่านี้จะค่อย ๆ โน้มน�ำใจ
ของเด็กให้เกิดจิตส�ำนึกที่ถูกต้องและการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี กีฬา
การเล่นและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ บุษบง ตันติวงศ์
(2552) จัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กโดยสร้างสมดุลระหว่าง
วิชาการ ศิลปะและการฝึกฝนด้านการปฏิบัติจะมีทักษะ
ในการสือ่ สารภาษาอังกฤษพืน้ ฐานในชีวติ ประจ�ำวัน อ่าน
ออกเขียนได้ตามสมควรมีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เช่น นับเลขได้ บวก ลบ โดยใช้รูปธรรมได้สอดคล้อง
กับ รูดอล์ฟสไตเนอร์ (2552) เด็กมีความเข้าใจจาก
การเรียนรู้ในเชิงเชาวน์ปัญญาหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่าน
รูปธรรม การปฏิบัติหรือลงมือกระท�ำด้วยตนเอง ซึ่งจะ
น�ำไปสู่ความเข้าใจในเชิงเชาวน์ปัญญาภายหลัง ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจะรู้รักการอ่านสอดคล้อง กับ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) วิธีปฏิบัติที่ดี
ระดับปฐมวัยควรจะพัฒนา ทักษะภาษาและนิสัยรักการ
อ่านในขณะที่ วารุณี อัศวโภคิน (2531, หน้า 23-24)
โรงเรี ย นควรมี อุ ป กรณ์ ก ารสอนครบทั้ ง สื่ อ การสอน
ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือเด็ก นิทาน ทีเ่ หมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของเด็กให้มคี วามพร้อมในการเรียนระดับ
ชั้นต่อไป สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ได้รวบรวมในด้านการพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทัง้ พัฒนาการทาง
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ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กได้เรียนรู้ต่อไป สอดคล้องกับ บุษบง
ตันติวงศ์ (2552) การศึกษาควรมีความมุ่งหมายที่จะดึง
ศักยภาพซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออก
มา ช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมี น�ำไปสู่การ
พัฒนาเจตจ�ำนงในทิศทางที่ดีงามเด็กจะชอบไปโรงเรียน
มีความสุขกับการเรียนผลการวิจัยของกรมวิชาการ ปี
2535 พบว่าเด็กมาโรงเรียนแล้ว มีความสุขเกิดจากปัจจัย
3 ประการ คือ ประการแรก รักโรงเรียน มาโรงเรียนแล้ว
รู้สึกอบอุ่น สบายใจ มีเพื่อนเล่นได้เรียนและมีความรู้
ประการที่สอง คือ รักครูเพราะครูใจดี มีความรู้และสอน
ดีได้รบั ความรู้ ประการทีส่ ามคือ รักเพือ่ นเพราะเป็นคนดี
(คู่มือครู, 2544, หน้า 1) สอดคล้องกับ ยนต์ ชุ่มจิต
(2531, หน้า 49-55) ครูจะสอนให้นักเรียนของตนมี
ความสุขเพลิดเพลินกับการเล่าเรียน ไม่เบือ่ อยากจะเรียน
อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจและภาคภูมิ
ในตัวเองสอดคล้องกับ บุษบง ตันติวงศ์ (2552) เด็ก
ปฐมวัยเป็นวัยทีก่ ำ� ลังก่อเกิดจินตนาการ พลังจินตนาการ
จะค่อย ๆ เผยตัวออกมาในรูปของการคิดฝัน จึงควรเปิด
โอกาสให้เด็กใช้ความคิดของตนอย่างเต็มทีผ่ า่ นกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและความ
สร้างสรรค์ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะ มีความประพฤติดี กิริยา
มารยาทดี สุภาพอ่อนน้อม รู้จักการเคารพให้เกียรติผู้อื่น
มีน�้ำใจ รู้จักการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่นเข้ากับเพื่อน
ได้มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักความถูกผิดสอดคล้อง
กับ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 37-56)
อบรมดู แ ลความประพฤติ ข องศิ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามเจริ ญ
ก้าวหน้าด้านเจคติ เช่น การตรงต่อเวลา ความขยัน ความ
มีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะที่ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2534, หน้า 44) เด็กมีการติดต่อสัมพันธ์
กับกลุม่ เพือ่ นวัยเดียวกันมาก จากการเล่น การท�ำงานและ
อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเพื่อน ท�ำให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ
จากเพื่อนทั้งความคิดและการกระท�ำ ทั้งนี้เพื่อต้องการ
ยอมรับจากกลุม่ เพือ่ นให้เป็นพวกเดียวกัน สอดคล้องกับ
ยนต์ ชุ่มจิต (2531, หน้า 49-55) สอนเรื่องปฏิบัติตาม
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วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เช่น การ ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียน
แสดงความ เคารพและกิริยามารยาทที่ดี
นั้น นอกจากการให้ความส�ำคัญกับระดับสติปัญญาด้าน
ความรู้ความสามารถ (Intelligence Quotient, IQ)
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้สำ� หรับ
ข้อเสนอในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1. คริสตจักรหรือผูส้ นใจ ต้องให้ความส�ำคัญต่อ แต่ละฝ่ายงานไม่ควรละเลยการพิจารณาระดับความฉลาด
การเลือกบริเวณสถานทีจ่ ดั ตัง้ โรงเรียน โรงเรียนจ�ำเป็นต้อง ด้านอารมณ์ (Emotional Quotient, EQ) ส�ำหรับเรื่อง
เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมสะดวก บุคลิกภาพและการควบคุมตนเองและระดับความคิด
มีอาณาบริเวณที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดตั้ง แม้ว่า ด้านศีลธรรม (Moral Quotient, MQ) ในใจซึ่งความ
ที่ดินบริเวณบางแสนมีราคาสูง เป็นเมืองท่องเที่ยว และ สัมพันธ์กันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพื่อ ความเป็นคน
มีโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ ที่สมบูรณ์และเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน ควรพิจารณา
ที่รวมของเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนา อัตราค่าธรรมเนียมระดับไม่สงู นัก เพือ่ เป็นการเปิดโอกาส
ประเทศ และโรงเรียนมีสว่ นในการส่งเสริมให้เด็กมีสขุ ภาพ ทางการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน ในขณะที่โรงเรียนยัง
ดีแบบองค์รวมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควร สามารถบริหาร จัดการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ค�ำนึงถึงประโยชน์ในการจัดบริการต่าง ๆ ตามความ ได้ ซึง่ ทางคริสตจักรอาจหางบประมาณสนับสนุนเพิม่ เติม
เหมาะสม เพือ่ ให้ นักเรียนได้ประโยชน์สงู สุดอย่างแท้จริง หรือสรรหาอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ต้องให้ความส�ำคัญต่อการก่อสร้างโรงเรียนและอาคารทีจ่ ะ เด็ก ๆ ในชุมชนและเป็นความรักและการ แบ่งปันของ
มัน่ คงแข็งแรง อาคารและห้องประกอบการต่าง ๆ มีขนาด ผู้มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์
3. ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนา
และลักษณะที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเพียงพอต่อ
การใช้ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียน ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้ง สนับสนุน
ด้านงบประมาณ ความรู้เฉพาะด้าน วิธีการจัดกิจกรรม
การสอน
2. คริสตจักรหรือผู้สนใจ ควรเตรียมพร้อม ทาง ที่หลายหลาย เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ด้านทุนทรัพย์ สถานทีแ่ ละบุคคลกร พร้อมทัง้ วางนโยบาย ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรพิจารณา
และมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนเกีย่ วกับ จ�ำนวนนักเรียนในช่วง เรื่องการศึกษาต่อระดับชั้นประถมเมื่อนักเรียนส�ำเร็จ
เวลาที่ก�ำหนดไว้ เพื่อความสะดวกในการจัดตั้งโรงเรียน การศึกษา ซึ่งความพร้อมของนักเรียนในระดับการสอบ
และพร้อมอธิบายได้ โดยมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อ แข่ ง ขั น เป็ น สิ่ ง ที่ โรงเรี ย นอนุ บ าลที่ ไ ม่ มี ร ะดั บ ประถม
ห้องเรียนตามเกณฑ์กำ� หนดเพือ่ ให้การเรียนการสอนเป็น ศึกษาต้องพบเจอ ในขณะที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรวางโครงสร้างการบริหารงาน การเรียนการสอนหลายหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนอาจจัดการ
ที่ชัดเจนและปฏิบัติตามที่วางไว้ แม้ว่าจะมีบางสิ่งที่ยาก เรียนการสอนปกติตาม หลักสูตรและเพิ่มเติมหลักสูตร
ต่อด�ำเนินการ เพือ่ ความโปร่งใสและถูกต้องในการบริหาร พิเศษส�ำหรับการสอบหรืออาจสร้างสัมพันธ์กับโรงเรียน
จัดการ ควรช่วยในบุคคลทุกต�ำแหน่งในโรงเรียนตระหนัก อื่นเป็นพันธมิตรทางด้านการศึกษา หรืออาจวางแผน
ถึงนโยบายของโรงเรียน ก�ำหนดขอบเขตการท�ำงาน ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา หรือ
แต่ละต�ำแหน่งอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ทุกต�ำแหน่ง อาจด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถเตรียมความ
ให้ เกียรติซงึ่ กันและกันเพือ่ ทีท่ กุ ฝ่ายจะก้าวไปในทิศทาง พร้อมอย่างเต็มที่และส่งผลให้ผู้ปกครองไร้กังวล
เดี ย วกั น และให้ โรงเรี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�แบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2*
Relationship Between Servant Leadership of School
Adminstrators Organizational Culture and School Effectiveness
under the Rayong Primary Educational Service Area Office 2
ปัทมาพร ศรีกำ�พล**
ดร.ภารดี อนันต์นาวี***

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ
เพือ่ สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน จากภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และวัฒนธรรม
องค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ�ำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5
ระดับ จ�ำนวน 109 ข้อ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ (X) ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนจากภาวะผู้นำ� แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา
วัฒนธรรมองค์การทีม่ อี ำ� นาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 เรียงตามล�ำดับพยากรณ์ทดี่ ที สี่ ดุ คือ ด้านการสร้างกลุม่ ชน (X10) ด้านการสร้างมโนทัศน์ (X6) ด้านการเสริมพลัง
(X12) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X19) ด้านการโน้มน้าวใจ (X5) ด้านการตัดสินใจ (X13) ด้านการยอมรับ (X17) และ
ด้านการมองการณ์ไกล (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเมื่อใช้ตัวพยากรณ์ คือ ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ และ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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วัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้าน มีค่าเท่ากับ .827 ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีอ�ำนาจพยากรณ์ร้อยละ 68.40 และมีสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในรูปคะแนนดิบดังนี้
Ŷ = 1.334 + .282 (X10) + .277 (X6) +.139 (X12) + .251 (X19) - .144 (X5) +.228 (X13) –
.171 (X17) - .173 (X7)

Abstract
The purpose of this research were to study the relationship between servant leadership
of administrators, organizational culture and effectiveness of school under the Rayong primary
educational service area office 2, and to predict equation of the effectiveness of schools from
servant leadership of school administrators and organizational culture. The samples were the
teachers totals 274 persons. The instruments were a set of five-levels rating scale totals 109. The
Statistical device were mean, standard deviation, Pearson’s Product moment correlation Coefficient
and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The research found that :
1. Servant leadership of school administrators, organizational culture and the effectiveness
of school under the Rayong primary educational service area office 2 classified by size of school
at total and each aspect were a high levels.
2. Servant leadership of school administrators, organizational culture of school under the
Rayong primary educational service area office 2 were correlated with the effectiveness of schools
with statistically significant at .01 .
3. Servant leadership of school administrators in community (X10), Conceptualization
(X6), Persuasion (X5), Foresight (X7) and organizational culture of school in Empowerment (X12),
Integrity (X19), Decision Making (X13), Recognition (X17) under the Rayong primary educational
service area office 2 were predicted the effectiveness of the schools as a whole (Ŷ) at 68.40%
and cooperatively predict the effectiveness of the schools of being significant different (p < .01)
The raw data equation was
Ŷ = 1.334 + .282 (X10) + .277 (X6) +.139 (X12) + .251 (X19) - .144 (X5) +.228 (X13) –
.171 (X17) - .173 (X7)
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะผู ้ น� ำ ถื อ ว่ า เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของ
ผู้บริหารในอันที่จะน�ำพากลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา มี
อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น โดย
ระบบย่อยทางการบริหารเป็นเหตุ (Cause) และเป็น
ผล (Effect) เชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Senge (1990, pp. 7-23) ที่กล่าวไว้ว่า
“การบริหารงานที่จะประสบความส�ำเร็จได้นั้นจะต้อง
พัฒนาทั้งระบบ” กระบวนการของภาวะผู้น�ำแบบผู้รับ
ใช้ (Servant leadership) ตามแนวคิดของ Greenleaf
(2002, pp. 21-61) ของผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไหน ย่อม
ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการน�ำและการใช้ภาวะผู้น�ำแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารในการให้บุคลากรของตนเพิ่มความ
ตระหนักในเป้าหมายของตนเองและหน่วยงาน เป็นการ
สร้างความคาดหวัง ความต้องการและความส�ำเร็จของ
บุคลากร ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลของ
หน่วยงาน เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ท�ำให้
ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อความ
ประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจ การสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Gordon et al., 1990) และในขณะ
เดี ย วกั น วั ฒนธรรมองค์การเป็น ปัจ จัยที่มีอ�ำนาจการ
ท�ำนายประสิทธิผลองค์การได้สูง (Anderson, 2000)
จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การบาง
ประเภท และมิติต่าง ๆ ในการด�ำเนินการขององค์การ
นโยบายและการปฏิบัติที่ส�ำคัญบางอย่างยากที่จะแยก
ออกจากค่านิยม และความเชื่อร่วมกันเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ยังมีปญ
ั หาในด้านการบริหาร
จัดการการศึกษา อาจเนือ่ งมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ปัญหาอัตราก�ำลังไม่เพียงพอ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ปัญหาอัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ปัญหาการย้ายถิ่นของนักเรียนที่เป็น
คนไทยและการมีเด็กต่างด้าว และปัญหาพื้นฐานทาง
ครอบครัวอยู่ในฐานะยากจนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษา
ทั้ ง ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนท� ำ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต�่ำสถานศึกษาขาดคุณภาพ
ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารภาวะผู้น�ำเป็น
สิ่งส�ำคัญในการบริหารจัดการ ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ยังมีน้อย
ซึ่งภาวะผู้น�ำมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของงาน
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นเป็นอย่างดี ผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนที่
มีแบบแผนความคิดความเชื่อต่าง ๆ ที่บุคลากรมีร่วม
กัน หรือเป็นกรอบในการด�ำเนินการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิผลของโรงเรียนถือ
เป็นเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้น และมีความ
พยายามด�ำเนินงานในทุกกระบวนการเพือ่ ไปถึงเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2, 2555) จากสภาพและปัญหาดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
แบบผูร้ บั ใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ของผูบ้ ริหาร ระยอง เขต 2
สถานศึ ก ษา วั ฒ นธรรมองค์ ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ระยอง เขต 2
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
แบบผูร้ บั ใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 การก�ำหนด กรอบของภาวะผูน้ ำ� แบบ
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ ผูร้ บั ใช้ ได้ใช้แนวคิดของกรีนลีฟ (Greenleaf, 2002, pp.
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 21-61) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน ได้แก่ การฟัง
ระยอง เขต 2 จากภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู้ การ
โน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความ
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การ
รับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการ
สร้างกลุม่ ชน ส�ำหรับวัฒนธรรมองค์การได้ใช้แนวคิดของ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน Patterson (1988 cited in Sergiovanni, 1988, pp.
ศึกษา วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผล 107-109) 10 ด้าน ได้แก่ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม การเสริมพลัง การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ
ศึกษาระยอง เขต 2
2. ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน ความเอือ้ อาทร ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และความหลากหลาย
ศึกษา วัฒนธรรมองค์การสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล ของบุคลากร และประสิทธิผลของโรงเรียนได้ใช้แนวคิด
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ของ Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 1991, p.
398) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ศึกษาระยอง เขต 2 ได้
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความ
สามารถในการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติทางบวก ความ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความ
1. เพื่อน�ำผลการศึกษาภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้
สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารที่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
มีประสิทธิผลของโรงเรียน
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอน
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาภาวะผู้น�ำแบบ
ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ผู้รับใช้ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 943 คน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ข้ า ราชการครู ที่ ป ฏิ บั ติ
เขต 2
งานสอนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อเป็นข้อมูลในปรับปรุงและพัฒนาภาวะ
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ
ตาราง Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ซึง่ ได้จาก
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การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ตามสัดส่วนขนาดโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ�ำนวน 274 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การฟัง
2) การเห็นอกเห็นใจ 3) การเยียวยารักษา 4) การตระหนักรู้
5) การโน้มน้าวใจ 6) การสร้างมโนทัศน์ 7) การมอง
การณ์ไกล 8) ความรับผิดชอบร่วมกัน 9) การอุทิศตน
เพื่อพัฒนาคน 10) การสร้างกลุ่มชน และวัฒนธรรม
องค์ ก ารของโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย 1) ความมุ ่ ง
ประสงค์ของโรงเรียน 2) การเสริมพลัง 3) การตัดสินใจ
4) ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ
6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอื้ออาทร
9) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 10) ความหลากหลายของ
บุคลากร
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ วิทยฐานะ
และขนาดโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือก
ตอบ รวม 3 ข้อ
ตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กั บ ภาวะผู ้ น� ำ แบบผู ้ รั บ ใช้ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จ�ำแนกเป็น 10 ด้าน มีจ�ำนวนข้อค�ำถามรวม 59 ข้อ
แบบสอบถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์การ จ�ำแนกเป็น 10
ด้าน มีจ�ำนวนข้อค�ำถามรวม 30 ข้อ และแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน มี
จ�ำนวนข้อค�ำถามรวม 20 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก�ำหนดค่าน�้ำหนักคะแนนในแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ
โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดย
ขอหนังสือจากฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ถึ ง ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
2 ที่ก�ำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดส่งแบบสอบถาม จ�ำนวน
274 ชุด ให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และส่งทาง
ไปรษณีย์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้บรรจุแบบสอบถามแต่ละชุดในซอง
อย่างมิดชิดพร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อ
ให้สง่ คืนตามก�ำหนด จ�ำนวนแบบสอบถามทีส่ ง่ ไปให้กลุม่
ตัวอย่าง จ�ำนวน 274 ชุด ได้รับกลับคืน จ�ำนวน 274
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทีส่ ง่ ไปทัง้ หมด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ “ระดับภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน” สถิติที่ใช้คือ การหาคะแนนเฉลี่ย (X) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. การวิเคราะห์ “ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้
บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียน” สถิติที่ใช้คือ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
3. การวิเคราะห์ “สมการพยากรณ์ภาวะผู้น�ำ
แบบผูร้ บั ใช้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การ
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้” สถิติที่
ใช้ คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนจากภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา วัฒนธรรมองค์การทีม่ อี ำ� นาจพยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 เรียงตามล�ำดับพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ
ด้านการสร้างกลุ่มชน (X10) ด้านการสร้างมโนทัศน์ (X6)
ด้านการเสริมพลัง (X12) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X19)
ด้านการโน้มน้าวใจ (X5) ด้านการตัดสินใจ (X13) ด้านการ
ยอมรับ (X17) และด้านการมองการณ์ไกล (X7) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเมื่อใช้ตัวพยากรณ์ คือ ภาวะ
ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ และวัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้าน มี
ค่าเท่ากับ .827 ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ และ
วัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้านรวมกันสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมได้รอ้ ยละ 68.40 เมือ่ น�ำ
ค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 จากภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การ ในรูปคะแนนดิบคือ
Ŷ = 1.334 + .282 (X10) + .277 (X6)
+.139 (X12) + .251 (X19) - .144 (X5) +.228 (X13)
– .171 (X17) - .173 (X7)

1. ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
การสร้างกลุ่มชน ด้านการตระหนักรู้ และด้านการสร้าง
มโนทัศน์
2. วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของโรงเรี ย น สั ง กั ด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความ
มุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด้านการเสริมพลัง
3. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นหนักรู้ (X4) ด้าน
การสร้างมโนทัศน์ (X6) ด้านการมองการณ์ไกล (X7)
ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน (X8) ด้านการอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาคน (X9) และด้านการสร้างกลุ่มชน (X10) มีความ
สัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใ่ นระดับสูง อย่างมี อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับ
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ส่วนด้านการฟัง (X1) ด้าน
การเห็นอกเห็นใจ (X2) ด้านการเยียวยารักษา (X3) และ ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ด้านการโน้มน้าวใจ (X5) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านการสร้างกลุ่มชน ด้านการตระหนักรู้ และ
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ด้านการอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 มีนโยบายให้มีการบริหารจัดการศึกษา
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษายึดหลักการกระจายอ�ำนาจท�ำให้
การบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้
โดยการบ�ำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ มุ่งปกครองหรือท�ำงานเพื่อ
ผู้อื่น เอาใจใส่บริการ จัดสรร สังเคราะห์ อนุเคราะห์ให้
ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอด
จนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์ และ
ให้การสนับสนุนแก่ผู้ท�ำดี การเสียสละไม่เห็นแก่ตัวโดย
สามารถเสียสละความสุขส่วนตน ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับ
ใช้จึงมีความส�ำคัญต่อคนทุกคน สามารถท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตนให้ผู้ตามได้ประจักษ์ในการ
รับใช้ จะสามารถลดความไม่พอใจในการท�ำงานและท�ำให้
องค์การประสบความส�ำเร็จในที่สุด ผู้บริหารเป็นบุคคล
ที่ ค นอื่ น จะมองหาเมื่ อ ประสบกับปัญ หาและอุปสรรค
ต่าง ๆ เป็นผู้มีความสามารถในการกระตุ้นให้ก�ำลังใจ
เป็นรูปแบบผู้น�ำที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Brown (1999, p. 73) ที่ให้ทัศนะ
ว่าการบริหารจัดการศึกษายึดหลักการกระจายอ�ำนาจ
เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละแห่งได้มีการเพิ่มผลผลิต ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปิดโอกาสให้แต่ละแห่งได้มีการเพิ่มผลผลิต ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภาวะผู ้ น� ำ แบบผู ้ รั บ ใช้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
บุคคลที่ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การ
ดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหาร ตลอดจนการสร้างความร่วม
มือร่วมใจซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของการท�ำงาน
ร่วมกันที่ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
จึงส่งเสริมและเอื้อให้การใช้ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้
บริหารอยู่ในระดับมากไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บังอร ไชยเผือก (2550) ที่ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้น�ำแบบผู้รับใช้และบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิก
สังกัดคณะภคินพี ระกุมารเยซู โดยศึกษาคุณลักษณะของ
ผูน้ ำ� ใฝ่บริการ โรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินพี ระกุมาร

เยซู ใน 10 ด้าน ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การ
เยียวยารักษา การตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้าง
มโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน
การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน ผลการ
ศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินพี ระกุมารเยซู โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน โดยรวมและ
รายด้าน อยูใ่ นระดับมาก เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการเสริมพลัง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต้องปฏิบัติงานหรือ
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ความมุ่ง
หมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็น
ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด�ำเนินงาน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน น�ำมาซึ่งประสิทธิผลและเกิดความ
พึงพอใจต่อผู้รับบริการให้มากที่สุดโดยต้องแข่งขันกับ
ตนเองตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงการท�ำงาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(2544, หน้า 24) เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตส�ำนึกมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีอดุ มการณ์ ตลอดทัง้ มีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกลเพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าและเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านวิชาชีพสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพ
สั ง คม สนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ข วั ญ และก� ำ ลั ง ใจโดยการจั ด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งท�ำให้ครูมี
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ความกระตือรือร้นเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผู้บริหาร และ
ครูส่วนมากเป็นผู้ผ่านกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรม
ตามหลักสูตรมาแล้ว จึงท�ำให้ผบู้ ริหารและครูมกี ารพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบและพฤติกรรมในการท�ำงานมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุดม อินทรา (2544) ได้ศกึ ษา
เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดก�ำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ระดับวัฒนธรรม
องค์ ก ารในการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ตามแนวคิดของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีเพียง
ด้านเดียวอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านอุดมการณ์
เป้าประสงค์ ปรัชญาของโรงเรียน
3. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
โรงเรียน และด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศึกษามีนโยบายจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่ผลผลิต คือให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความสามารถการกระตุน้ จูงใจให้ครูได้
มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานทีท่ ำ� มีความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจให้ครูทุ่มเทงานเพื่อ
คุณภาพของสถานศึกษา นอกจากนีผ้ บู้ ริหารสถานศึกษา
ต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
จึงท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานอย่างเต็ม
ก�ำลัง ตามความรู้ความสามารถ จากประสบการณ์ที่ได้
รับจากการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน (สุดา บุญเถือ่ น,
2549, หน้า 128) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิศานาถ
นนท์จุมจัง (2552, หน้า 95) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ภาวะผู้น�ำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสระแก้ว พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบ
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับ
สูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
2 มีนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�ำในการ
บริหารสถานศึกษาและมุ่งเน้นการบริหารให้ได้ผลส�ำเร็จ
ของงาน ดังที่ มนตรี บุญธรรม (2544, หน้า 33) กล่าว
ว่า ประสิทธิผลโรงเรียน คือความสามารถของโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการศึกษา
และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโรงเรียนและตรงตาม
ความต้องการของของสังคมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของกัลยาณี บุตรดีวงศ์ (2552) ได้ท�ำการศึกษาวิจัย
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษา
ของผู้บริหาร ประสบการณ์การบริหารงานของผู้บริหาร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
เป็นการทีท่ กุ คนได้รว่ มกันก�ำหนดและปฏิบตั ติ ามมาเป็น
เวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน ดังที่ สุนทร
วงศ์ไวศยวรรณ (2540) กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรม
องค์ ก ารโดยมุ ่ ง เน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
บุคลกรขององค์การเป็นส�ำคัญ ที่จะน�ำไปสู่วัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พรชัย เชื้อชูชาติ (2546, หน้า 77) ได้ท�ำการ
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพืน้ ที่
พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาล จ�ำแนกตามจังหวัดที่ตั้ง พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
6. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนจากภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา วัฒนธรรมองค์การทีม่ อี ำ� นาจพยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 เรียงตามล�ำดับพยากรณ์ที่ดีที่สุด
คือ ด้านการสร้างกลุ่มชน (X10) ด้านการสร้างมโนทัศน์
(X6) ด้านการเสริมพลัง (X12) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
(X19) ด้านการโน้มน้าวใจ (X5) ด้านการตัดสินใจ (X13)
ด้านการยอมรับ (X17) และด้านการมองการณ์ไกล (X7)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเมื่อใช้ตัวพยากรณ์
คือ ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ และวัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8
ด้าน มีคา่ เท่ากับ .827 ซึง่ เป็นค่าทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ และ
วัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้านรวมกันสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมได้รอ้ ยละ 68.40 เมือ่ น�ำ
ค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2 จากภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การ ในรูปคะแนนดิบคือ
Ŷ = 1.334 + .282 (X10) + .277 (X6)
+.139 (X12) + .251 (X19) - .144 (X5) +.228 (X13)
– .171 (X17) - .173 (X7)
ทั้งนี้เป็นเพราะส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีนโยบายพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มภี าวะผูน้ ำ� ในการบริหารโรงเรียนและปลูก
ฝังให้มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ต่อไป ดังที่
Greenleaf (1998, p. 4) กล่าวว่า รูปแบบของภาวะ
ผูน้ ำ� ควรเน้นทีก่ ารให้บริการผูอ้ นื่ ส่งเสริมความส�ำคัญของ
ชีวติ กลุม่ และการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ซึง่ สอดคล้อง
กับร็อบบินส์ (Robbins, 2001) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นระบบทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วม
กันในแนวทางปฏิบตั หิ รือแนวทาง ในการด�ำเนินงานของ
องค์การและเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะขององค์การ
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประพจน์ แย้มทิม (2550)
ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรูข้ องผูบ้ ริหาร
และครูในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน พบว่า วัฒนธรรม
องค์การโดยรวมตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่าด้านการเยียวยารักษา มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นจึงควรให้ความ ส�ำคัญ
ในด้ า นนี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ผู ้ บ ริ ห ารควรมี ก ารช่ ว ยให้
ผู้ร่วมงานสามารถเอาชนะต่อภาวะอารมณ์ที่ทุกข์โศก

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557
สร้างก�ำลังใจให้ต่อสู้ด้วยตนเองของบุคลากร ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของจิตใจคน มีจติ อาสา เอาใจใส่ เอือ้ อาทร
ทุกคนและเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้
2. วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของโรงเรี ย น สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า
ด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น
จึงควรให้ความส�ำคัญในด้านนี้มากยิ่งขึ้น การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส�ำคัญให้การยอมรับว่าครูมคี วามรูค้ วาม
สามารถ มีความรับผิดชอบ โดยให้โอกาสครูมีอิสระใน
การท�ำงานให้ความไว้วางใจว่าครูสามารถตัดสินใจได้เป็น
อย่างดี การสร้างสัมพันธภาพที่ไว้วางใจระหว่างผู้บริหาร
และผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่าด้านความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับสุดท้าย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญถึงความ
สามารถด�ำเนินงานในโรงเรียนทัง้ การบริหารและการอบรม
นักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยดี
รู้จักพัฒนาตนเอง และมีเจตนาที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน

หน้าที่ 37

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อภาวะผู้น�ำ
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ด้านการเยียวยารักษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อวัฒนธรรม
องค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านความไว้
วางใจ
3. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก
4. จากการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ำ� แบบผูร้ บั ใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ฉะนั้น ควร
ได้มีการศึกษาเชิงลึกโดยใช้เทคนิคอื่น เช่น การวิจัยเชิง
คุณภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพัฒนาองค์การ
ให้มีประสิทธิผลและสร้างรูปแบบภาวะผู้น�ำที่เหมาะสม
กับโรงเรียน
5. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อภาวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาและ
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน เช่น บรรยากาศองค์การ
หรือภาพลักษณ์องค์การ เป็นต้น
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พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีใน
จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์
สัมพันธภาพครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามเพศ ที่พัก
อาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และสถานภาพครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
พบว่า จ�ำแนกตามเพศ แหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนกตามที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน
สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ในการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
พบว่า จ�ำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน
สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. สัมพันธภาพครอบครัวของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�ำแนกตามรายรับต่อเดือน ไม่
แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. สัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�ำแนกตาม ที่พักอาศัยขณะศึกษา
รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรม/ สถานบันเทิงกลางคืน/ นักศึกษาปริญญาตรี/ จังหวัดชลบุรี
Abstract
This research was aimed at studying behavior among the undergraduate students in
Chonburi Province and to comparing night entertaining behavior, emotional motivations, family
relationships and relationship with friends of undergraduate students in Chonburi Province
classified by sex, accommodation, revenue per month, source of income and family status.
The samples of the research were 400 undergraduate students in Chonburi Province
under Office of the Higher Education Commission (2013). The instrument used to collect data
was a questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test
and One-Way ANOVA.
The findings were:
1. Night entertaining behavior among the undergraduate students in Chonburi Province
classified by sex and source of income were non-statistical significant difference; while classified by
accommodation, revenue per month and family status were statistical significant difference at .05.
2. Emotional motivation to explore the night entertaining of undergraduate students in
Chonburi Province classified by source of income was non-statistical significant difference; while
classified by sex, accommodation, revenue per month and family status were statistical significant
difference at .05.
3. Family relationships of undergraduate students in Chonburi Province classified by revenue
per month was non-statistical significant difference; while classified by sex, accommodation, source
of income and family status were statistical significant difference at .05.
4. Relationship with friends of undergraduate students in Chonburi Province classified by
accommodation, source of income and family status were non-statistical significant difference;
while classified by sex was statistical significant difference at .05.
Keywords: Behavior / Night Entertaining/ The Undergraduate Students/ Chonburi Province

หน้าที่ 42

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ก็มกั จะมีเพือ่ นดาราไปใช้บริการรวมทัง้ ยังดึงดูดนักเทีย่ ว
ที่คลั่งไคล้ดาราอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจว่าในทุกค�่ำคืน
สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะคลาคล�่ำไปด้วยกลุ่มบรรดา
วัยรุน่ วัยเรียน นิสติ นักศึกษาทัง้ ชายและหญิงซึง่ เป็นวัยที่
ก�ำลังอยู่ในช่วงการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เริ่มมีอิสระ
ทางความคิด มีอิสระทางการกระท�ำและกล้าแสดงออก
ในที่สาธารณะมากขึ้น (ทิวาวรรณ อายุวัฒน์, 2548,
หน้า 2) จากสภาพของปัญหาดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยเห็น
ความส�ำคัญในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงกลางคืนของนักศึกษาในจังหวัดชลบุรี ซึง่ จังหวัด
ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นอย่างมาก และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่หลายแห่งในขณะ
เดียวกันจังหวัดชลบุรกี เ็ ป็นจังหวัดทีม่ แี หล่งสถานบันเทิง
หลายแห่งด้วยกัน สถาบันการศึกษาในปัจจุบันจึงถูก
รายล้อมด้วยแหล่งสถานบันเทิงมากมายทัง้ ทีจ่ ดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้วิจัย
ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ ป็นผลกระทบมาจากพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงว่าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัว
วัยรุ่นเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
การหาค�ำตอบว่าสิ่งใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยว
สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรี จังหวัด
ชลบุรี จึงเห็นควรที่จะต้องมีการศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อ
เป็นข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ เล็งเห็นโทษและผลเสียของการเทีย่ วสถาน
บันเทิงเหล่านัน้ ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหา และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถ
ชี้น�ำตนเองไปในทางที่ถูกที่ควรได้

สภาพสังคมไทยในปัจจุบนั มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วในด้านวัตถุและเทคโนโลยี มีการหลั่งไหล
ของอารยธรรมตะวั น ตกเข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ของ
คนไทย น� ำผลมาให้ ค นไทยมี พ ฤติ ก รรมที่ เ สื่ อ มถอย
ผิ ด ศี ล ธรรมมากขึ้ น เพราะต่ า งหลงใหลในวั ต ถุ แ ละ
ค่านิยมตะวันตก อันเป็นสาเหตุท�ำให้สังคมไทยเต็มไป
ด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซึง่ เป็นประชากรกลุม่ หนึง่ ของประเทศ สภาพเยาวชนไทย
ในสังคมปัจจุบันเกิดกระแสบริโภครุกเร้าเด็กและเยาวชน
ให้เกิดค่านิยมทางวัตถุ ฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินตัว (ณัชชา
มณีวงศ์, 2550, หน้า 1) แม้แต่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ซึ่งสังคมยกย่องว่าเป็นปัญญาชน ซึ่งผ่านกระบวนการ
อบรมสั่งสอนให้รู้จักระเบียบและกติกาของสังคมเป็น
อย่างดีก็ยังไม่เว้นต่อสภาวะคุกคามของปัญหาสังคม
และนับวันปัญหาสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและนิสิตนักศึกษา
จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ ปัญหาสังคมในกลุ่ม
วัยรุ่นและนิสิตนักศึกษาจึงเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทุก
ฝ่ายจะต้องให้ความแก้ไขให้บรรเทาหรือหมดสิ้นไปเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม (ศรีวรรณ
มีคุณ, 2548, หน้า 17) ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา
ของวั ย รุ ่ น และเยาวชนพบว่าสาเหตุหนึ่ง ของการเกิด
ปัญหามาจากการเที่ยวกลางคืน สถานบันเทิงเหล่านี้
ได้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในลักษณะต่างๆ โดยมุ่งแต่
ผลประโยชน์ทางการค้าไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ เช่น มีวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ และบางครั้งท�ำการเปิดเกินเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนดท�ำให้สถานบันเทิงมีผลกระทบต่อ
วัยรุ่นมากเนื่องจากมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมายไม่ว่า
จะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหา
ผลการเรียนตกต�่ำ รวมไปถึงมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากไม่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
ได้พักผ่อน และมีมลพิษทางเสียง อีกทั้งอากาศไม่ดี
เพราะควันบุหรี่ และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
2.เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งพฤติ ก รรม
ไว้คอยบริการ (จุฑารัตน์ เชิญอักษร, 2545, หน้า 1-2)
ร้านใดเจ้าของกิจการเป็นศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง การเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์
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หน้าที่ 43

สัมพันธภาพครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนของ ขอบเขตของการวิจัย
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามเพศ
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา
รายได้ และสถานภาพครอบครัว
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี
สมมติฐานในการวิจัย
ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 59,129 คน จากสถานศึกษา
1. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ 4 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัย
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการ วิทยาเขตชลบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนแตกต่างกัน
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
2. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ การอุดมศึกษา, 2557)
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือนักศึกษา
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจ ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
ทางอารมณ์แตกต่างกัน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี
3. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 400 คน จากสถานศึกษา
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ 4 สถาบันได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัย
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีสัมพันธภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครอบครัวแตกต่างกัน
วิทยาเขตชลบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้มาโดยการก�ำหนด
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการค� ำ นวณ จากสู ต ร
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีสัมพันธภาพ ของ Yamane (1973) จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น
กับเพื่อนแตกต่างกัน
(Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด,
2545, หน้า 46)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
2.ตัวแปรในการวิจัย มีดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ท�ำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเที่ยว
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ทีพ่ กั
สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเที่ยว อาศัยขณะศึกษา รายได้ระหว่างเรียน แหล่งที่มาของ
รายได้ระหว่างเรียน สถานภาพครอบครัว
สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม
2. ท�ำให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
2.2.1 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
บันเทิงกลางคืนของนักศึกษา
กลางคืน
2.2.2 ข้ อ มู ล ด้ า นมู ล เหตุ จู ง ใจทาง
อารมณ์ ได้ แ ก่ ความเครี ย ด ความสุ ข ความเหงา
ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น
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2.2.3 ข้อมูลด้านสัมพันธภาพครอบครัว
ได้แก่ บรรยากาศภายในครอบครัว ลักษณะการอบรม
เลี้ยงดู ลักษณะความเป็นต้นแบบของพ่อแม่
2.2.4 ข้อมูลด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน
ได้แก่ เพื่อนท�ำให้มีความมั่นใจ เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลชักจูง เพื่อนเป็นที่ปรึกษา เมื่ออยู่
กับเพื่อนแล้วมีความสุข

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการเที่ ย ว
สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัด
ชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 5
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ ทีพ่ กั อาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน
แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้ า นมู ล เหตุ จู ง ใจ
ทางอารมณ์ ได้แก่ ความสุข ความเหงา ความเครียด
ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้ า นสั ม พั น ธภาพ
ครอบครัว ได้แก่ บรรยากาศภายในครอบครัว ลักษณะการ
อบรมเลี้ยงดู ลักษณะความเป็นต้นแบบของพ่อแม่
ตอนที่ 4 แบบสอบถามทางด้านสัมพันธภาพกับ
เพื่อน ประกอบด้วย ความมั่นใจ ความเป็นแบบอย่างที่ดี
ความเป็นผู้มีอิทธิพล ความเป็นที่ปรึกษา ความรู้สึกอยู่
ด้วยแล้วมีความสุข
ตอนที่ 5 แบบสอบถามทางด้านพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ จากต�ำรา
เอกสาร บทความ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ศึกษา
รูปแบบเครื่องมืองานวิจัยที่มีโครงสร้าง และเนื้อหาที่
สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้
2. เสนอร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วต่อ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
3. หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดย
น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
พิ จ ารณาและตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) ความสมบูรณ์ถกู ต้องของโครงสร้าง
เนือ้ หา และความชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้เขียนแบบสอบถาม
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ด้านจิตวิทยา
และกิจการนักศึกษา มีประสบการณ์ทำ� งานอย่างน้อย 5 ปี
4. น�ำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์
5. น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลอง (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้
เคียงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 30 ชุด แล้วมาวิเคราะห์
ด้วยค่าแอลฟาของ Cronbach พบว่าค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามด้านมูลเหตุจูงใจทางอารมณ์คือ .95
ด้านสัมพันธภาพครอบครัว คือ .90 ด้านสัมพันธภาพกับ
เพื่อน คือ .93 และด้านพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน คือ .90
6. น�ำแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์น�ำไปให้ประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง และน�ำ
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จ�ำนวน
แบบสอบถามที่ได้คืนคิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวล
ผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ ค่า t-test
และ One-way ANOVA กรณีทพี่ บความแตกต่างระหว่าง
กลุ ่ ม ใช้ ก ารทดสอบความแตกต่ า งรายคู ่ (Multiple
Comparison หรือ Post Hoc Comparison) ทดสอบ
ด้วยวิธีการของ LSD (Fisher s Least Significant
Difference Test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. พฤติกรรมการเทีย่ วสถานบันเทิงกลางคืนของ
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
น้อย เมือ่ เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อยตามระดับได้
ดังนี้ ระดับมาก ได้แก่ สนทนาพูดคุย ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ระดับปานกลาง ได้แก่ ฟังเพลง ดืม่ เครือ่ งดืม่ ที่
ไม่มแี อลกอฮอล์ รับประทานอาหาร ร้องเพลง ดูภาพยนตร์
ท�ำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ
เต้นร�ำ นัดกับคนรู้จักหรือเพื่อนเก่า ระดับน้อย ได้แก่
ดูคอนเสิร์ต ดูการแข่งขันกีฬา ไปกับคนรัก ชมหรือ
เลือกซื้อสินค้า พบคนถูกใจเพื่อมีเพศสัมพันธ์ สูบบุหรี่
เล่ น การพนั น ระดั บ ไม่ เ คยเลย ได้ แ ก่ ท� ำ ธุ ร กิ จ เป็ น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า นวดแผนโบราณหรืออาบอบนวด
เสพยาเสพติด ขายบริการทางเพศ
2. พฤติกรรมการเทีย่ วสถานบันเทิงกลางคืนของ
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�ำแนกตาม
เพศ แหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนก
ตามที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน สถานภาพ
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ครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ในการเที่ยวสถาน
บันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
พบว่าจ�ำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน
ส่วนจ�ำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อ
เดือน สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. สัมพันธภาพครอบครัวของนักศึกษาปริญญา
ตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�ำแนกตาม รายรับต่อเดือน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะ
ศึ ก ษา แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ สถานภาพครอบครั ว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. สัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญา
ตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�ำแนกตาม ที่พักอาศัยขณะ
ศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพ
ครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�ำแนกตาม เพศ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเที่ ย วสถาน
บันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
น�ำไปสู่การอภิปรายประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
ของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย เมื่อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ สนทนาพูดคุย ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และฟังเพลง เนื่องจากสถานบันเทิงกลางคืนเหล่านี้ได้
จัดบริการเพื่อตอบสนองคนในสังคมโดยเป็นที่พบปะ
สังสรรค์ในเวลากลางคืนและให้ความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น นักร้อง นักดนตรีพร้อมกับจ�ำหน่ายเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดังนั้นสถานบันเทิงจึงเป็นที่พบปะ
สังสรรค์ในเวลากลางคืนสอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา
เพชรดี (2545) พบว่า กิจกรรมด้านบวกที่กลุ่มตัวอย่าง
นิยมกระท�ำมากทีส่ ดุ ขณะมาเทีย่ วสถานบันเทิงอาร์.ซี.เอ.
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คือการพูดคุยกับเพื่อน ส่วนกิจกรรมทางลบที่นิยมท�ำ
กันมากที่สุดคือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ง
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความมึ น เมา
เกิดความสนุกสนานในการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ ชัยประเสริฐ
(2551) พบว่าเมื่ออยู่ในสถานบันเทิงผู้ใช้บริการนิยมดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กีรติ เปลี่ยนสมัย (2555) พบว่า พฤติกรรมการเที่ยว
สถานเริงรมย์ที่พบได้แก่ พบปะสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนพฤติกรรมที่อยู่ในระดับไม่เคยเลย
เช่น เสพยาเสพติด และค้าประเวณี อาจเป็นข้อมูลทีท่ ำ� ให้
เกิดความเสียหาย จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผย
2. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
ของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรจี ำ� แนกตามเพศ
แหล่งที่มาของรายได้ พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อ
เดือน และสถานภาพครอบครัว ปรากฏผลดังนี้
2.1 พฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง
กลางคื น ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ใ นจั ง หวั ด ชลบุ รี
จ�ำแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนไม่แตกต่าง
กัน พฤติกรรมโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างเนื่องจาก
ปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีบทบาทเท่าเทียมกันใน
สังคมมีการรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้
เท่าเทียมกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่
สอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา เพ็ชรดี (2545) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง และเพศชายมีจ�ำนวนใกล้เคียง
กัน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาทีม่ อี ายุในช่วงต�ำ่ กว่า
20 ปี รองลงมาอายุ 23 ปี และอายุ 22 ปี ตามล�ำดับ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิริค และโจเซฟ (Eric
& Joseph, 2007) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กอ่ นเข้าร่วมกิจกรรมกับเพือ่ นในสถานบันเทิง
ประเภทบาร์ หรือการไปดูคอนเสิร์ตของนักศึกษาระดับ
วิทยาลัย พบว่านักศึกษาร้อยละ 64 มีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนไปงานเลี้ยงสังสรรค์ในสถานบันเทิง
ประเภทบาร์ และไปดื่มต่อในที่สังสรรค์ ร้อยละ 45 เช่น

สถานบันเทิงประเภทบาร์ หรือคอนเสิรต์ จ�ำนวนนักศึกษา
ชายและหญิงมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน
2.2 พฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง
กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรจี ำ� แนก
ตามแหล่งที่มาของรายได้ พบว่า นักศึกษาที่มีแหล่งที่มา
ของรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ตั้งไว้อาจเป็นเพราะนักศึกษาในปัจจุบันมีแหล่งที่มาของ
รายได้หลากหลายทัง้ จากพ่อแม่ผปู้ กครองและการท�ำงาน
พิเศษระหว่างเรียนตลอดจนถึงการกู้ยืมโครงการ กยศ.
หรือจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ (2548) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของ
ผู้หญิงเที่ยวกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง
18-35 ปี อายุเฉลี่ย 21.77 ปี ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 7,000 บาท ได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง วันที่นิยมเดินทางมา
เที่ยวมากที่สุดคือวันศุกร์และวันเสาร์ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
แหล่งที่มาของรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดมี
แหล่งที่มาของรายได้จาก พ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่ หรือ
ญาติ มากที่สุด ร้อยละ 95.50
2.3 พฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง
กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรจี ำ� แนก
ตามที่ พั ก อาศั ย ขณะศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ที่ พั ก
อาศัยขณะศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงกลางคืนแตกต่างกัน นักศึกษาที่พักอยู่บ้านของ
ตนมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนแตกต่าง
กับนักศึกษาที่พักอยู่หอพักมหาวิทยาลัย หอพักเอกชน
หรือหอพักนอกมหาวิทยาลัย และบ้านญาติหรือบ้าน
ผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตน โดยนักศึกษาที่พักอยู่บ้านของตน
มี พ ฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง กลางคื น มากกว่ า
นักศึกษาทีพ่ กั อยูห่ อพักมหาวิทยาลัย หอพักเอกชนหรือ
หอพักนอกมหาวิทยาลัย และบ้านญาติหรือบ้านผู้อื่นที่
ไม่ใช่ของตน นักศึกษาที่พักอยู่หอพักเอกชนหรือหอพัก
นอกมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนมากกว่านักศึกษาที่พักอยู่ บ้านญาติหรือบ้าน
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ผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เป็นเพราะนักศึกษาที่อยู่หอพักเอกชนหรือหอพักนอก
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการเข้าออกหอพักสามารถออก
ไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนได้อย่างอิสระไม่ต้องมีพ่อ
แม่ผู้ปกครองมาควบคุมดูแล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลักขณา ศรีสารคาม (2545) พบว่านักศึกษาหญิงนิยม
ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 4-6 คน
มีภูมิล�ำเนาอยู่ต่างจังหวัดต้องพักในหอพักหรือห้องเช่า
ท�ำให้ได้รบั อิสระในการด�ำรงชีวติ มีโอกาสได้คบเพือ่ นใน
วัยเดียวกัน ประกอบกับมีสถานบันเทิงหลายแห่ง และได้
รับเงินจากครอบครัวเหลือพอเป็นค่าใช้จ่ายในการเที่ยว
เตร่ได้บ้าง โดยเฉพาะบางครั้งเมื่อมีบุคคลอื่นรับภาระ
ค่าใช้จ่ายแทนเป็นปัจจัยท�ำให้นักศึกษาหญิงชอบเที่ยว
เตร่ตามสถานบันเทิงเรื่อยมา
2.4 พฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง
กลางคื น ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ใ นจั ง หวั ด ชลบุ รี
จ�ำแนกตามรายรับต่อเดือน พบว่านักศึกษาที่มีรายรับ
ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนแตกต่างกันพบว่านักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือน
ต�่ำกว่า 5,000 บาท มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคื น แตกต่ า งกั บ นักศึกษาที่มีร ายรับต่อ เดือ นอยู่
ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายรับ
ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาทโดยนักศึกษาที่มีรายรับ
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท มีพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนน้อยกว่านักศึกษาที่มี
รายรับต่อเดือนต�่ำกว่า 5,000 บาท และนักศึกษาที่มี
รายรับต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ เป็นเพราะนักศึกษาทีม่ รี ายรับต่อเดือน
มากอาจเกิดจากการท�ำงานพิเศษระหว่างเรียนจึงเห็น
คุณค่าของเงินที่เกิดจากการท�ำงานจึงมีพฤติกรรมการ
เที่ยวน้อยกว่านักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนน้อยซึ่งบาง
ครัง้ นักศึกษาทีม่ รี ายได้นอ้ ยแต่เทีย่ วกลางคืนมากกว่าอาจ
เป็นเพราะไปงานเลีย้ งวันเกิดของเพือ่ น หรือมีเพือ่ นเลีย้ ง
จึงออกไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของจาริณี นันทวัฒน์ (2546) พบว่าผูใ้ ช้บริการสถาน
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บันเทิงดิสโก้เธค ผับ และคาราโอเกะ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 20-26 ปีมรี ายได้สว่ นบุคคลต่อเดือน
ต�่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการสถานบันเทิง
จากร้านประจ�ำ มีความถี่ในการใช้บริการไม่แน่นอน
ส่วนใหญ่ใช้บริการวันเสาร์ เวลา 21.31-23.00 น. โดย
ใช้เวลาเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมงต่อครั้ง ผู้ใช้บริการชื่นชอบเพลง
ไทยสากลนิยมสัง่ เหล้า และเบียร์ ไปใช้บริการแต่ละครัง้ ใช้
เงิน 301-600 บาท เพื่อนมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทิวาวรรณ
อายุวัฒน์ (2548) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง
18-35 ปี อายุเฉลี่ย 21.77 ปี ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษา
อยู ่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี รายได้ เ ฉลี่ ย 7,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว การคบเพื่อน และสถานบันเทิง มีอิทธิพลต่อ
การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้หญิงเที่ยวกลางคืนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 พฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง
กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรจี ำ� แนก
ตามสถานภาพครอบครัว พบว่านักศึกษาที่มีสถานภาพ
ครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่บิดามารดาอยู่ร่วม
กั น มี พ ฤติ ก รรมการเที่ ย วสถานบั น เทิ ง กลางคื น น้ อ ย
กว่านักศึกษาที่บิดามารดาแยกกันอยู่หรืออย่าร้าง และ
นักศึกษาทีบ่ ดิ ามารดาเสียชีวติ ทัง้ บิดามารดา นักศึกษาที่
บิดามารดาแยกกันอยูห่ รือหย่าร้าง มีพฤติกรรมการเทีย่ ว
สถานบันเทิงกลางคืนมากกว่านักศึกษาทีบ่ ดิ าหรือมารดา
เสี ย ชี วิ ต และนั ก ศึ ก ษาที่ บิ ด ามารดาเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง บิ ด า
มารดา นักศึกษาที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตมีพฤติกรรม
การเที่ ย วสถานบั น เทิ ง กลางคื น น้ อ ยกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่
บิ ด ามารดาเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง บิ ด ามารดา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเพราะนักศึกษาที่มีบิดามารดาอยู่
ร่วมกันได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่น มีกิจกรรม
ในครอบครัวท�ำร่วมกัน จึงมีพฤติกรรมการเที่ยวกลาง
คืนน้อยกว่านักศึกษาที่บิดามารดาแยกกันอยู่หรือหย่า
ร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของคันธรส พลเยี่ยม (2545)
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พบว่าสาเหตุในการเที่ยวสถานเริงรมย์ด้านครอบครัวพบ
ว่าการที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองท�ำงานมากไม่มีเวลา
เอาใจใส่ดแู ล บิดามารดามีความขัดแย้งกันท�ำให้นกั เรียน
เบือ่ หน่ายการอยูบ่ า้ น อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นลินี ศุภกรโกศัย (2546) พบว่าเหตุผลที่เยาวชนวัยรุ่น
เหล่านั้นไปเที่ยวสถานบริการดิสโก้เธคเพราะผู้ปกครอง
ไม่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงท�ำให้
เยาวชนวั ย รุ ่ น พยายามหาสิ่ง ยึด เหนี่ยวทางด้านจิต ใจ
เพื่อให้ตนเองรู้สึกดี และไม่ขาดหายบางสิ่งบางอย่างไป
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจันธิมา ค�ำพวง
(2553) พบว่านิสิตที่มีสถานภาพครอบครัวบิดามารดา
อยู่ร่วมกัน ไม่มีการวางแผนในการไปเที่ยวสถานบันเทิง
เนื่องจากอิทธิพลของบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นมีผล
ท�ำให้นิสิตกลุ่มนี้ไม่จ�ำเป็นต้องวางแผนไปเที่ยวสถาน
บันเทิง

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. หอพั ก ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หอพั ก นอก
มหาวิ ท ยาลั ย และหอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี
กฎระเบียบเวลาการเข้าและออกหอพักอย่างเข้มงวด
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน

2. ครอบครั ว ที่ บิ ด ามารดาแยกกั น อยู ่ ห รื อ
หย่ า ร้ า ง ควรให้ ค วามเอาใจใส่ ดู แ ลกั บ นั ก ศึ ก ษา
ให้ค�ำปรึกษาตลอดจนท�ำกิจกรรมร่วมกันสร้างความ
อบอุ ่ น ภายในครอบครั ว เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
3. สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมแหล่งกิจกรรม
ให้นักศึกษา เช่น เปิดหอสมุด และส�ำนักคอมพิวเตอร์
ตลอด 24 ชั่ ว โมง หรื อ จั ด สร้ า งลานกี ฬ าในสถาบั น
การศึกษาให้มีจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ท�ำกิจกรรมร่วมกับเพือ่ น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกิด
ขึ้นจากการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนและแนวทางใน
การป้องกันแก้ไข
2. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในเชิ ง ลึ ก เช่ น
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดขณะไปเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน และพฤติกรรมการขายบริการทางเพศขณะไป
เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
3. ควรศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดจากการเทีย่ วสถาน
บันเทิงกลางคืนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและวิธีการป้องกัน
ปัญหา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย และสังเคราะห์
กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก เป็นวิจัยแบบผสม เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสอบถามกลุ่มครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�ำนวน 113 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิตเิ ชิงพรรณนา และสัมภาษณ์เชิงลึกครูสอนนาฏศิลป์ไทย จ�ำนวน 15 คน สนทนากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
และผูแ้ ทนกลุม่ ครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�ำนวน 10 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย
6 ด้าน ได้แก่ ด้านคติความเชื่อ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอน ด้านการวัดผล
และประเมินผล พบว่า โดยรวมให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านวิธีการ/ขั้นตอน ด้านองค์ความรู้ ด้านค่านิยม
ด้านจุดมุ่งหมายและด้านคติความเชื่อตามล�ำดับ
2. ความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคติความเชื่อ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า โดยรวมมีความต้องการให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านองค์ความรู้
ด้านค่านิยม ด้านคติความเชื่อ ด้านวิธีการ/ขั้นตอนและด้านจุดมุ่งหมายตามล�ำดับ
3. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก มี2 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับผูเ้ รียนกลุม่ เฉพาะ ให้ความส�ำคัญกับผูเ้ รียนทีส่ นใจหรือ
มีพนื้ ฐานความรูแ้ ละต้องการมีทกั ษะ ประสบการณ์ดา้ นนาฏศิลป์ไทยทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางสังคม
โดยมีขั้นตอนหลักในการถ่ายทอด 3 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมการด้านครู ด้านผู้เรียน และปรับ
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สภาพแวดล้อมให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิ 2) ขัน้ ถ่ายทอด ได้แก่ สร้างความศรัทธา ปลูกฝังค่านิยมและสัง่ สมประสบการณ์
ที่ประกอบด้วย ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝนทักษะ ขั้นการสร้างสรรค์ 3) ขั้นการวัดผลและประเมินผล ในด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ คุณภาพผลงานของผู้เรียนและประเมินการถ่ายทอดของครู
รูปแบบที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับผู้เรียนกลุ่มทั่วไป มุ่งเน้นการสร้างความสนใจเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย โดยมีขั้นตอนหลักในการถ่ายทอด 3 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมการ ได้แก่
การเตรียมการด้านครู ด้านผู้เรียน และปรับสภาพแวดล้อมให้พร้อมต่อการปฏิบัติ 2) ขั้นถ่ายทอด ได้แก่ สร้าง
ความสนใจ สร้างความศรัทธา ปลูกฝังค่านิยมและสั่งสมประสบการณ์ที่ประกอบด้วย ขั้นการรับรู้ ขั้นเตรียมพร้อม
ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝนทักษะ ขั้นการสร้างสรรค์ 3) ขั้นการวัดผลและประเมินผล ใน
ด้านความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ คุณภาพผลงานของผู้เรียนและประเมินการถ่ายทอดของครู ทั้ง 2 รูปแบบจะ
มีการขัดเกลาปลูกฝังความดีสอดแทรกในทุกขั้นตอนการถ่ายทอดตามความเหมาะสมและโอกาสที่จะเอื้ออ�ำนวย
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการถ่ายทอด/ นาฏศิลป์ไทย/ โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก

Abstract
The purposes of the research were to study the situation and needs for Thai classical
dance transmission and synthesize the transmission process of Thai classical dance for secondary
school in the Eastern Region. This study is based on mixed methods research. Data were collected
by questionnaires with 113 Thai classical dance teachers of secondary school in the Eastern
Region and 15 representatives of Thai classical dance teachers of secondary school in the Eastern
Region who were in-dept interviewed and a focus group on 10 Thai classical dance experts and
representative of Thai classical dance teachers. The data were analyzed by descriptive statistic
and contents analysis.
The research findings were as follows:
1. There were 6 components in Thai classical dance transmission : the beliefs, the values,
the aims, the knowledge, the methods / instructions, the measurement and evaluation. They were
the measurement and evaluation, the methods / instructions, the knowledge, the values, the aims,
and the beliefs which were arranged by the most important to the least respectively.
2. The needs on transmission consisted of 6 components : the beliefs, the values, the
aims, the knowledge, the methods / instructions, the measurement and evaluation. They were the
measurement and evaluation, the knowledge, the values, the beliefs, the nstructions/methods, and
the aims which were arranged by the most important to the least respectively.
3. The process of Thai classical dance transmission for the secondary school in the Eastern
Region was found 2 types :
Type 1: The transmission approach process which was specifically on the student who
were interested in Thai classical dance, also with the basic knowledge and the experiences in
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Thai classical dance that they could apply in social activities. There were 3 stages in transmission
as ; 1) the preparation stage focused on teachers, students and learning environment; 2) the
transmission stage : focused on the faith creating, the value and experience instilling consisted of
imitating step, skill practice step and creating step; 3) the measurement and evaluation stage which
evaluated knowledge, theory and skilled practice, the student outcomes and teacher transmission.
Type 2: The transmission stage for general student that emphasis on the student inspiration
for their knowledge and skill in Thai classical dance. There were 3 stage transmission as ; 1) the
preparation stage focused on teachers, students and learning environment; 2) the transmission
stage : focused on the interesting, the faith creating, the value and experience instilling consisted
of perceiving step, preparing step, understanding step, imitating step, skill practice step and
creating step; 3) the measurement and evaluation stage which evaluated knowledge, theory and
skilled practice, the student outcomes and teacher transmission.
Keywords: Transmission Process/ Thai Classical Dance/ Secondary School
ความเข้าใจ ความซาบซึ้งในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่มี บางกลุ่มมุ่งสอนเพื่อการแข่งขันมากกว่าการถ่ายทอด
ความอ่อนช้อย งดงาม มีลีลาที่เป็นแบบฉบับแสดงความ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านการบริหารจัดการใน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติสร้างความประทับใจผู้ดู แต่เดิม ระบบโรงเรียนขาดเครื่องมือสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทยมีการสืบต่อและถ่ายทอดจากศิลปินชั้นครู และกระบวนการถ่ า ยทอดที่ ชั ด เจน (ส� ำ นั ก งานคณะ
ในลักษณะแบบตัวต่อตัว ใช้การจดจ�ำเป็นพื้นฐาน ไม่มี กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536, หน้า 11)
โดยเฉพาะภาคตะวั น ออกเป็ น ภาคที่ มี
ต�ำราที่เป็นลายลักษณ์อักษร (รจนา สุนทรานนท์, 2549,
หน้า 50-54) การสืบต่อและถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยได้ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเจริ ญ ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ุ ค่าเหล่า
มีการขยายเข้าสู่ระบบโรงเรียนทั่วไปเป็นวิทยาการหนึ่ง สืบเนือ่ งและพัฒนามาจนถึงปัจจุบนั แต่สงิ่ ทีม่ คี ณ
ในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยมุ่งหวังปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็น นีข้ าดการดูแล สืบต่อและถ่ายทอดเท่าทีค่ วรเนือ่ งจากเป็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย จัดการศึกษาทั้งด้านทฤษฎี ดินแดนที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัย ตั้งถิ่นฐาน
และการปฏิบัติ เน้นการฝึกทักษะให้เกิดความช�ำนาญ และประกอบอาชี พ จึ ง ท� ำ ให้ น าฎศิ ล ป์ ไ ทยขาดความ
จนกระทั่งผู้รับการฝึกสามารถจดจ�ำท่าทางซึ่งเป็นหลัก โดดเด่น ไม่มีเอกลักษณ์ (สุชาติ เถาทอง, 2544, หน้า
ใหญ่ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และเมื่อฝึกปฏิบัติจน 2-4) หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นตามการแบ่งเขต
มีความช�ำนาญก็สามารถน�ำไปประกอบอาชีพ สร้างชื่อ วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมที่แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
เสียงแก่ตนและประเทศชาติได้ (สุมิตร เทพวงศ์, 2548, ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ที่ส�ำคัญ
หน้า 5) แต่การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนกลับพบ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยในภาคตะวันออกจัดการเรียน
ว่า ครูผู้สอนยังไม่สามารถสร้างทัศนคติ ที่ดีให้แก่ผู้เรียน การสอนซึ่งเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี แต่ครูผู้
ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดนาฏศิลป์มี 3 ด้าน ถ่ายทอดยังขาดความรู้ ทักษะการร่ายร�ำตามแบบแผน
ได้แก่ ด้านผู้เรียนขาดความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของ และจ�ำนวนครูที่มีไม่เพียงพอ ประกอบกับการพัฒนา
ชาติโดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย ด้านครูผู้สอนขาดความรู้ ของสื่อเทคโนโลยีที่ไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย จึงท�ำให้
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กระบวนการถ่ายทอดด้านนาฏศิลป์ไทยไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ (ขนิษฐา โพธิสินธุ์, 2537, หน้า 45-54 และ
จริยา แสนเจริญสุข, 2544, หน้า 57-71)
จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) มุ่งหวัง
จะปลูกฝังวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความรักต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดย
ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาในการสืบต่อและถ่ายทอด
ตลอดจนการสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรม ด้ ว ยการมุ ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม
เข้ า กั บ ความรู ้ ส มั ย ใหม่ มากกว่ า การมุ ่ ง เน้ น เนื้ อ หา
ความรู้ส�ำเร็จรูป ดังนั้น ครูคือผู้ถ่ายทอดคนส�ำคัญที่
ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อรักษาและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยตามจารีตที่มีมาแต่อดีต ด้วย
วิธกี ารถ่ายทอดของครูผสู้ อนทีอ่ าจจบการศึกษาโดยตรง
หรือได้รบั มอบหมายให้สอน ท�ำให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ าง
ด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างซาบซึง้ เห็นคุณค่าในการอนุรกั ษ์
หรือพัฒนาอย่างเข้าใจแก่นแท้ต้องอาศัยกระบวนการ
ถ่ายทอด เทคนิค วิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะของครู
แต่ละคนตามการสั่งสมประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ ด้วย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครู
จึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะกระบวนการ เทคนิค วิธี
การถ่ า ยทอดที่ ท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาคุณค่านาฏศิลป์ไทยไม่ให้
สูญหายและด�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสังเคราะห์
หลักคิดทีป่ ระกอบด้วย 1) จารีตในการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทยของ ประเมษฐ์ บุญยะชัย (2550) ได้แก่ ด้านคติความ
เชื่อ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมาย 2) หลักวิชานาฏศิลป์
ไทย ของ ชมนาด โศภณ (2531) อุษา สบฤกษ์ (2536)
ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ของครู ด้านวิธีการ/ขั้นตอน และ
ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผล และอาคม สายาคม
(2531) ได้แก่ กลวิธีในการถ่ายทอด 3) กระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของ สุขสันต์ พ่วงกลัด (2539)
ได้แก่ ขัน้ การรับและฝากตัวเป็นศิษย์ ขัน้ การฝึกฝนทักษะ
และประสบการณ์ ขัน้ การขัดเกลาและปลูกฝังความดี ขัน้
การวัดผลและประเมินผล 4) ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะของ สุกรี เจริญสุข (2540) ได้แก่
การเลียนแบบ การท�ำซ�้ำ การแหกคอก ทางเทวดาและ
ความเป็นฉัน 5) การเรียนรู้ความงาม ของ ชาญณรงค์
พรรุง่ โรจน์ (2543) ได้แก่ การเรียนรูด้ ว้ ยความเข้าใจ การ
ปฏิบัติและการสัมผัส

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการใน
การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสอน
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภาคตะวั น ออก
จ�ำนวน 154 โรงเรียน (ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและความต้ อ งการใน ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนครูสอน
การถ่ า ยทอดนาฏศิ ล ป์ ไ ทยในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา นาฏศิ ล ป์ ไ ทยที่ ชั ด เจนเนื่ อ งจากไม่ มี ก ารท� ำ ทะเบี ย น
ภาคตะวันออก
ประวัติเฉพาะด้านการสอนนาฏศิลป์ไทยในระดับภาค
2. เพือ่ ศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการถ่ายทอด ตะวันออก ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
Sampling) เฉพาะโรงเรียนที่มีครูสอนนาฏศิลป์ไทย
โดยตรงซึ่งอาจจบการศึกษาโดยตรงหรือไม่ก็ได้แต่หาก
ปฏิบตั กิ ารสอนอยูใ่ นปัจจุบนั และสะดวกทีจ่ ะให้ขอ้ มูล ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 113 คน
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2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
เกีย่ วกับสภาพและความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทย มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค�ำถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.7-1 และ
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ครูสอนนาฏศิลป์ไทย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�ำนวน 113 คน
ด้วยตนเอง โดยท�ำหนังสือขออนุญาตเพื่อด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถึงสถานศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(X) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของความต้องการจ�ำเป็นในการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทย โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index
(PNIModified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, หน้า 279)
5. สรุปผลข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดย
แยกประเด็น ดังนี้ ด้านคติความเชือ่ ด้านค่านิยม ด้านจุด
มุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอนและด้าน
การวัดผลและประเมินผล
ตอนที่ 2 ศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย
1. ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ครูสอน
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภาคตะวั น ออก
จ�ำนวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบบอกต่อ (Snow
Ball Technique) สนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทยและผู้แทนกลุ่มครูสอนนาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�ำนวน 10 คนใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ ครูสอนนาฏศิลป์ไทยมีประสบการณ์ทาง
ด้านการสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
ตะวันออกตัง้ แต่ 20 ปี ขึน้ ไป ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูถ้ า่ ยทอด
นาฏศิลป์ไทยมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไปและมีผล
งานด้านนาฏศิลป์ทไี่ ด้รบั การยกย่องในระดับท้องถิน่ หรือ
ในระดับประเทศ

2. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด� ำ เนิ น การเก็ บ
รวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองในฐานะเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี
ความส�ำคัญ โดยท�ำหนังสือขออนุญาต ติดต่อประสาน
งาน ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการท�ำวิจัย ขณะ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มมีการจดบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรม
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก รวมทัง้ รูปแบบวิธกี าร
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวัน
ออก ถอดความข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึกและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สรุปประเด็นและ
น�ำเสนอแบบบรรยายความ จากนั้นตรวจสอบความครบ
ถ้วนของข้อมูล ยืนยันข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการตรวจสอบ
แบบเชื่อมโยงสามเส้า

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพและความต้ อ งการในการถ่ า ยทอด
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภาคตะวั น ออก
พบว่ า ครู ส อนนาฏศิ ล ป์ ไ ทยในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต�่ำกว่า
31 ปี การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมี
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับนาฏศิลป์ และมีประสบการณ์
การสอน ต�่ำกว่า 6 ปี
1.1 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครูสอน
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก พบ
ว่า ครูสอนนาฏศิลป์ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล รองลงมาเป็นด้านวิธีการ/ขั้นตอน ด้านองค์
ความรู้ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมายและด้านคติความ
เชื่อตามล�ำดับ
1.2 ความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทยของครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
ตะวันออก พบว่า มีความต้องการให้ปฏิบัติโดยรวมอยู่
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ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล รองลงมาเป็นด้านองค์ความรู้ ด้านค่านิยม
ด้านคติความเชื่อ ด้านวิธีการ/ขั้นตอนและด้านจุดมุ่ง
หมายตามล�ำดับ
2. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก พบว่า มี 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับ
ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะคือผู้เรียนที่เลือกเรียนในวิชาเพิ่มเติม
ชุมนุมนาฏศิลป์เป็นผูท้ มี่ คี วามสนใจหรือมีพนื้ ฐานความรู้
เดิมทางด้านนาฏศิลป์และต้องการมีทักษะ ประสบการณ์
ด้านนาฏศิลป์ไทยที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทาง
สังคม
รูปแบบที่ 2 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับผู้
เรียนกลุ่มทั่วไปคือ ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาศิลปะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจจะมีความสนใจหรือพื้นฐาน
ความรู้เดิมทางด้านนาฏศิลป์หรือไม่ก็ได้
กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย 2 รูปแบบ
มีขั้นตอนหลักในการถ่ายทอด 3 ขั้น ดังนี้
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1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยด้านครู ด้าน
ผูเ้ รียนและด้านสภาพแวดล้อมทีต่ อ้ งปรับให้พร้อมต่อการ
ปฏิบตั ิ ส�ำหรับกลุม่ เฉพาะมีการปรับพืน้ ฐานด้านนาฏศิลป์
ส่วนกลุ่มทั่วไปมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มอ่อน
2. ขัน้ ถ่ายทอด ส�ำหรับกลุม่ เฉพาะ 1) สร้างความ
ศรัทธา 2) ปลูกฝังค่านิยม และ 3) สั่งสมประสบการณ์
ที่ประกอบด้วย ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝนทักษะ
ขั้นการสร้างสรรค์ ส�ำหรับกลุ่มทั่วไป 1) สร้างความสนใจ
2) สร้างความศรัทธา 3) ปลูกฝังค่านิยม และ 4) สั่งสม
ประสบการณ์ที่ประกอบด้วยขั้นรับรู้ ขั้นเตรียมพร้อม
ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝน
ทักษะ ขั้นการสร้างสรรค์ โดยจะมีการขัดเกลาปลูกฝัง
ความดีสอดแทรกในทุกขั้นตอนการถ่ายทอดตามความ
เหมาะสมและโอกาส
3. ขั้นการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ คุณภาพผลงานของผู้
เรียน และประเมินการถ่ายทอดของครูด้วยการสังเกต
พฤติกรรมความสนใจและการกล้าแสดงออกของผู้เรียน
ดังภาพที่ 1

3. ขั้ นการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ด้านความรู ้ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบตั ิ คุณภาพ
่
ผลงานของผูเ้ รี ยน และประเมินการถายทอดของครู
ดว้ ยการสังเกตพฤติกรรมความสนใจและการ
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กล้าแสดงออกของผูเ้ รี ยน ดังภาพที่ 1
ขั้น
เตรี ยมการ

ลักษณะ
ผูเ้ รี ยนแบบ
ที่ 1
กลุ่มเฉพาะ

ขั้น
่
ถายทอด

ด้านครู
1. ศึกษาความรู้ทกั ษะนาฏศิลป์
2. ศึกษาและวางแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู้
สร้างความศรัทธา
1. จัดตั้งโต๊ะหรื อหิ้ง
บูชาเศียรครู บรมครู
2. บอกเลา่ อธิ บาย
3. ทําพิธีคาํ นับครู

่ ยม
ปลูกฝังคานิ
1. รับรู้
2. ดูให้เป็ น
3. เห็นคุณคา่

ขั้นการวัดผลและ
ประเมินผล
กระบวนการ
่
ถายทอด
นาฏศิลป์ ไทย

ขั้น
เตรี ยมการ

ลักษณะ
ผูเ้ รี ยนแบบ
ที่ 2 กลุ่ม
ทัว่ ไป

ขั้น
่
ถายทอด

ด้านผูเ้ รี ยน
ครู สงั เกตพฤติกรรมความสนใจ
และวัดความรู้พ้ืนฐาน วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนปรับพื้นฐานนาฏศิลป์

สภาพแวดล้อม
- ปรับสถานที่
- อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สัง่ สมประสบการณ์
1. ขั้นการเลียนแบบ
2. ขั้นการฝึ กฝนทักษะ
3. ขั้นการสร้างสรรค์

การขัดเกลาและปลูกฝังความดี
ด้านครู
1. ศึกษาความรู้ทกั ษะนาฏศิลป์
2. ศึกษาและวางแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู้

สร้าง
ความ
สนใจ

สร้างความศรัทธา
1. จัดตั้งโต๊ะหรื อหิ้ง
บูชาเศียรครู บรมครู
2. บอกเลา่ อธิบาย
3. ทําพิธีคาํ นับครู

ขั้นการวัดผล
และ
ประเมินผล

ด้านผูเ้ รี ยน
สังเกตพฤติกรรมความสนใจ
และวัดความรู้พ้ืนฐาน วิเคราะห์
่
ผูเ้ รี ยนจัดกลุ่มเกง่ ปานกลาง ออน
่ ยม
ปลูกฝังคานิ
1. รับรู้
2. ดูให้เป็ น
3. เห็นคุณคา่

สภาพแวดล้อม
- ปรับสถานที่
- อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สัง่ สมประสบการณ์
1. ขั้นการรับรู ้
2. ขั้นเตรี ยมพร้อม
3. ขั้นสร้างความเข้าใจ
4. ขั้นการเลียนแบบ
5. ขั้นการฝึ กฝนทักษะ
6. ขั้นการสร้างสรรค์

การขัดเกลาและปลูกฝังความดี

ภาพที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก

อภิปรายผลวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก มีประเด็นที่
น่าสนใจที่จะน�ำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สภาพและความต้ อ งการในการถ่ า ยทอด
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก ตาม
กรอบแนวคิดประกอบด้วยด้านคติความเชือ่ ด้านค่านิยม
ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอน
และด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า เมื่อน�ำมาศึกษา
จัดล�ำดับสภาพ ความต้องการและความต้องการจ�ำเป็น

ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ำมา
อภิปราย ดังนี้
1.1 ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผล พบ
ว่า ครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
ตะวันออกให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
และมีความต้องการให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงล�ำดับความส�ำคัญในการปฏิบัติ
และความต้องการอยูใ่ นล�ำดับแรก โดยการทดสอบทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ ความรู้ภาคทฤษฎีและประเมินคุณภาพ
ผลงานการแสดงของผู้เรียน ตามหลักการวัดผลและ
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ประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ครูทุกคนต้องปฏิบัติในวิชาทั่วไปด้วยการ
วัดผลและประเมินผลด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ จึงอาจ
ท�ำให้ครูสอนนาฏศิลป์แม้จะไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง
ก็สามารถที่จะวัดผลและประเมินผลได้ นาฏศิลป์เป็น
วิชาเฉพาะที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทฤษฎีทางนาฏศิลป์
หลักการ องค์ประกอบ วิธีการ ทักษะปฏิบัติ เน้นความ
เป็นแบบแผนเพื่อการอนุรักษ์ การสร้างสรรค์ทางการ
แสดงอย่างมีหลักการ ความถูกต้องตามแบบแผนทีม่ ลี ลี า
ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกด้วยสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
รับรู้ สร้างประสบการณ์ เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้ง
ในนาฏศิลป์ไทย ที่ไม่มีแบบทดสอบ ข้อค�ำถามวัดผล
ถูกผิดได้อย่างชัดเจน ครูจึงต้องค้นหาวิธีการ ก�ำหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเพื่อพิจารณาผู้เรียนให้
ครอบคลุมตามที่หลักสูตรก�ำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังสร้างสุนทรียภาพให้เกิดแก่
ผู้เรียน ซึ่งเป็นความงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอาจจะ
วัดได้จากการแสดงออกทางนาฏศิลป์ แต่ไม่อาจตัดสิน
ได้อย่างประจักษ์ชัดแจ้งเช่นเดียวกับทางวิทยาศาสตร์
ดังที่ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2543) กล่าวว่า สาขาวิชา
ศิลปะไม่จ�ำเป็นต้องแสวงหากฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ แต่มุ่งแสวงหาความชื่นชมและคุณค่าทาง
ด้านความงามเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการสร้างสรรค์
การน�ำไปใช้ และมุ่งส่งเสริม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ให้มีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
ความต้ อ งการให้ ป ฏิ บั ติ ด้ า นการวั ด ผล
และประเมินผลครูให้ความส�ำคัญในการทดสอบทักษะ
ปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์ ความรู ้ ภ าคทฤษฎี แ ละการประเมิ น
คุณภาพผลงานการแสดงของผู้เรียนที่ต้องค้นหาวิธีการ
ก�ำหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลน�ำไปทดลอง
และปรับใช้ให้มีความชัดเจนที่จะวัดผลและประเมินผล
ให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละคน ตามหลัก
การแสดงนาฏศิลป์มาตรฐานและนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ซึ่งครูผู้สอนต้องมีความรู้ ทักษะด้านนาฏศิลป์อย่าง
ลึกซึ้งที่จะออกแบบ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินทักษะ
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นาฏศิลป์ให้ถูกต้องตามแบบแผน การสร้างสรรค์ มีลีลา
การเชื่อมโยงท่าร�ำสอดคล้องสวยงามและเหมาะสมซึ่ง
ไม่มีเกณฑ์ตายตัว
1.2 ด้ า นคติ ค วามเชื่ อ พบว่ า ครู ส อน
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกให้
ความส�ำคัญในการปฏิบัติด้านคติความเชื่ออยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความต้องการให้ปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามความต้องการจ�ำเป็นในการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยด้านคติความเชื่อเป็นล�ำดับแรก
ที่ครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวัน
ออกมีความต้องการเร่งพัฒนา อาจเป็นเพราะการที่ครู
น�ำผู้เรียนกราบไหว้เศียรครูเทพเจ้าโขน-ละคร บรมครู
อธิบาย และให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อคติ
ความเชือ่ เกีย่ วกับเศียรครู พิธไี หว้ครูนาฏศิลป์/ครูเทพเจ้า
เป็นไปตามจารีตนาฏศิลป์ไทยที่ครูสอนนาฏศิลป์ไทย
เชื่อว่าครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ควรต้องเคารพ
บูชา กราบไหว้จึงจะท�ำให้เจริญรุ่งเรืองและครูจะรับเป็น
ศิษย์ อนุญาตให้เรียน น�ำไปแสดงหรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
ได้ การที่ครูน�ำผู้เรียนกราบไหว้ อธิบาย เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ความ
เคารพและสร้างให้ผู้เรียนเชื่อ ศรัทธา ขจัดข้อสงสัย
ด้วยการซักถามเป็นการปฏิบัติต่อครูโดยไม่ข้องเกี่ยว
กับพิธีกรรม จึงไม่ต้องกลัวผิดจารีตนาฏศิลป์ไทย ดังที่
ประเมษฐ์ บุญยะชัย (2550) กล่าวว่า จารีตนาฏศิลป์ไทย
เป็นระเบียบหรือแบบแผนที่เป็นข้อปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
จนบางครัง้ นับถือเป็นกฏเกณฑ์ทเี่ หล่าศิลปินและผูศ้ กึ ษา
วิชานาฏศิลป์จะต้อง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องจารีต
ที่เป็นพิธีกรรม เช่น การไหว้ครู การครอบ การรับมอบ
จารีตที่เป็นข้อปฏิบัติ ข้อห้ามและเคล็ดลางต่างๆ
ความต้องการให้ปฏิบัติในด้านคติความเชื่อ
โดยครูอธิบายและน�ำผู้เรียนกราบไหว้เศียรครูเทพเจ้า
โขน-ละคร บรมครู จัดหาสื่อ เช่น วีดิทัศน์ ภาพที่แสดง
ถึงพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และน�ำเสนอให้ผู้เรียนเห็นภาพ
อาจเป็นเพราะจะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าการใช้
จินตนาการทีห่ ากขาดประสบการณ์ทางนาฏศิลป์โดยตรง
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หรือประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องจะมองไม่เห็นภาพ ไม่เข้าใจ
เพราะครูเทพเจ้าทางนาฏศิลป์เป็นความเชื่อของกลุ่ม
นาฏยศิลปิน ครูนาฏศิลป์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
นาฏศิลป์โดยตรง ครูจึงปฏิบัติตามจารีตอย่างระมัดระวัง
เกรงว่าหากท�ำผิดจารีตทางพิธีกรรมและการแสดงอาจ
มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัว ครูที่ไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง
อาจไม่เคยผ่านพิธีกรรมในเรื่องการไหว้ครูนาฏศิลป์ การ
ครอบและการรับมอบที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณลักษณะพร้อมสมบูรณ์แล้วทีค่ รูอนุญาตให้ไปประกอบ
อาชีพเป็นครูผู้ถ่ายทอดหรือศิลปินได้ด้วยความเชื่อมั่น
ว่าหากกระท�ำการสิ่งใดก็จะมีครูอยู่กับตัวคอยช่วยเหลือ
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความส�ำเร็จ ดังที่ อนุกูล
โรจนสุขสมบูรณ์ (2552) กล่าวว่า พิธีไหว้ครู จะท�ำให้
เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็น
ศิษย์มีครูเหมือนกัน ได้น�ำวิชาความรู้ที่เรียนไปถ่ายทอด
ด้วยความมัน่ ใจโดยไม่ตอ้ งกลัวว่า “ผิดครู” เป็นการสร้าง
ศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา กล้า
แสดงออกไม่เก็บตัว ท�ำให้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจ
ในพิธีกรรมนี้อย่างชัดเจน เกิดความสบายใจ หากได้ท�ำ
สิ่งใดผิดพลาดไปก็เป็นการขอขมาครู จึงอาจท�ำให้ครูผู้
สอนนาฏศิลป์ที่ไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง ไม่มีความรู้
ประสบการณ์ในการตั้งเศียรครู การท�ำพิธีไหว้ สักการะ
ครู ไม่กล้าปฏิบตั ิ อาจท�ำให้ผเู้ รียนต้องใช้จนิ ตนาการอย่าง
มากที่จะเชื่อหรือเคารพ บูชาครูเทพเจ้า บรมครูทาง
ด้านนาฏศิลป์ไทย ครูผู้สอนจึงใช้สื่อที่ท�ำให้ผู้เรียนเห็น
ภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ครูจะต้องท�ำพิธีกรรมโดยตรง
หรืออาจจะให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการเข้า
ร่วมพิธีไหว้ครู สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ พบ
ว่า ก่อนเริ่มเรียนนาฏศิลป์ครูจะมีการไหว้ครูหรือเรียก
ว่า พิธีค�ำนับครูจะท�ำให้ศิษย์มีความเคารพเชื่อฟังครู จะ
อบรมสั่งสอนได้ง่าย ด้วยการน�ำดอกไม้ ธูปเทียน มา
สักการะครูเทพเจ้า ครูทลี่ ว่ งลับไปแล้ว และเป็นการเคารพ
ต่อครูผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ถือว่า
เป็นวันครู ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพวก พราหมณ์ ที่
นับถือเทพเจ้านามพระพฤหัสบดีเป็นเทพฤกษ์ เพื่อเป็น

สิริมงคล (สุมิตร เทพวงษ์, 2548, หน้า 6) ดังที่ สุขสันต์
พ่วงกลัด (2539, หน้า 138-139) กล่าวว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมีขั้นตอนการฝากตัวเป็นศิษย์
เป็นจุดเริ่มต้นและส�ำคัญต่อกระบวนการถ่ายทอดศิลปะ
วิทยาการศิลปะทุกแขนง ซึ่งผู้ที่ปรารถนาเป็น “ศิษย์”
รับการถ่ายทอด จะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นภายใน
ตนเองก่อน ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจท�ำให้เกิดความสนใจใฝ่
เรียนรู้ โดยการให้ความเคารพครูมีการฝากตัวเป็นศิษย์
ครูจะสอนสั่งสิ่งใดก็จะเป็นไปได้ง่าย ดังนั้น จึงควรมีการ
พัฒนาการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยด้วยการให้ความส�ำคัญ
ในการปฏิบัติด้านคติความเชื่อ
2. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก
รูปแบบที่ 1 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับ
ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะ เหมาะส�ำหรับผู้เรียนที่เลือกเรียนใน
วิชาเพิม่ เติม ชุมนุมนาฏศิลป์ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามมุง่ หมาย
หรือมีพื้นฐานความรู้เดิมทางด้านนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มที่
สามารถจะแสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างมืออาชีพสามารถ
จัดการตนเองให้พร้อมส�ำหรับการแสดง สร้างสรรค์การ
แสดง ออกแสดงในงานกิจกรรมต่างๆ ได้ กระบวนการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับกลุ่มเฉพาะนี้จะเริ่มตั้งแต่
ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะต่อเนื่องและทักษะขั้นสูง โดย
ยึดความสามารถเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับการแสดง
ในแต่ละชุด จึงจะคัดเลือกให้ต่อท่าร�ำและออกแสดง
เน้นการถ่ายทอดทักษะขั้นพื้นฐานโดยใช้ครูเป็นแบบ
ปฏิบัติซ�้ำ ๆ จนแม่นย�ำ ทักษะต่อเนื่องด้วยการจ�ำแม่ท่า
เข้าใจการเชื่อมโยงของท่า จนถึงทักษะขั้นสูงที่ผู้เรียนคิด
ประดิษฐ์ท่าร�ำได้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะทีม่ กี ารถ่ายทอดรูปแบบโดย
อาศัยการเลียนแบบตามที่ได้จดจ�ำไว้จนฝังใจ ฝึกทักษะ
ด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยดูแลและควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดจนเกิดความช�ำนาญ จึงจะปล่อยโอกาสให้เด็ก
ได้ฝึกฝนด้วยตัวเอง จนสามารถเข้าถึงศิลปะสร้างสรรค์
เป็นผลงานของตนได้ (สุกรี เจริญสุข, 2540, หน้า 1223) สอดคล้องกับ รจนา สุนทรานนท์ (2549) ศึกษา
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การสืบทอดนาฏยศิลป์สู่กรมศิลปากร พบว่าโรงเรียน
นาฏดุริยางคศาสตร์ กรมศิลปากร มีนาฏยศิลปินโขน
ละครหลวงจากหลายแห่งไปเป็นครู สืบทอดนาฏยศิลป์
มาถึงปัจจุบัน ซึ่งวิธีสืบทอดนาฏยศิลป์เป็นการสอน
ชนิดถ่ายแบบจากครูสู่ศิษย์ ชนิดตัวต่อตัว จากรุ่นสู่รุ่น
อย่างเคร่งครัด ผ่านการสะสมความรู้และประสบการณ์
พร้อม จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้อย่างงดงาม
และนับถือเป็นแบบอย่างสืบทอดต่อไป
รูปแบบที่ 2 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�ำหรับ
ผู้เรียน กลุ่มทั่วไป เหมาะส�ำหรับผู้เรียนในรายวิชาศิลป
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่ง
ผู้เรียนอาจจะมีความสนใจหรือพื้นฐานความรู้เดิมทาง
ด้านนาฏศิลป์หรือไม่กไ็ ด้ ผูเ้ รียนกลุม่ ทัว่ ไปเป็นกลุม่ ทีเ่ น้น
ความเข้าใจศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ อันเป็นวัฒนธรรม
ของชาติมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในประเภทของนาฏศิลป์ไทย หลักการแสดงนาฏศิลป์
ไทยประเภทต่าง ๆ ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐาน
ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าแสดงออก น�ำท่า
ร�ำไปใช้สื่อสารในการแสดงอย่างสร้างสรรค์ และน�ำไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้มากที่สุด ทั้งในฐานะผู้ชมและ
ผู้แสดง ยึดหลักการถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี และค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่
ยึดความสามารถเฉพาะบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จัด
กิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบตามความถนัดและความสนใจ
ใช้วิธีการถ่ายทอดหลาย ๆ วิธีเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุด
มุ่งหมาย สอดคล้องกับสุขสันต์ พ่วงกลัด (2539, หน้า
138) ได้ศกึ ษาพลวัตต์การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม พบว่า
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการเรียนรูข้ องมนุษย์คอื “เหตุ
จูงใจ” อันเป็นสภาวะที่มีขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว
ท�ำให้เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ใน
สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ทิศนา
แขมมณี (2550, หน้า 113-115) กล่าวว่า หลักการ
สอนนาฏศิลป์ว่าครูควรเน้นหนักในแง่ความเข้าใจศิลปะ
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ทางด้านนาฏศิลป์ อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ สืบต่อไป
มิได้มงุ่ ให้เป็นขัน้ ศิลปิน มุง่ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้มากที่สุด
กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก รูปแบบที่ 1 ส�ำหรับผู้เรียน
กลุ่มเฉพาะ รูปแบบที่ 2 ส�ำหรับผู้เรียนกลุ่มทั่วไป เมื่อ
พิจารณาตามกรอบหลักคิดกระบวนการถ่ายทอดทาง
นาฏศิลป์ไทย พบว่า ทั้ง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนหลัก
ในกระบวนการถ่ายทอด 3 ขั้นได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ขั้นถ่ายทอด ขั้นวัดผลและประเมินผล และมีการสอด
แทรกการขั ด เกลาและปลู ก ฝั ง ความดี ใ นทุ ก ขั้ น ตอน
การถ่ายทอด ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมของ สุขสันต์ พ่วงกลัด (2539) ได้แก่
ขั้นการรับและฝากตัวเป็นศิษย์ ขั้นการฝึกฝนทักษะ
และประสบการณ์ ขั้นการขัดเกลาและปลูกฝังความดี
ขัน้ การวัดผลและประเมินผล อาจเป็นเพราะกระบวนการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง
อาศัยแนวคิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดก
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง มักจะเห็น
ประสบความส�ำเร็จในการถ่ายทอดนอกระบบโรงเรียนหรือ
ตามอัธยาศัยเป็นการถ่ายทอดในครอบครัว ในสังคมอื่น
มากกว่าในโรงเรียน ดังนั้น ครูนาฏศิลป์จึงเน้นการสอด
แทรกคุณธรรมปลูกฝังความดีไปพร้อมกับการถ่ายทอด
ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ข องครู กั บ ศิ ษ ย์ ประดุ จ แม่ กั บ ลู ก
เหมือนคนในครอบครัวจะท�ำให้ผู้เรียนซึมซับได้โดยไม่รู้
ตัว ดังที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (2537) และ คึกฤทธิ์ ปราโมช
(2520) กล่าวถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นการบอก
สอน เพือ่ สืบทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่ สืบต่อ
กันมาหลายต่อหลายรุ่นนั้น มักเกิดขึ้นในการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษานอกระบบมากกว่าการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน หรือเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชนมากกว่า
การสั่งสอนในโรงเรียน เพราะชีวิตในครอบครัว ชุมชน
มีลักษณะเป็นธรรมชาติ เป็นจริงและเป็นประสบการณ์
ตรงที่เด็กได้เรียนรู้ ซึมซับได้มากกว่าการเรียนเนื้อหาใน
หนังสือ หรือสื่อมวลชน ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์
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วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อความ
3. ครู ค วรให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความ
รู้สึกนึกคิดของผู้เรียน
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูเ้ รียนประดุจ “แม่กบั ลูก” มีการสอดแทรก
การขัดเกลาปลูกฝังความดีในทุกขั้นตอนการถ่ายทอด
ด้วยการบอก สอนและประพฤติเป็นแบบอย่าง
ข้อเสนอแนะ
4. ครูควรเน้นการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยจากการ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาควรเปิดสอนนาฏศิลป์ รับรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ิ ทีใ่ กล้เคียงกับประสบการณ์จริงของผู้
เป็นวิชาเลือกส�ำหรับนักเรียนที่สนใจ และมีแววในทาง เรียนตามความถนัด ประกอบบทเพลงทีผ่ เู้ รียนสนใจก่อน
นาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ที่จะเชื่อมโยงกับนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ของผู้เรียนตามความสมัครใจและน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
1. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนส�ำหรับ
กิจกรรมทางสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเชิง ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะและผู้เรียนกลุ่มทั่วไป ตามรูปแบบ
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับจารีตนาฏศิลป์ไทยและทักษะนาฏศิลป์ กระบวนการถ่ า ยทอดนาฏศิ ล ป์ ไ ทย เพื่ อ ให้ ค รู ส อน
เพื่อเตรียมความพร้อมของครูในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยมีรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการ
ไทย การสร้างเครือข่ายครูนาฏศิลป์ไทย และให้ครูมคี วาม ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. ควรศึ ก ษาและพั ฒ นาสมรรถนะของครู
มั่นใจในการด�ำเนินการตามจารีตนาฏศิลป์ไทย
สอนนาฏศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาครูสอน
นาฏศิลป์ในระดับมัธยมศึกษาตามสมรรถนะ
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ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการให้อภัยของนิสติ ปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบผลการปรึกษาระหว่าง
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตปริญญาตรี
ประจ�ำปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 16 ราย ที่มีคะแนนการให้อภัยต�่ำกว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยวิธีจับคู่ตามคะแนนเพื่อไม่ให้มีข้อแตกต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8
คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ มาตรวัดพื้นนิสัยในการให้อภัย และโปรแกรมให้การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา
ในกลุ่มทดลองจะได้รับการปรึกษา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที จ�ำนวน 11 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้
รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา ระยะการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำประเภท หนึ่งตัวแปร
ระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ บอนเฟอรินี่
ผลการวิจัย พบว่า นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา มีค่าเฉลี่ยการให้อภัยสูง
กว่าจากนิสิตปริญญาตรีที่ไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญามีค่าเฉลี่ย
การให้อภัยในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : การให้อภัย/ การปรึกษากลุ่ม/ จิตตปัญญา
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Abstract
The purposes of this research were; to study the forgiveness of undergraduate students as
the results from a consultation phases, pre-trial, post-trial and follow up. The sample used in this
research were 16 undergraduate students who were studying in academic year 2556. Who had
forgiveness score less than 25th percentile. They were selected and assigned into experimental
and the control groups by match pair technique. The research tools were forgiveness scale
and counseling program based on contemplative. The experimental group received 90 minutes
counseling twice a week (11 times in total) while the controlled group did not. The data collection
was divided into three phrases; pre-trial, post-trial and follow up. The data were analyzed with
repeated measures of variance; one variable between groups and one variable within group. When
the difference was detected, it was tested with Bonferroni procedures.
The research results shown that the forgiveness of undergraduate students who received
counseling based on contemplative was higher than the control group in post-trial and follow
up phase at .05 significance level. Moreover, the forgiveness of undergraduate students who
received the counseling in post-trial and follow up phase was higher than the pre-trial period at
.05 significant level.
Keywords: Forgiveness/ Group Counseling/ Contemplative.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในทุกสังคม ทุกศาสนามีการอบรมสั่งสอนมา
ช้านานว่าให้บุคคลรู้จักการให้อภัยกับบุคคลอื่นที่กระท�ำ
ผิดต่อเรา ในศาสนาคริสต์การให้อภัยเปรียบเสมือนการ
แสดงความรักต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เช่นเดียวกับที่พระเยซู
จะให้อภัยแก่ผู้ที่ส�ำนึกผิด และพยายามปรับปรุงตนเอง
(Landman, 1941 cited in Enright & Gassin, 1992)
ส�ำหรับในสังคมไทยเองการให้อภัยถือเป็นการแสดงออก
อย่างเป็นรูปธรรมของการแสดงความเมตตา (สันติกโร
ภิกขุ, 2548) และเป็นการกระท�ำที่ช่วยลดอัตรา หรือ
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเอง เพราะการเอาผิดต่อกันและ
กันไม่ใช่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด แต่การรู้จักขอโทษและให้อภัย
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่า เพราะนอกจากจะช่วยให้ทงั้ สองฝ่ายมี
อารมณ์ทสี่ งบเย็นขึน้ และท�ำให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ ไป
ได้แล้วนัน้ การกระท�ำทีผ่ ดิ พลาดยังก่อให้เกิดการเรียนรูท้ ี่
ดีอีกด้วย (ไพศาล วิสาโล, 2548)

การให้อภัยก่อให้เกิดผลดีตามมามากมาย โดย
สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือ การให้ความสัมพันธ์ที่มีความ
ขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน และช่วยให้เกิดการสานสัมพันธ์กนั ต่อไปได้ นอกจาก
นีแ้ ล้วยังมีงานวิจยั ทีพ่ บว่าการให้อภัยส่งผลต่อผูใ้ ห้อภัยมี
สุขภาวะทางจิตทีด่ อี กี ด้วย Hebel and Enright (1993)
Mauger et al. (1992) ได้พบว่าพื้นนิสัยในการให้อภัย
ตนเองและผูอ้ นื่ มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะ คือถ้า
มีการให้อภัยตนเองและผูอ้ นื่ จะมีสขุ ภาวะทีด่ ี ไม่มคี วาม
ซึมเศร้าและความวิตกกังวล ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ
Thompson et al. (2005) ได้ศึกษาพื้นนิสัยในการให้
อภัยตนเอง การให้อภัยผู้อื่น และการให้อภัยสถานการณ์
ในการท�ำนายสุขภาวะ พบว่าบุคคลที่มีพื้นฐานการให้
อภัยสูง มีความซึมเศร้าต�่ำ ความโกรธต�่ำ ความวิตก
กังวลต�่ำ และมีความพึงพอใจในชีวิตสูง แล้วยังมีงาน
วิจัยของ Kadiangandu, Mullet, and Vinsonneau
(2001) ที่พบว่า ผู้ที่จะเข้าใจการให้อภัยอย่างแท้จริง จะ
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ต้องมีอายุและระดับการศึกษาหลังมัธยมบริบูรณ์ จึงมีผู้
นิยมศึกษาการให้อภัยในกลุม่ ตัวอย่างระดับนิสติ นักศึกษา
ขึ้นไป เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการให้อภัยในกลุ่ม
นิ สิต นั ก ศึ ก ษาที่ มีศั ก ยภาพอยู่อ ย่างเพีย งพอในการที่
จะได้รับการพัฒนาการให้อภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อใน
การปูพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ มุมมอง ทัศนคติ
การให้และตัดสินคุณค่า วิสยั ทัศน์ รวมทัง้ ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การพัฒนา การให้อภัยจึงเป็นการเตรียมพร้อม
ให้กับนิสิตนักศึกษาได้ยอมรับและอยู่ร่วมกับพฤติกรรม
และผลของสิง่ ทีต่ นได้กระท�ำอย่างสุขสงบ มีกำ� ลังใจพร้อม
เผชิญกับความขัดแย้งได้
จิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่เน้นและให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู้ การเรียนรูแ้ ละ
เท่าทันมิติ/ โลกด้านใน (อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
ความเชื่อ ทัศนะ มุมมองต่อชีวิตและโลก) ของตนเอง
ให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่ง
หมายถึ ง การสั ง เกตอย่ า งมี ส ติ ต ่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ภายในของตนเองที่เกิดขึ้นจากการเผชิญกับผู้อื่นและ
โลกภายนอก ผ่านกระบวนการ/วิธีการและกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การนิ่งสงบอยู่กับตนเอง การเจริญสติ
ภาวนา การสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่ม (Self
and Group Reflection) สุนทรียสนทนา (Dialogue)
การฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง (Deep Listening) การเขี ย น
บันทึก (Journaling) กิจกรรมอาสาสมัคร บ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ศิ ลปะ ดนตรี ไปจนถึง พิธีกรรม
และการปฏิบัติทางศาสนาเป็นต้น มีเป้าหมายก่อให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงขั้ น พื้ น ฐาน (Fundamental
Transformation) ทางด้านความคิดและจิตส�ำนึกใหม่
เกีย่ วกับตนเองและโลก ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบตั แิ ละ
การด�ำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา มีความรักความ
เมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่งทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (จุมพล พูลภัทรชีวิน,
2553, หน้า 68) อาจกล่าวได้วา่ จิตตปัญญาช่วยให้เรียนรู้

พัฒนาและจัดการความขัดแย้งภายในของบุคคลจึงท�ำให้
รูจ้ กั ตนเอง ผูอ้ นื่ และโลกภายนอกมากขึน้ มีสติใคร่ครวญ
มี ก ารพั ฒ นาจิ ต ใจและปั ญ ญา จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว
จิตตปัญญาจึงมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการน�ำ
มาใช้พัฒนาการให้อภัยของนิสิตนักศึกษาที่มีความขัด
แย้งภายในใจของตนเองที่เกิดขึ้นจากการเผชิญกับผู้อื่น
และโลกภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำจิตตปัญญามา
ใช้ร่วมกับการปรึกษากลุ่ม เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็น
ช่วงวัยที่ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเพื่อน การสนับสนุน การ
ให้ก�ำลังใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายภายในกลุ่มจึงเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มด�ำเนิน
ไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยการให้อภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลการปรึ ก ษากลุ ่ ม ตามแนวคิ ด จิ ต ต
ปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี เพื่อน�ำผลที่
เกิดขึ้นไปเป็นแนวทางให้นิสิตนักศึกษา รู้จักการให้อภัย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษารับมือกับความขัดแย้ง
และแปรเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการปรึ ก ษากลุ ่ ม ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี
ตามระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการปรึ ก ษากลุ ่ ม ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี
กับการไม่ไ ด้เข้ารับการปรึก ษากลุ่ม ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาต่อการให้อภัยในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล
3. เพื่อศึกษาและบรรยายสภาวการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในอันเป็นเงื่อนไข สู่การให้อภัยของ
นิสิตปริญญาตรี
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สมมติฐานของการวิจัย
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1. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยสูงกว่านิสติ ปริญญาตรีที่
ไม่ได้เข้ารับการให้คำ� ปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ในระยะหลังการทดลอง
2. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยสูงกว่านิสติ ปริญญาตรีที่
ไม่ได้เข้ารับการให้คำ� ปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ในระยะติดตามผล
3. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่าในระยะก่อนการทดลอง
4. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยในระยะติดตามผลสูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง

ให้อภัย แล้วน�ำคะแนนมาเรียงล�ำดับ เลือกผู้ที่มีคะแนน
การให้อภัยต�่ำกว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 จ�ำนวน 16 คน
ที่สมัครใจ สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีจับ
คูต่ ามคะแนน (Match Pair Group) เพือ่ ไม่ให้มขี อ้ แตก
ต่างกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 8 คน คือกลุ่ม
ที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่ม
ควบคุม 8 คน คือกลุ่มที่ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน โดยไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
จิตตปัญญา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการปรึกษากลุ่ม ได้แก่
1. การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา
2. การไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
จิตตปัญญา
ตัวแปรตาม ได้แก่ การให้อภัย

การดำ�เนินการทดลอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง ท ด ล อ ง
(Experimental Research Design) เพื่อศึกษาผล
การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัย
ของนิสิตปริญญาตรี จ�ำนวน 16 คน โดยสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดย
ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัด
ซ�้ำหนึ่งตัวประกอบ (Two-Factors Experiment with
Repeated Measures on One Factor) (Winer,
Brown, and Michels, 1991, p. 509) โดยมีขอบเขต
การศึกษาดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2556 โดยให้ท�ำมาตรวัดพื้นนิสัยในการ

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ
2 ชนิด ได้แก่
1. มาตรวัดพื้นนิสัยในการให้อภัย
2. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต
ปัญญา

วิธีการดำ�เนินการทดลอง
1. ระยะก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและขอ
ความร่วมมือจากอาจารย์ประจ�ำภาควิชาเพื่อเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างท�ำมาตรวัดพื้นนิสัยในการ
ให้อภัย ผลทีไ่ ด้จากการท�ำมาตรวัดพืน้ นิสยั ในการให้อภัย
ในครั้งนี้เป็นคะแนนในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)
2. ระยะทดลอง
ผู้วิจัยด�ำเนินการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต
ปัญญากับกลุ่มทดลอง ทั้งหมด 11 ครั้ง ในระยะทดลอง
ผู้วิจัยจะท�ำการบันทึกประสบการณ์จากการปรึกษากลุ่ม
และสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษากลุ่มทุกครั้ง
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ส�ำหรับกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญาและด�ำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยตาม
ปกติ
3. ระยะหลังการทดลอง
เมื่อผู้วิจัยด�ำเนินการปรึกษากลุ่มในครั้งที่ 11
เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่างท�ำมาตรวัดพื้นนิสัย
ในการให้อภัย ผลที่ได้เป็นคะแนนระยะหลังการทดลอง
(Post-test)
4. ระยะติดตามผล
หลังการทดลองในครั้งที่ 11 ผู้วิจัยทิ้งระยะเวลา
2 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยท�ำการประเมินผลของโปรแกรม
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท�ำมาตรวัดพื้นนิสัยในการให้อภัยซ�้ำ
อีกครั้งผลที่ได้เป็นคะแนนในระยะติดตามผล (Follow
up)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของกลุ ่ ม
ตัวอย่างใช้สถิตบิ รรยาย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการให้อภัย
2. การวิ เ คราะห์ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ธี ก าร
ทดลองกับระยะเวลาการทดลองที่มีต่อการให้อภัยของ
นิสติ ปริญญาตรี โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซ�้ำ ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่ง
ตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measure Analysis of
Variance One Between-Subjects Variable and
One Within-Subjects Variable) (Howell, 2007, p.
461) เมื่อพบค่าเฉลี่ยในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล ในกลุ่มทดลองมีความ

แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของบอนโฟโรนี (Bonforoni)
3. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่ม บันทึกการเข้าร่วม
กิ จ กรรมกลุ ่ ม และจากการสนทนากลุ ่ ม เพื่ อ บรรยาย
ความรู้สึกในการปรึกษาและสะท้อนผลจากการปรึกษา
รวมถึงน�ำไปใช้ในการอภิปรายผลที่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั สามารถสรุปและอภิปราย
ผลแยกเป็น 2 ประเด็นได้ดังนี้
1. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้เข้ารับการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม ทั้ ง ในระยะหลั ง การทดลองและระยะติ ด ตาม
ผลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้
ว่า ระยะก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึงระยะหลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต
ปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเว้นระยะ
2 สัปดาห์จงึ ท�ำการติดตามผลอีกครัง้ พบว่า กลุม่ ทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
Source of Variation
ระยะก่อนการทดลอง
Between Groups
Within Groups

df

SS

MS

F

1
42

1.56
3168.12

1.56
75.42

0.02
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Source of Variation
ระยะหลังการทดลอง
Between Groups
Within Groups
ระยะติดตามผล
Between Groups
Within Groups
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df

SS

MS

F

1
42

812.25
3168.12

812.25
75.43

10.76*

1
42

1190.25
3168.12

1190.25
75.43

15.77*

F (1,25) = 4.24
ปรับค่า df ด้วยวิธีการของ Welch- Satterwaite (Howell, 1977, p. 470) ได้ค่า df = 25
จากผลการทดลองนิสิตที่ได้เข้ารับการปรึกษา สบายใจ รู้สึกไว้วางใจกัน สังเกตได้จากผู้รับการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มมีการพูดคุย สอบถามผู้รับการปรึกษากลุ่มด้วยกัน
และระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง ผลการวิจัย ตอนท�ำกิจกรรมอย่างมีท่าทีที่แจ่มใส เต็มไปด้วยเสียง
ในครั้งนี้จึงเป็นการสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาการ หัวเราะ มีการสัมผัสร่างกายที่บ่งบอกถึงความไว้วางใจ
ให้อภัยของนิสิตปริญญาตรีด้วยการปรึกษากลุ่มตาม ต่อกันท�ำให้เกิดมิตรภาพที่ดีในกลุ่ม
แนวคิดจิตตปัญญา สามารถน�ำมาใช้พัฒนาการให้อภัย
2. ในระหว่างการปรึกษา ผู้รับการปรึกษากลุ่ม
ของนิสิตปริญญาตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่ ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้ากลุ่มเป็น
ท�ำให้นสิ ติ มีการให้อภัยสูงขึน้ มีปจั จัยมาจากองค์ประกอบ อย่างดี สามารถท�ำความเข้าใจ ยอมรับและสร้างการให้
ของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด จิตตปัญญา อภัยให้เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่นและสถานการณ์ที่ไม่มีใคร
และองค์ประกอบด้านการสร้างการให้อภัยของผู้รับการ ควบคุมได้เป็นผลมาจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตาม
ปรึกษากลุ่มดังนี้
แนวคิด จิตตปัญญาสร้างจากหลัก จิตตปัญญา 7 หรือ
1. ในการสร้ า งบรรยากาศของการสร้ า ง เรียกในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7 C’s (ธนา นิลชัยโกวิทย์,
สัมพันธภาพภายในกลุ่ม ผู้วิจัยในฐานะผู้ให้ การปรึกษา อดิศร จันทรสุข, พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และ อัญชลี
กลุ่มได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่ม สถิรเศรษฐ์, 2550) ได้แก่ 1) หลักการพิจารณาด้วยใจ
เป็นอย่างยิง่ ทัง้ สัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึกษากลุม่ อย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือการเข้าสู่สภาวะ
กับผูร้ บั การปรึกษากลุม่ และสัมพันธภาพระหว่างผูร้ บั การ จิตใจทีเ่ หมาะสมต่อการเรียนรู้ และน�ำจิตใจดังกล่าวไปใช้
ปรึกษากลุ่มกับผู้รับการปรึกษากลุ่มด้วยกันเอง เพราะ ท�ำงานอย่างใคร่ครวญทัง้ ในด้านพุทธิปญ
ั ญา (Cognitive)
สัมพันธภาพที่ดีจะท�ำให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้านภายใน
รู้สึกอบอุ่น เกิดความประทับใจ เกิดความไว้วางใจกัน บุคคล (Intrapersonal) 2) หลักความรักความเมตตา
พร้อมที่จะเปิดเผย กล้าแสดงความรู้สึกและแลกเปลี่ยน (Compassion) คือ การส่งพลังออกเพือ่ โอบอุม้ ดูแลกลุม่
ความคิดเห็นร่วมกัน ดังกิจกรรม “ระลึกย้อนตอนเป็น ของกระบวนกร และการจัดกระบวนการด้วยสิง่ แวดล้อม
เด็ก” “ตามหาพ่อแม่” “ค้นหาสมดุลภายใน-ภายนอก” และบริบทที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ (สัปปายะ) 3) หลักการ
และกิ จ กรรม “ละครชี วิ ต ” กิ จ กรรมทั้ ง หลายนี้ เ ป็ น เชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การช่วยให้ผู้เข้า
กิจกรรมทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั การปรึกษากลุม่ ได้รจู้ กั กันมากยิง่ ขึน้ รับการอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์ในกระบวนการเข้า
กล้าเปิดใจพูด กล้าเปิดใจรับฟัง ไม่รู้สึกเคร่งเครียด รู้สึก กับชีวิตได้นาไปสู่การทาให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน
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(Internalization) บูร ณาการสู่วิถีชีวิต และการเอื้อ
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
เชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล 4) หลักการเผชิญหน้า
(Confronting) คือ การเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมออก
จากพืน้ ทีป่ ลอดภัยของตนเอง เพือ่ เข้าเผชิญกับพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เพือ่ เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ หม่ ๆ และเข้าใจถึงข้อจ�ำกัดและ
ศักยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และพัฒนา 5) หลัก
ความต่อเนื่อง (Continuity) คือ การสร้างความไหลลื่น
ของกระบวนการ อันช่วยให้เกิดพลังพลวัตต่อการเรียนรู้
เพือ่ ช่วยเอือ้ ให้ศกั ยภาพ การเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม
ได้รับการปลดปล่อยและสามารถเข้าทางานเพื่อบ่มเพาะ
พัฒนา 6) หลักความมุง่ มัน่ (Commitment) คือ การเอือ้
ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถน�ำเอากระบวนการกลับไปใช้
ในชีวิตอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการเข้าร่วมการอบรม
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community)
คือ ความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม
รวมทั้งกระบวนกรที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้และการ
เปลีย่ นแปลงภายในของแต่ละคน รวมไปถึงการสร้างเครือ
ข่ายความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
กลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวิต
หลักจิตตปัญญา 7 จึงส่งผลให้โปรแกรมการ
ปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดจิตตปัญญาสามารถสร้างเงือ่ นไข
ที่ดึงศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการให้อภัยของผู้รับ
การปรึกษากลุ่ม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวประกอบไปด้วย
การมีสติและใคร่ครวญด้วยใจอย่างลึกซึ้งใน
ชีวิตประจ�ำวัน
ผู ้ วิ จั ย เน้ น ให้ ผู ้ รั บ การปรึ ก ษาคอยสั ง เกต
ใคร่ครวญความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในตนเองจากโปรแกรมการปรึกษาจึงเป็นผลให้ผู้รับ
การปรึกษากลุ่มได้รับได้เข้าใจและยอมรับประโยชน์ของ
การมีสติและการใคร่ครวญด้วยใจแล้วรู้จักการน�ำไปใช้
เชือ่ มโยงกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีต่ นเองได้เผชิญซึง่ จะเป็น
พื้นฐานที่ดีต่อการสร้างเงื่อนไขการให้อภัยซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ใช้หลักโยนิโสมนสิการซึ่งมีหลักการความ

หมายเป็นไปในทางเดียวกันกับการใคร่ครวญด้วยใจอย่าง
ลึกซึ้ง ดังเช่นงานวิจัยของ วรรณดาว ศูนย์กลาง (2550,
หน้า 87-89) ชฎาพร สิงห์ปั้น (2553, หน้า 49-53) และ
บัลลังก์ ตาลทอง (2548, หน้า 59-66) ที่พบว่า หลังการ
ทดลองแล้วกลุม่ ทดลองมีการตระหนักรูแ้ ละเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยได้ใช้หลักโยนิโสมนสิการ
สร้างการเห็นการเห็นคุณค่าในตนเอง ลดความก้าวร้าว
เกิดการตระหนักรู้ ได้รู้จักตนเอง โดยคิดตามหลักความ
เป็นจริงเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากวิจัยดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าการใช้การใคร่ครวญด้วยใจอย่างลึกซึ่งสามารถ
เป็นสือ่ กลางในการสร้างตัวแปรทางจิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทาง
ด้านบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท�ำให้ การใคร่ครวญ
ด้วยใจอย่างลึกซึ่งจึงเป็นเงื่อนไขที่เป็นสื่อกลางในการ
สร้างและเชื่อมโยงเงื่อนไขในการให้อภัยอื่น ๆ กับความ
ขัดแย้งในชีวิตจนเกิดเป็นการให้อภัยได้
เข้าใจและยอมรับความจริงของธรรมชาติ
เมื่อผู้รับการปรึกษากลุ่มได้ใคร่ครวญถึงความ
เป็นจริงของธรรมชาติจากกิจกรรมและความเป็นจริง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตนเองและแลกเปลี่ ย นการรั บ รู ้ แ ละ
ประสบการณ์ภายในกลุ่ม จึงท�ำให้ผู้รับการปรึกษากลุ่ม
เข้าใจและยอมรับความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ความขัดแย้งได้มาก ซึง่ สอดคล้องกับ ธนา นิลชัยโกวิทย์
และคณะ (2550, หน้า 84) ได้กล่าวถึงการเข้าใจและ
ยอมรั บ ความเป็ น จริ ง ตามธรรมชาติ ใ นโครงการวิ จั ย
เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรมและกระบวนการด้ า น
จิตตปัญญาศึกษาไว้ว่า ผู้ร่วมวิจัยหลายคนสะท้อนว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการเรียนรู้ของโครงการช่วย
ให้มองเห็นและยอมรับความจริงของชีวิตและธรรมชาติ
ตามที่เป็นอยู่ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นตนเอง
และชีวติ ของตน การเข้าใจธรรมชาติของชีวติ มนุษย์ หรือ
การเข้าใจกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
ตามเหตุปัจจัยของตัวมันเอง โดยที่เราไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ซึ่งผล
ข้อนี้เกิดกับแต่ละคนในจังหวะที่แตกต่างกันไปอาจจะ
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เป็นในกิจกรรมที่สะกิดใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
การได้รับฟังเรื่องราวของเพื่อนหรือการได้เข้าไปสัมผัส
กับชุมชนในสังคมและธรรมชาติ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากจุด
ใด ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้นั้นมักจะเชื่อมโยง
ต่อเนื่องไปถึงเรื่องอื่นๆ ในชีวิตด้วย เช่นการเข้าใจและ
ยอมรับตนเองท�ำให้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นตามความ
เป็นจริงได้ดีขึ้น และในทางกลับกันการเรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติและความเป็นธรรมดาของชีวติ จากเรือ่ งราวของ
ผูอ้ นื่ เกิดความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ก็ชว่ ยให้กลับมา
มองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนและยอมรับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตนเองได้ดีขึ้น หรือการเข้าใจธรรมชาติก็มักจะ
เชื่อมโยงไปสู่การท�ำให้เกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อตนเอง
ต่อชีวิต ความสัมพันธ์และสังคมด้วย ซึ่งคุณลักษณะที่
เกิดจากการเข้าใจและยอมรับความจริงนี้ผู้วิจัยสังเกตได้
ว่ามีสว่ นสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการให้อภัยและช่วยสร้าง
เงื่อนไขการให้อภัยอื่น ๆ ท�ำให้เชื่อมโยงกับความขัดแย้ง
ในชีวิตของตนได้โดยง่าย
เข้าใจและยอมรับตนเอง ผูอ้ นื่ และสถานการณ์
ที่ไม่มีใครควบคุมได้
เมื่อผู้รับการปรึกษากลุ่มได้ใคร่ครวญในตนเอง
ผู ้ อื่ น และสถานการณ์ ที่ ไ ม่ มี ใ ครควบคุ ม ได้ ถึ ง ความ
เกี่ ย วข้ อ งและสั มพั น ธ์กับปัญหาความขัด แย้ง จนเกิด
ความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติได้ก็
จะน้อมน�ำให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจและยอมรับตนเอง
ผู้อื่นและสถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้จะท�ำให้เกิด
ทัศนคติทเี่ ป็นบวกซึง่ จะน�ำมาสูก่ ารตระหนักถึง ความรับ
ผิดชอบทีจ่ ะต้องเลือกวิธกี ารจัดการกับอารมณ์ความรูส้ กึ
และพฤติกรรมทีส่ ร้างปัญหาทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง เพือ่
คืนคุณค่าและความหมายที่สูญเสียไปสู่ตนเอง ผู้อื่นและ
สถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้ซึ่งจะช่วยเอื้ออ�ำนวยให้
เกิดการให้อภัยได้ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Ellis
(2006) ได้กล่าวไว้วา่ หากเราได้ทำ� การส�ำรวจตนเองและ
สามารถปรับความคิดทีม่ ตี อ่ ตัวเราเองได้ เราก็จะสามารถ
ปรับตัวรวมถึงยอมรับในตัวเราเองได้ดว้ ย และสอดคล้อง
กับ Rogers (1961) ที่ได้กล่าวถึงเรื่องการยอมรับผู้
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อื่นเอาไว้ว่า เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความพร้อมที่จะ
ยอมรับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองพบเจอมา เขาก็จะ
มีความพร้อมที่จะยอมรับเรื่องของคนอื่นมากขึ้นไปด้วย
และหากบุคคลมีทศั นคติทเี่ ป็นบวกต่อตนเองแล้วก็จะยิง่
เป็นสิง่ เสริมแรงทีจ่ ะท�ำให้มองคนอืน่ ในทางบวกอันน�ำไป
สู่การยอมรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน
เข้าใจธรรมชาติของความรักและความเมตตา
เมื่อเกิดความขัดแย้งย่อมมีความรู้สึกเจ็บปวด
ความรู้สึกผิดหวัง การท�ำให้ความรู้สึกเจ็บปวด ความ
รู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติหรือแม้
กระทั้งท�ำให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ�ำเป็นต้องมีสิ่ง
ที่มีคุณสมบัติลดทอนความเจ็บปวด ความผิดหวังใน
จิตใจของบุคคล ซึง่ ผูท้ เี่ ลือกหนทางแห่งการให้อภัยเลือก
ทีจ่ ะใช้ความรักและความเมตตา แต่การใช้คณ
ุ สมบัตขิ อง
ความรักและความเมตตาให้เต็มประสิทธิภาพแล้วเอื้อ
อ�ำนวยให้เกิดการให้อภัยในจิตใจของบุคคลต้องมีการ
เชื่อมโยงเงื่อนไขการให้อภัยอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ณัฐมา ขันติธรรม (2553) ได้ศึกษาความรักใน
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่าความรักในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่มนุษย์
สามารถรับรู้ถึงความรักได้ด้วยโดยออกมาในรูปของ
ความคิด ความพอใจ ความซาบซึ้งใจฯลฯ ความรักใน
ทางพระพุทธศาสนามีพื้นฐานมาจากโลภะ อันประกอบ
ด้วยตัณหา 3 คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา และ
สามารถแบ่งความรักได้เป็น 3 ระดับคือ 1.รักตนเอง
2.รักผู้อื่น 3.รักแบบเมตตา งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
ความรักมีพื้นฐานเกิดจากตัณหา เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลเมื่อไม่ได้ดังความต้องการย่อม
ถูกชักน�ำไปทางด้านลบของจิตใจได้ซึ่งต่างจากความรัก
แบบเมตตาเป็นความรักที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุข และ
สามารถพัฒนาความรักแบบเมตตาให้เป็นความรักแบบ
เมตตาอัปปมัญญา คือความรักที่แผ่ไปสู่มนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายด้วยความสม�่ำเสมอกัน โดยไม่มีประมาณ ไม่
จ�ำกัดขอบเขต ความรักแบบเมตตานี้จะสามารถเกิด
ขึ้นได้เมื่อความรักตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความเข้าใจและ
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ยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติซงึ่ เป็นความรักความ
เมตตาที่น้อมน�ำไปสู่การให้อภัยได้
การสร้างสมดุลต่อตนเอง ผูอ้ นื่ และสถานการณ์
เงื่อนไขนี้เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญของการให้อภัย
เนื่องจากความสมดุลเกิดจากการรับรู้ และสัมพันธ์ต่อ
ตนเองและโลก 3 ทางคือ ความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม เมื่อ 3 ทางนี้มีความสอดคล้องเป็นไปในทาง
เดียวกันเกื้อหนุนกันและกันย่อมท�ำให้เกิดความสมดุล
แต่เมื่อ 3 ทางนี้ไม่สอดคล้องกันย่อมท�ำให้เกิดความขัด
แย้งขึน้ ต่อตนเอง ผูอ้ นื่ และสถานการณ์ทไี่ ม่มใี ครควบคุม
ได้ตามเหตุปัจจัยของความขัดแย้ง การสร้างความสมดุล
ให้เกิดขึน้ ใหม่สามารถกระท�ำได้โดยใช้เงือ่ นไขการให้อภัย
เช่น การใคร่ครวญด้วยใจอย่างลึกซึง้ การยอมรับความจริง
การมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ การยอมรับ
ตนเอง ยอมรั บ ผู ้ อื่ น และยอมรั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ มี
ใครความคุมได้ โดยน�ำเงื่อนไขเหล่านี้มาสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความสมดุลที่สอดคล้องทาง
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อตนเอง ผู้อื่นและ
สถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้ โดยใช้การตอบสนอง
ความต้องการด้วยการเพิ่มหรือลดความต้องการทาง
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมจนกระทั้งพบจุด
สมดุลในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลให้บุคคลอภัย
ให้กับความขัดแย้งได้
ส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ารับโปรแกรมการ
ปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดจิตตปัญญา พบว่า คะแนนการให้
อภัยมีระดับเท่าเดิมไม่แตกต่างจากระยะก่อนการทดลอง
2. จากผลการวิจยั พบว่านิสติ ปริญญาตรีทไี่ ด้เข้า
รับการปรึกษากลุม่ ตามคิดจิตตปัญญามีคะแนนเฉลีย่ การ
การให้อภัยในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และใน
ระยะติดตามผลสูงกว่ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี ในระยะก่อน การทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอรินี่
(Bonferroni)
คะแนนเฉลี่ย
ระยะก่อนการทดลอง (72.5)
ระยะหลังการทดลอง (88)
ระยะติดตามผล (90.12)

ระยะก่อนการทดลอง
72.5
-

ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองได้
เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด จิตตปัญญาท�ำให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ในตนเองเนื่ อ งจากผู ้ รั บ การ
ปรึกษากลุ่มเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันของแต่ละเงื่อนไขการให้อภัยกับความขัดแย้งในชีวิต
ได้ สอดคล้องกับ ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ (2550,
หน้า 72) ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านที่เกิด
ขึน้ นีใ้ นความเป็นจริงมิได้แยกขาดออกจากกัน แต่มคี วาม
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ส่งผลกระทบต่อกันและกันอยู่

ระยะหลังการทดลอง
88
15.5*
-

ระยะติดตามผล
90.12
17.62*
2.12
-

ตลอดเวลา โดยมีเรื่องของสติและการรู้ตัวเป็นพื้นฐาน
แต่การเปลี่ยนแปลงข้ออื่น ๆ ก็กลับมาส่งผลต่อการมี
สติรตู้ วั ด้วยเช่นกันเช่นการเข้าใจและยอมรับตนเองท�ำให้
สามารถสังเกตตนเองตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้น มี
สติรู้เท่าทันกิเลสที่เคยพยายามหลีกเลี่ยงหรือมองไม่เห็น
ได้ดีขึ้น การมีความรักความเข้าใจและเมตตาต่อเพื่อน
มนุษย์ก็ช่วยให้จิตใจเบิกบานง่ายต่อ การรักษาสติให้ตั้ง
มั่นได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในข้ออื่นๆ ก็
ส่งผลกระทบต่อกันและกันด้วย เช่นการเข้าใจและยอมรับ
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ความเป็นจริงตามธรรมชาติ การเข้าใจและยอมรับตนเอง
ความเข้าใจ ความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแยกขาดไม่ได้ เพราะการเข้าใจ
และยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติท�ำให้เข้าใจและ
ยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในตนเองและผู้อื่น ใน
ขณะที่การเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นที่ท�ำให้เกิด
ความรัก ความเมตตาและจิตใจที่เบิกบาน ก็ช่วยให้มอง
เห็นและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ดีขึ้น โดย
ไม่มีอคติที่ท�ำให้มองและรับรู้ความเป็นจริงบิดเบือนไป
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมานี้ จึ ง เป็ น ข้ อ สนั บ สนุ น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเองจาก การที่สามารถ
เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของแต่ละ
เงื่อนไขการให้อภัยกับความขัดแย้งได้อย่างลงตัวและ
มีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้ผู้รับการปรึกษากลุ่มมีความ
มั่นใจที่จะให้อภัยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้และการได้
เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาอย่างต่อ
เนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมเป็น
11 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที จึงส่งผลให้แม้ภายหลัง การ
ทดลอง 2 สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะติดตามผล กลุ่มทดลอง
ยังคงใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากระยะการทดลองไปใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันท�ำให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งใน
ชีวติ ได้ จึงท�ำให้คะแนนเฉลีย่ ในระยะติดตามผลมากกว่า
ระยะก่อนการทดลอง ส่วนนิสิตปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้ารับ
การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา พบว่าคะแนน
เฉลี่ยการให้อภัยในระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกับระยะ
ก่อนการทดลอง เป็นเพราะว่าในการวิจัยกลุ่มควบคุมไม่
ได้เข้ารับการปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดจิตตปัญญาจึงไม่ได้
รับแนวทางในการสร้างการให้อภัย
สรุปได้วา่ การพัฒนาการให้อภัยด้วยการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา สามารถพัฒนาการให้อภัย
ให้นิสิตปริญญาตรีได้ โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก 2
ส่วน คือ บรรยากาศ การสร้างสัมพันธ์ภาพภายในกลุ่ม
และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา
องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้สามารถท�ำให้นิสิตปริญญา
ตรีที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา
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มีระดับการให้อภัยในระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลงานวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสร้างการให้
อภัยให้เกิดขึน้ จ�ำเป็นต้องมีเงือ่ นไข การให้อภัยทีค่ รบถ้วน
ก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันของแต่ละเงื่อนไขการให้อภัยกับความขัดแย้งในชีวิต
ดังนั้นในการน�ำโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
จิตตปัญญาไปใช้ในระยะแรกจึงควรค�ำนึงถึงการสร้าง
เงื่อนไขการให้อภัยให้ครบก่อน จึงค่อยเชื่อมโยงความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของแต่ละเงื่อนไขการให้
อภัยกับความขัดแย้งในชีวิตจะท�ำให้สร้างการให้อภัยให้
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรี ควรตระหนักและพัฒนาส่งเสริมการ
สร้างการให้อภัยให้กับนิสิตนักศึกษา โดยน�ำไปประยุกต์
กับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นิสิตนักศึกษา
สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างสุขสงบ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ศึกษาในกลุ่มนิสิต
นักศึกษาที่มีอิสระเสรีภาพ จึงควรมีการศึกษาผลการ
ปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของ
กลุ่มคนอื่น ๆ ที่ถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น เด็กและ
เยาวชนในสถานสงเคราะห์ เด็กและวัยรุ่นในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขัง เป็นต้น เพื่อ
เปรียบเทียบผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด จิตตปัญญา
ต่อการให้อภัยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกลุ่ม
อื่นที่มีข้อจ�ำกัดได้หรือไม่
2. ควรศึกษาผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
จิตตปัญญาต่อตัวแปรอื่น ๆ สามารถใช้ การปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดจิตตปัญญาแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เช่น การอโหสิกรรม การบริโภคด้วยปัญญา ความ
เข้มแข็งในการมองโลก เป็นต้น
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Factors Affecting Learning Motivation of Ethnic Minority High
School Students in Ratanakiri, Cambodia*
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to investigate the factors of home environment,
peer support, teacher support, school administration and background of study of the students,
2) to evaluate learning motivation of ethnic minority high school students, 3) to study correlation
between each factor and learning motivation of ethnic minority students, and 4) to construct
equation of factors predicting learning motivation of ethnic minority students. The sample of this
study was 254 ethnic minority high school students in Ratanakiri. They were selected by using
stratified random sampling. The research instruments were questionnaires. The statistics which
employed to analyze the data were mean, standard deviation, Pearson product moment correlation
coefficient, and hierarchical multiple regression analysis.
The research findings were as follows:
1. The factor of home environment was rated at low level. The factors of peer support
and background of study were rated at moderate level, thefactors of teacher support and school
administration were rated at high level.
2. Motivation by task, motivation by feedback, and motivation by achievement were rated
at high level. Motivation by reward and social motivation (the influence of peer groups) were
rated at moderate level.
3. All predictors had a positive correlation with learning motivation of ethnic minority
high school students in Ratanakiri at the .05 level of significance.
4. All predictors could approximately account for 50% of learning motivation of ethnic
minority high school students in Ratanakiri.
*Thesis, Master of Education
**Masteral student, Faculty of Education Burapha University
***Asst. Professor, Faculty of Education Burapha University
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Background of the Study
Education is very important for changing
and developing students’ livelihood, increasing
human resources, and reducing poverty in
society.MoEYS vision is to establish and develop
human resources of the highest quality and
ethics in order to develop a knowledge-based
society within Cambodia. Motivationalso plays
an important role in boosting and improving the
students’ education quality to be better. Without
motivation they cannot achieve their learning
in the future.The education levels, particularly
among Khmer Loeu, are very low. The repetition
and dropout rates are high at primary level with
very low transition rates to the post primary
education. Nearly all ethnic minority females
and males were illiterate and most children
had never attended school (Chap et al., 2003).
Therefore, the researcher is interesting
in conducting a research concerning the factors
affecting learning motivation of ethnic minority
high school students in Ratanakiri province.
The results of this research are significant
information for administrators as well as school
principals to successfully apply in their school.
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3. To study correlation between each
factor and learning motivation of ethnic minority
high school students in Ratanakiri.
4. To construct equation of factors
predicting learning motivation of ethnic minority
high school students in Ratanakiri.

Research Hypothesis
1. There is correlation between each
factor and learning motivation of ethnic minority
students in Ratanakiri.
2. The factors of home environment, peer
support, teacher support, school administration,
and background of study can explain learning
motivation of ethnic minority students in
Ratanakiri.

Significance of the Study

1. It is crucial for teachers as well as
families to know about what the students need
to improve their studies.
2. It is beneficial for school principals
and teachers to find the way out to strengthen
the learning quality of ethnic minority students.
3. It is beneficial for concerned
organizations to exactly know regarding the
Purposes of the Study
ethnic minority students’ learning and support
1. To investigate the factors of home them in diverse means.
environment, peer support, teacher support,
school administration and background of study Variables
of the students.
The main elements which are used to
2. To evaluate learning motivation study learning motivation of ethnic minority
of ethnic minority high school students in high school students in Ratanakiriare the five
Ratanakiri.
motivations that derived from Reid (2007). They
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are including:motivation by task, motivation by
reward,Social motivation (the influence of peer
groups), motivation by feedback, and motivation
by achievement
The factors which propose to predict
the learning motivation in this study were
drawn from many previous research results.
They are consisting of home environment (Iltus,
2006), peer support (Hamjah et al., 2011),
teacher support(Hamjah et al., 2011), school
administration (Jamian&Baharom, 2012), and
background of study (Hachfeld et al., 2010;
Sloan, 2008).

items, and Students’ learning motivation which
consisted of 40 items.

Validity andreliability

To ensure content validity of the
questionnaire, five panels were asked to validate
the contents of the questionnaire. The IOC values
were ranged from 0.80 to 1.00.The reliability
of the questionnaires was measured in terms of
Cronbach’s Alpha coefficient. The questionnaires
were tried out with thirty students who were
not the sample. The Cronbach’s Alpha coefficient
values ranged from .61 to .93. The discrimination
values of factors affecting learning motivation
Population and sample
ranged from .25 to .63. The discrimination
The population in this study was 734 values of students’ learning motivation ranged
ethnic minority students from two high schools in from .22 to .76.
Ratanakiriin academic year 2012-2013.In order
to ensure the selected sample is representative Data Collection Procedure
to the whole population of ethnic minority high
1. The researcher asked for formal
school students, the current researcher followed letter from Chair of Innovative Administration
the table of Krejcie and Morgan (1970, p.607- and Educational Leadership Center, Faculty
610). The researcher planned to be at the 95% of Education,Burapha Universityto Head of
confidence level, with a margin of error of 5%. Department of Education, Youth, and Sport,
Therefore, the sample size from the population Ratanakiri to obtain permission for the pilot
of 734 in the current study is 254, employed by study and data collection.
stratified random sampling.
2. Theresearcher distributed and
collected 254 survey questionnaires by himself.
Research Instrument Construction
Then, 100% the returned survey questionnaires
The research instrument used to collect were collected.
data in this study was questionnaire which
divided into three parts such as background Data Analysis
information, Factors affecting learning motivation
Mean and Standard Deviation were used
of ethnic minority students which consisted of 20 to analyze the level of home environment, peer
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support, teacher support, school administration
and background ofstudy and learning motivation
of ethnic minority high school students in
Ratanakiri province.Pearson Product Moment
Correlation Coefficient was used to find out the
correlation between each factor and learning
motivation. Hierarchical Multiple Regression
Analysiswas employed to investigate the
contribution of predictors and selected best
predictors to construct the equation of prediction.

Discussion

1. Factors affecting learning motivation
1.1 The factor of home environment
was rated at low level.As we have mentioned,
the home environment had a low supporting
due to their parental education level, poor
living condition and lack of education material
at home. Additionally, their parents are mostly
famers so they want their children to contribute
to their work and they don’t pay much attention
to their children’s education. This was consistent
with Sloan (2008) who argued that the factors
that hinder the student learning motivation
comprise of a single parent household, parental
education level, language, incomes, psychological
indicators such as locus of control. In line
with Ormrod (2006) who stated that students’
school performance is correlated with their
socioeconomic status: higher-SES students tend
to have higher academic achievement, and
low-SES students tend to be at greater risk for
dropping out school.
1.2 The factor of peer support was
rated at moderate level because of their
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relationship are not good enough between ethnic
minority and general students. However, peer
support is the best way for learning because
peers or friends can help when we cannot do
exercises, homework or assignment. Moreover,
peers also provide support by forming study
groups, tutoring, sharing notes and experiences,
and giving advice about class. In line with
Razak& See’s (2010) study, peer learning also
promotes the development of learning outcomes,
teamwork, critical enquiry and reflection,
communication skills, and learning meaningfully.
It also illustrated the success of peer learning in
enhancing students’ academic achievement and
facilitating their motivation.
1.3 The factor of teacher support
was rated at high level because the policy of
Ministry of Education, Youth, and Sport has
encouraged ethnic minorities to join school
so the most important factor which enables
to motivate students in learning is teachers.
Teachers are capable to advise students
concerning the important of learning, provide
them with cognitive support, persuade them to
study until finishing secondary school, and guide
them about scholarship programs and English
language in order to nurture them in the future.
The finding was consistent with the research
of Hamjah et al. (2011) regarding methods of
increasing learning motivation among students.
The results of the study showed that the method
that could be implemented to improve learning
motivation were the students’ personality
development, lecturers’ career awareness,
choice of peers, students’ spiritual connection
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with Allah, family’s encouragement, students’
financial aid and learning facilities at school.
1.4 The factor of school administration
was rated at high level because school principal
has provided good services for students such as
accessing dormitory, safety, security and comfort
in the school’s campus. Moreover, scholarship
program, computer courses, and English
language were manipulated in order to nurture
students’ learning skills. Therefore, students can
have chances to enhance their self-development.
This finding was consistent with McLean (2003)
who stated that school should pay attention in
preparing some programs that offer to solve
the students’ motivational problems with simple
system. The study of Wang & Eccles (2013)
also revealed that students must be engaged in
every school activities in order to acquire the
knowledge and skills required for a successful
transition into postsecondary and careers.
1.5 The factor of background of study
was rated at moderate level. Even though, ethnic
minority students can speak, read and write
Khmer, but they have less understanding in
comparison to general students. Most of them
have studied in bilingual education in primary
school in the village and they gradually improve
their Khmer language in order to enroll in lower
and upper secondary school. Some students who
can do exercises, homework and assignment
for teacher they can find school interesting
and facilitating for study. In turn, those who
cannot may feel overwhelmed and want to
drop out. Language background and linguistic
complexity are taken into account as a main

issue for bilingual students. Bittin-Pearson et al.
(2000) revealed that students’ background play
an important role in their chances of staying
in school. Students with linguistically diverse
backgrounds were more likely to drop out than
native speakers.
2. Learning motivation
2.1 The dimension of motivation by
task was rated at high level because teacher
has provided homework regularly for students
in order to improve their abilities. It is a way
that teacher can follow up on students’ learning
activities. Teacher also pays attention to students’
work such as correcting it accurately before
distributes to them. In addition, teacher can
help explain more detail and persuade them to
fulfill the incomplete tasks by reading additional
books in order to be successful learners. The
finding was consistent with Murphy & Alexandra
(2000) who revealed that task motivation has
been shown to be associated with high level
of academic performance and achievement.
Seo&Taherbhai (2009) also demonstrated
that students who were able to implement a
certain task were more likely to find their class
interesting, important and useful.
2.2 The dimension of motivation by
reward was rated at moderate level because
ethnic minority students rarely get reward
from teachers or schools in comparison to
general students due to teachers and school
administrators provide reward for the top five
students in the class. Additionally, they rarely
get reward from their parents because most
of them are farmers and have low education
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so they don’t pay attention to their children’s
rewards. Reward itself is used only for a short
term strategy in order to motivate students. It
was consistent with Reid (2007) who revealed
that rewards are a short term strategy or a
step toward self-motivation. It helps students
who need a boost while they are seeking for a
challenging task and being achievable learners.
2.3 The dimension of social motivation
(the influence of peer groups) was rated at
moderate level because ethnic minority students
living in the unconducive environment for
learning. Most of their neighbors cannot access
higher education so it affects to their learning
motivation. However, supporting and motivating
from brothers and sisters can improve their
learning outcome. Having good relationship
with teachers and classmates also can enhance
their academic performance. The study of Reid
(2007) revealed that social motivation enable
to develop important social skill, such as turn
taking and sharing and listening to other
people’s opinion; pull the resources of all the
members of the groups together and a strong
motivating force. Sloan’s (2008) study revealed
that social support has a crucial influence on
student learning motivation especially student’s
neighborhood and home life. The study of
Wentzel et al. (2010) also demonstrated that
social support from teachers and peers were
critical factors contributing student to behave
appropriate behavior, academic outcomes, safety
and emotional nurturing.
2.4 The dimension of motivation by
feedback was rated at high level because ethnic
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minority students have learned from their
mistakes and adjusted them accordingly. They
may know clearly about strength and weakness
from teacher’s feedback so they are able fulfill
the inadequate gaps in order to overcome in
their study. Moreover, teacher has also provided
with the accurate feedback by applying two-way
communication with students in term of better
understanding to reduce pressures. Stracke&
Kumar (2010) revealed that feedback in the form
of comments could assist students to identify
the strong and weak points of their work and
learn from the revision process. Moylan (2009)
also demonstrated that feedback is an outcome
of learning efforts, and its self-reflective roles
to understand, motivate, and improve students’
efforts to learn.
2.5 The dimension of motivation by
achievement was rated at high level because
ethnic minority students may want to build
up their capacities to get an opportunity as
general students. Moreover, they may want
to get a good job after secondary school or
a chance to pursue their study in university.
This finding was consistent with Reid (2007)
who argued that motivation by achievement
is an achievement depending on the learners
and their readiness of the tasks; aware of their
own success; need to be revised the task until
it is acceptable. Similarly, Bakhtiarvand et al.
(2010) revealed that academic achievement was
a significant issue that has reflected on students’
effort. In line with McClelland (1961), the need
for achievement is characterized by the wish
to take responsibility for finding solutions to
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problems, master complex tasks, set goals, and
get feedback on level of success.
3. The relationship between predictor
variables and learning motivation of ethnic
minority students at high school in Ratanakiri.
3.1 Home environment had a positive
correlation with learning motivation at the .05
level of significance. It can identify that home
environment has positive influence on learning
motivation of ethnic minority students because
home environment especially their parents
provide them with the warmth and motivation
in learning. The home which contain of learning
materials enables to motivate their children in
learning. In contrast, the home that doesn’t
have any education materials and supporting
from parents; children are rarely achieve their
learning. The current finding was consistent
with the research of Ilus (2006) and Dearing
& Taylor (2007) who revealed that home
environment is a crucial factor that influence
on the overall development of the children. The
home that rich of play objects, reading books,
musical instrument, picture decorations, and
other education materials was found to be a
significant predictor for stimulating children in
order to elicit the cognitive attainment. It also
revealed that home environment with more
stimulating and well-organized, children had
better vocabularies, advanced attention, memory
skill and got along well with peers. Maslow’s
theory of human motivation (1943) also
identified that humans can survive unless they
have water, food, sleep, warmth, air, exercise,
etc. which can motivate them to next level. The

main factor takes part in physiological needs
is socioeconomic status which including family
income, parents’ occupations, and parents’
education levels. Similarly, home environment
which has provided children with warmth,
education materials, good atmosphere, and
sufficient nutrition can motivate them to learn.
3.2 Peer support had a positive
correlation with learning motivation at the .05
level of significance. It means that peer support
has influence on learning motivation of ethnic
minority students. Students who can help
each other in learning, facilitating cooperative
learning, and figure out the rules of relationship
mostly achieve their academic outcome and
facilitate the motivation. It is consistent with
the finding of Loke& Chow (2007) who revealed
that the influence of peer in school setting has
provided positive aspects including enhancement
of learning skill, intellectual gains and personal
growth. It was also in compliance with Dinnis et
al. (2005) who revealed that peer also provide
support by forming study groups, sharing notes
and experiences, and giving advice about classes.
The third step of Maslow’s theory of human
motivation (1943) identified that humans need
to be part of group, relationship, friendly and
identification of team after they have met the
basic needs which can motivate them to the
next level. Similarly, peer support in this study
is taken into account as a factor which can
motivate each peer to learn.
3.3 Teacher support had a strong
positive correlation with learning motivation
at the .05 level of significance. It means that
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teacher support has strong influence on students’
learning motivation because teachers are able
to encourage and guide students in learning.
They play an important role in generating basic
motivational condition, maintaining students’
motivation, enhancing positive self-evaluation,
self-confidence and self-esteem. Additionally,
they can also motivate students by providing
cognitive support and using more motivating
instructional practices. The result of this study
was consistent with Yunus et al. (2011) in
term of teacher-student relationship factor
affecting motivation and academic achievement
in ESL classroom. The finding showed that
positive teacher-student relationship improved
students’ behavior and motivation to learn as
well as academic achievement. The fifth step of
Maslow’s theory of human motivation (1943)
identified that humans need opportunities for
innovation and creativity, learning and creating
at high level. Similarly, if students want to get
the opportunities for innovation and creativity,
teacher has an important role in guiding and
motivating them to achieve their future goal.
3.4 School administration also had
a positive correlation with learning motivation
at the .05 level of significance. It reflected
that school administration has influence on
learning motivation of ethnic minority high
school students in Ratanakiri because school
has scholarship program for student especially
ethnic minority students. Moreover, school also
has provided computer program and English
language for students in order to use in their
daily life. The top five students are given
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certificate and tangible rewards at the end of
the year in order to motivate them to learn.
This finding was consistent with the research
of Jamian&Baharom (2012) who revealed that
the school administration and the supportive
factors assisting in improving the achievement
of reading skill. The research of Jordan &Porath
(2006) also revealed that the schools that
encourage parental involvement mostly have
a positive influence on student achievement.
The second step of Maslow’s theory of human
motivation (1943) identified that humans need
physical safety, economic security, health,
well-being, and freedom from threats. When
humans have sufficient physiological needs,
they are motivated to the safety level in term
of better living condition. Likewise, school that
was prepared with safety services, security, and
conducive environment can motivate students
to learn.
3.5 Background of study had a
positive correlation with learning motivation
at the .05 level of significance. So we can infer
that background of study has positive effect
on learning motivation of ethnic minority high
school students in Ratanakiri because they can
understand what the teachers have taught, they
can do homework for teacher, they can read the
textbooks in Khmer language so that they may
feel delighted and want to learn, in turn, those
who cannot they may scare and feel want to
drop out of school. This finding was consistent
with the research of Hachfeld et al. (2010)
who showed that teachers overestimated the
performance of bilingual students more than the
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classroom while teaching in order to reduce
the students’ tension. They should have close
and friendly relationship with students so that
students can feel confident and dare to discuss
some problems in which they have confronted.
Moreover, teacher should pay attention to
students’ learning in order to improve their
capacities by giving praises or rewards. Even
though reward is just a short term incentive it
can encourage students to learn. Additionally,
teachers should use a new teaching method
which can interest students in learning and
also guide them about the important of study.
Teachers should provide accurate feedback
by applying two-way communication with
other students for better understanding. Any
homework should be corrected very strictly with
supplementary comments.
Implication for students
Learning enables to change the students’
living condition to be better so that students should
encourage themselves to learn by improving
their reading, writing and understanding
Khmer language. Even though their livelihood
is difficult, they should attempt to finish at least
secondary school. After secondary school, they
should be able to apply for a job in organizations
or to pursue their studies at university. Some
organizations have provided opportunity for
ethnic minority students to apply for jobs if they
have sufficient knowledge.
Implication for schools
Schools should seek out other development
partners, non-governmental organizations in
order to support ethnic minority students in
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learning such as providing computer training
and English language so that students can
improve their skills. Moreover, schools should
encourage parental involvement and students’
engagement in schools activities in order to make
relationship. Besides, rewards provision should
be prepared for ethnic minority students when
they can complete their task.
Implication for parents
Parents also play an important role in
fostering their children’s learning so they should
organize a suitable place for reading books for
their children and provide them to access many
books and education materials in the house
in order to improve their learning. Moreover,
parents should provide gifts or praise to their
children when they pass the exam or get good
result in their study.
Implication for peers
Peers or friends should help each other
friends when they cannot do their homework,
encourage them to present in front of the class to
get rid of tension such as shy, scare or frighten.
Moreover, peers should teach others to work in
group to share knowledge and guide them to
be successful learners. Relatives and neighbors
should help the ethnic minority students to learn
the social skills in order to apply for a job when
they graduated from high school.

Limitations and suggestions for
further studies
The findings of current study identified
not only factors affecting learning motivation
of ethnic minority students but also addressed

หน้าที่ 84

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

some limitations regarding statistical analysis.
The limitation and recommendation for further
studies were as follows:
First, the study conducted only 254
ethnic minority students from two high
schools, the findings in this study may not
be generalized to the whole population in the
province. Therefore, further researchers should
be considered to conduct in the larger samples
from all high schools in the whole province to
see the differences between factors affecting
learning motivation of ethnic minority students
in the sake of applying in school.
Second, the instruments used
in quantitative approach were two sets of
questionnaire. The survey questionnaire in this
study was used in order to measure the factors

affecting learning motivation of ethnic minority
students. For further research, the researcher
suggests using qualitative method in order to get
more details from in-depth interviews.
Third, further researchers should study
other variables which influence on learning
motivation of ethnic minority high school
students in Ratanakiri in the sake of improving
their study.
Fourth, further researchers should study
correlation between learning achievement
and motivation of ethnic minority high school
students in Ratanakiri in order to find solutions
to nurture their learning.
Fifth, further researchers should study
the requirements which can help develop ethnic
minority students’ learning.
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำ�นองหลักปี่พาทย์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครู
เครือ่ งสายในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพือ่ ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนอง
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ น�ำมาพัฒนาหลังสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริง ขัน้ ตอนที่ 2
การสร้างหลักสูตร เป็นการน�ำสาระสนเทศจากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 มาก�ำหนดเป็นรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ
หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 ประเมินโครงสร้างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน แล้วท�ำการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 น�ำหลักสูตรมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยมี
การทดสอบประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังการทดสองหลักสูตร ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรน�ำ
ผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะน�ำไปใช้
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูเครือ่ งสายในเขต
พื้นที่บริการของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา มีองค์ประกอบเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความสอดคล้องของร่างหลักสูตร
มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายของกลุ่มตัวอย่าง หลังใช้
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูเครือ่ งสายในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของมหาลัยวิทยาลัย
บูรพาสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูเครือ่ งสายในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้

Abstract
This research aimed to develop Skill Training Curriculum Development on Teaching
String instrument for Teacher in Burapha University Servicearea and to study the results of the
implementation of the developed a training curriculum.
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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The research is divided into five steps: Step 1 Basic Education to study and collect basic
information needed in order to develop the curriculum with the real needs and problems. Step 2 to
create the curriculum by bringing information from the studying of first step towards defining the
details of training curriculum project. Step 3: Evaluate the curriculum by 5 experts then improve
the curriculum to make suggestions to 5 experts who assessed the revised curriculum. Step 4 Trial
curriculum to sample. To evaluate the effectiveness of the curriculum by testing knowledge both
before and after the test two courses. Step 5: Evaluation and improvement results of the trial be
revised to provide a more complete program, ready to be used.
The research findings were skill Training Curriculum Development on Teaching String
instrument for Teacher in Burapha University Servicearea has high level appropriateness elements
of curriculum . Skills to interpret the melodic gamelan instruments for teachers of the sample
after training was higher than before training, statistically significant at the .05 level, which is
based on the hypothesis of the research setting.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ดนตรีเป็นงานศิลปะทีม่ นุษย์สร้างขึน้ โดยใช้เสียง
เป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา ท�ำนอง อารมณ์
ของเพลงด� ำ เนิ น ไปตามจิน ตนาการของนักประพันธ์
เพลงดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่ง
ชีวิตให้มีความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้า เป็นสื่อ
เสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์
ประกอบขึ้ น นั้ น เกิ ด ความสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ในสั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้
ถึงความเป็นชาติ คุณค่าของดนตรีไทยพิจารณาได้จาก
บทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น มีท่วงท�ำนอง
ตามโครงสร้ า งของระบบเสี ย ง มี เ นื้ อ ร้ อ งที่ แ ต่ ง ด้ ว ย
ร้อยกรองอย่างสละสลวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย เป็นที่ประจักษ์แก่
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าว่าพระองค์ทรงใฝ่พระราชหฤทัย
ในการท�ำนุบ�ำรุง สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมการดนตรี
ของชาติไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาอารยประเทศ ก่อนที่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ตัดสินพระทัยเลือกฝึกดนตรีไทยนั้น เป็นเวลาที่เพลง
ไทยประเภทลูกทุ่งก�ำลังเฟื่องฟู ทรงติดตามฟังและโปรด
เป็นอันมาก เพราะเป็นเพลงที่ แสดงถึงชีวิต และอารมณ์
ของคนไทยได้ดี
หลักสูตรการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่แตกต่างกันอยู่ 2
ลักษณะ กล่าวคือ มุง่ พัฒนานิสติ สูค่ วามเป็นศิลปินกับมุง่
พัฒนานิสิตไปประกอบอาชีพครู ซึ่งจะเปิดสอนในคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
ปัจจุบนั การเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก การจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ของ
ประเทศ (Best Practice) และโดดเด่นในระดับอาเซียน
มีการคิดค้น สรรค์สร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้และ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับ
ประเทศและในระดับนานาชาติทั้งด้านการผลิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลป วัฒนธรรมและ
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการ
บริการทางวิชาการเป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทาง
วิชาการศึกษาศาสตร์ของประเทศที่ทุกภาคส่วนให้การ
ยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับ
ประเทศและในระดับนานาชาติ สามารถพึ่งตนเองได้ใน
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ทุก ๆ ด้าน และมีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการสูง
บุคลากรมีความสุขและมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ในประเภทของเพลงไทย เพลงทางพื้นจัดเป็น
บทเพลงทีแ่ สดงให้เห็นทางบรรเลงของเครือ่ งดนตรีแต่ละ
ชนิด และไหวพริบปฏิภาณของนักดนตรีได้ดีที่สุด นัก
ดนตรีตอ้ งใช้สมองคิด ทางกลอนอยูต่ ลอดเวลาทีบ่ รรเลง
อยู่ในขณะนั้น นักดนตรีไทยถือว่า เพลงประเภททางพื้น
นี้ เป็นหัวใจแห่ง ศิลปะการบรรเลงเพลงไทยลักษณะที่
ส�ำคัญของเพลงทางพื้น คือ ลีลาการบรรเลงแบบที่เรียก
ว่า “เก็บ” ความงามของเพลงประเภทนีข้ นึ้ อยูก่ บั การแปร
ท�ำนอง (Variation) ซึ่งนักดนตรีจะคิดทางกลอนของ
เครื่องดนตรีและบรรเลงในขณะนั้นทันที เพลงทางพื้นนี้
จะเปิดโอกาสให้มีการสร้าง “กลอน” ของท�ำนองอย่าง
อิสระเป็นเพลงที่ส่งเสริมในด้านสติปัญญาและปฏิภาณ
มากที่สุด ประสบการณ์ของนักดนตรีเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ความไพเราะของบทเพลงทางพื้นจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ประสบการณ์ของนักดนตรีที่แตกต่าง
กัน เพลงประเภททางพื้นนี้ เช่น แขกบรเทศ สารถี และ
แขกมอญ เป็นต้น (เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี, 2542, หน้า 150)
จากบทสัมภาษณ์ของผู้สอนหลักสูตรในระดับ
อุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีแนวทางใน
การด�ำเนินงานภารกิจให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน
ดังกล่าวและควรมีการติดตามการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคมและผู้เรียน เช่น สร้างหลักสูตรใหม่ที่มองลักษณะ
บัณฑิตและความคาดหวังในบัณฑิตที่เป็นองค์รวม ไม่
แยกการเรียนรู้เป็นรายวิชา แต่ควรพัฒนาเป็นชุดวิชาที่
เชื่อมโยงแนวความคิดและหลักวิชาต่างๆ เพื่อการเรียน
รูค้ วามจริง และการสร้างสรรค์ปญ
ั ญาและคุณความดีหรือ
จิตวิญญาณ สร้างหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีที่มี
ความสมบูรณ์ และบูรณาการความรู้หรือภูมิปัญญา วิถี
การด�ำเนินชีวิตและความสามารถในวิชาชีพที่มุ่งการฝึก
ตนและการปฏิบัติตนที่สามารถออกไปท�ำงานได้จริงตรง
กับสภาพจริงของการท�ำงาน

ลักษณะการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย โดยส่วน
มากเป็นการเรียนแบบอาจารย์ผู้สอน หรือเรียกว่าการต่อ
เพลง การเรียนจากการอ่านโน้ตเพลงการดูสื่อต่างๆ เช่น
วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง หรือในระบบอินเตอร์เน็ตทั่วไป
จากลักษณะการเรียนข้างต้นท�ำให้ผู้เรียนไม่ทราบหลัก
วิธีการเรียนที่แท้จริง คือ การท�ำนองหลักมาแปรท�ำนอง
เพลงให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส�ำหรับการบรรเลงดนตรี
ไทยในแต่ละเครื่องมือ ทั้งนี้โดยส่วนมากจะพบปัญหาใน
การเรียนการสอนของกลุ่มเครื่องสาย ไม่สามารถคิดหรือ
แปลท�ำนองหลักได้เพรายึดติดอยู่กับการอ่านโน้ต เมื่อ
ศึกษาจบไปเป็นครูจึงไม่สามารถสอน หรือแปลท�ำนอง
ของแต่ละเครื่องได้
ท�ำนองหลักเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญของการแปร
ท�ำนองเพลงให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส�ำหรับการบรรเลง
ดนตรีไทยในแต่ละเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ
การบรรเลงเป็นวงหรือการบรรเลงเพลงเดี่ยวก็ดี ท�ำนอง
หลั ก ก็ นั บ ได้ ว ่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำคั ญ ยิ่ ง ซึ่ ง หากมี ก ารเปรี ย บ
เทียบกับผูท้ ศี่ กึ ษาการบรรเลงดนตรีไทยทางด้านปีพ่ าทย์
ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในท�ำนองหลักได้เป็นอย่าง
ต่อเนือ่ งจากเครือ่ งดนตรีทที่ ำ� การบรรเลงท�ำนองหลักคือ
“ฆ้องวงใหญ่” ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในวงปี่พาทย์อยู่
แล้วท�ำให้ผู้ท่ีศึกษาการบรรเลงปี่พาทย์จ�ำเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาและท�ำความเข้าใจในท�ำนองหลักเสียก่อนเริ่ม
ท�ำการศึกษาเครื่องมือชนิดอื่นๆที่ตนเองสนใจ เพื่อน
ที่จะได้ง่ายต่อการต่อเพลงและใช้ท�ำนองหลักในการคิด
กลอนเพลงหรือจ�ำทางเพลงที่ตน (อ�ำนาจ จันทร์แป้น,
2532, หน้า 3)
การฝึกอบรม เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะเพิ่มทักษะ
ท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายได้ เป็นการฝึก
อบรม เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ดั ขึน้ อย่างเป็นระบบ มุง่
เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจทักษะหรือความช�ำนาญในการ
แปรท�ำนองเครือ่ งสายไทย ส่งเสริมให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในการเรี ย นการสอนโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 7 จังหวัดคือ จังหวัด
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
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จังหวัดสระแก้ว สามารถส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยก
มาตรฐานการปฏิบัติการสอนให้อยู่ในระดับสูงขึ้นและ
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถปรับวง
เครือ่ งสายส่งเข้าประกวดในงานวิชาการต่าง ๆ ได้ (แสวง
สมวงค์, 2542, หน้า 3)
จากการศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นารู ป แบบ
หลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา (Oliva, 1982, p.
172) และไทเลอร์ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ไว้ คื อ ก� ำ หนดจุ ด มุ ่ ง หมายของการศึ ก ษา (Aims
of Education) และหลักการ ปรัชญา และจิตวิทยา
จากการวิเคราะห์ความต้องการและความจ�ำเป็นของ
สังคมและของผู้เรียน, วิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น
ของชุมชนที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ ความต้องการ
จ� ำ เป็ น ของผู ้ เรี ย นในชุมชน และเนื้อ หาวิช าที่จ�ำเป็น
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ก�ำหนดเป้าหมาย
ของหลักสูตร (Curriculum Goals) จุดประสงค์ของ
หลักสูตร (Curriculum Objectives) โดยให้มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงเพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้หลักสูตร และ
การก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตร รวบรวมและน�ำหลักสูตร
ไปใช้ (Organization and Implementation of
the Curriculum) เป็นขั้นของการก�ำหนดโครงสร้าง
หลักสูตร, ก�ำหนดเป้าหมายของการสอน (Introduction
Goals) ของแต่ละระดับก�ำหนดจุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอน (Instructional Objectives) ใน
แต่ละรายวิชา เลือกยุทธวิธีในการสอน (Selection Of
Strategies) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม
กับผู้เรียน เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลก่อนที่น�ำไป
สอนจริง (Preliminaries selection of evaluation
techniques) และก�ำหนดวิธีการประเมินผลหลังจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุด (Find selection of
evaluation techniques) น�ำยุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติจริง
(Implementation of Instruction) ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน (Evaluation of Instruction)
และประเมินหลักสูตร (Evaluation of curriculum)
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เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ท�ำให้วงจรครบถ้วน การประเมิน
ผลที่มิใช่ประเมินผู้เรียนและผู้สอน แต่เป็นการประเมิน
หลักสูตรที่ท�ำขึ้น
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว จึงมีความคิด
ว่ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมทั ก ษะท� ำ นองหลั ก
ปี ่ พ าทย์ ส� ำ หรั บ ครู เ ครื่ อ งสายในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาครูให้เป็นครู
ที่มีคุณภาพต่อไป จากเหตุผลและความส�ำคัญดังกล่าว
จึงท�ำให้ผวู้ จิ ัยสนใจทีจ่ ะพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบตั ดิ นตรีไทย โดยมีเป้าหมายหลัก เพือ่ น�ำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาครูให้บรรลุถึงขีดความสามารถ
สูงสุดตามศักยภาพของตนตามเจตนารมณ์ที่หลักสูตร
ก�ำหนดโดยเฉพาะสมรรถนะด้านความรูแ้ ละทักษะปฏิบตั ิ
เป็นส�ำคัญ

วัตถุประสงค์การวิจัยศึกษา
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปร
ท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่อนสายในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากร คือ ครูผสู้ อนในรายวิชาดนตรีไทย
ประเภทเครื่องสาย ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
บูรพา ประกอบด้วย 7 จังหวัดคือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี
ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้คือ ครู
สอนรายวิชาดนตรีไทยประเภทเครื่องสายในเขตพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาจ�ำนวน 30 คน ที่สมัครใจ
เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร (Volunteer Sampling)
3. ตัวแปร ตัวแปรต้น คือ การอบรมตาม
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์
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ตัวแปรตาม คือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับการแปรท�ำนองเครือ่ ง
สายโดยใช้ท�ำนองหลักปี่พาทย์ 2) ทักษะการแปรท�ำนอง
เครื่องสายโดยใช้ท�ำนองหลักปี่พาทย์
4. เนื้ อ หา ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รการฝึ ก
อบรมเป็นสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแปรท�ำนอง
หลักปี่พาทย์ โดยการแปรเป็นท�ำนองของเครื่องสาย ซึ่ง
มีเครื่องดนตรีที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ จ�ำนวน 4 ชนิด
คือ ซออู้ ซอด้วง จะเข้ และขิม เพลงที่ใช้ในการอบรมคือ
เพลงแขกมอญ 3 ชั้น

2. คะแนนความรู้ด้านทักษะเรื่องทักษะท�ำนอง
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายหลังเข้าอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายใน
เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้จากการศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอน
ของรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง
สมติฐานในการวิจัย
กัน และมีประเด็นขั้นตอนที่เพิ่มเติมแตกต่างกันไปตาม
1. คะแนนความรู้ด้านทฤษฏีเรื่องทักษะท�ำนอง แนวคิดของนักการศึกษาหลายๆ ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบ
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายหลังเข้าอบรมสูงกว่า การพัฒนาหลักสูตรการสอนฯ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบ
97
ก่อนอบรม
แนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
สภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการสอนเครื่องสาย
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดของนักพัฒนา
หลักสูตร ได้แก่ Oliva,
Tyler

หลักสูตรฝึกอบรม
ทักษะการแปร
ทํานองหลักปี่พาทย์

หลักและวิธกี ารสอนที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
เครื่องสาย

ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรทํานอง
เครื่องสายโดยใช้
ทํานองหลักปี่พาทย์
ทักษะการแปร
ทํานองเครื่องสาย
โดยใช้ทํานองหลักปี่
พาทย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิ
จยั ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. หลักสตรฝึ
ู กอบรมทักษะการแปรทํานองหลักปี่ พาทย์ หมายถึง แนวทางกระบวนการ
จัดฝึ กอบรมโดยใช้หลักการของทํานองหลักปี่ พาทย์ในการแปรทํานองเครื่ องสาย ประกอบด้วย
่
เครื่ องดนตรี ซอด้วง ซออู ้ จะเข้ และขิม เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารวมอบรมมี
ทกั ษะการแปรทํานองเครื่ องสายที่
ตนเองถนัด ทราบองค์ประกอบ หลักวิธีการ ขันตอน และการฝึ กกระบวนการแปรทํานองในเพลง
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นิยามศัพท์เฉพาะ

1. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนอง
หลักปีพ
่ าทย์ หมายถึง แนวทางกระบวนการจัดฝึกอบรม
โดยใช้หลักการของท�ำนองหลักปีพ่ าทย์ในการแปรท�ำนอง
เครื่องสาย ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้
และขิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการแปรท�ำนอง
เครื่องสายที่ตนเองถนัด ทราบองค์ประกอบ หลักวิธีการ
ขัน้ ตอน และการฝึกกระบวนการแปรท�ำนองในเพลงแขก
มอญ ด้วยเพราะเป็นเพลงทางพืน้ เปิดโอกาสให้มกี ารสร้าง
“กลอน” ของทาํ นองอย่างอิสระเป็นเพลงทีส่ ง่ เสริมในด้าน
สติปัญญาและปฏิภาณมากที่สุด
2. ครูสอนเครื่องสาย หมายถึง บุคลากรในการ
สอนดนตรีไทยในสถานศึกษาที่มีความถนัดหรือความ
สามารถทางด้านเครื่องสายและสอนในกลุ่มเครื่องดนตรี
เครื่องสายไทย
3. ท�ำนองหลักปี่พาทย์ หมายถึง เนื้อเพลง
ที่เป็นแนวทางการบรรเลงในวงการดนตรีไทยเรียกว่า
มือฆ้อง ลูกฆ้อง ทางฆ้อง ท�ำนองฆ้อง เนื้อฆ้อง
4. เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา
หมายถึง ภูมภิ าคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทยเป็น
เขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 7 จังหวัด
คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายใน
เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งนี้ ใช้วิธีการ
วิจัยในลักษณะการวิจัยและการพัฒนาซึ่งมีกระบวนการ
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ น�ำมาพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริง โดยในขั้นนี้ แบ่งออกเป็น
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1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเครื่องสาย การฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และการแปรท�ำนองของ
เครื่องสาย
2. การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญดนตรี
ไทยและอาจารย์ผู้สอนดนตรีไทยใระดับอุดมศึกษา
3. สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การสอนดนตรีในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยบูรพา
ขัน้ ตอนที่ 2 การร่างหลักสูตร เป็นการศึกษาการ
สร้างหลักสูตรจากขัน้ ตอนที่ 1 น�ำมาวิเคราะห์กำ� หนดเป็น
รายละเอียดต่างๆ ของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงร่างหลักสูตร
เป็นการตรวจสอบโครงร่างของหลักสูตรทีไ่ ด้จากขัน้ ตอน
ที่ 2 ประเมินในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน แล้ว
ท�ำการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำหลักสูตร
ไปทดลองใช้จริง
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการ
น�ำหลักสูตรที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ทดสอบจากครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรโดยมีการทดสอบประเมินความรู้ทั้งก่อนและ
หลังการทดลองใช้หลักสูตร ตลอดจนสังเกตทักษะการ
แปรท�ำนองหลัก
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
เป็นการน�ำผลทีไ่ ด้จากการทดลองใช้หลักสูตรมาประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิง่
ขึน้ และพร้อมน�ำไปใช้ตอ่ ไป แผนการทดลองใช้หลักสูตร
ครั้งนี้ ใช้แผนการทดลองแบบ One Group PretestPosttest design (Campbell and Stanley, 1963,
p. 7)

เครื่องมือในการวิจัย
ด้วย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบ
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1.1 แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญดนตรีไทยและ
อาจารย์สอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 14 คน
โดยสอบถามเกีย่ วกับสภาพปัญหาด้านกิจกรรมนักศึกษา
และปัญหาด้านการเรียนการสอนและหลักการวิธกี ารการ
เรียนการสอนเครื่องสาย และความคิดเห็นอื่น ๆ
1.2 แบบประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ประเมินโครงร่าง
หลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมกัน
หรือไม่ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
1.3 แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
โครงร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ใช้แบบประเมินความ
สอดคล้อง IOC ประเมินโครงร่างหลักสูตรในแต่ละองค์
ประกอบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
1.4 แบบประเมิ น คู ่ มื อ วิ ท ยากร โดยผู ้
เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านดนตรีใช้แบบมาตรประมาณค่า
ระดับ 5 ระดับ (Rating Scale)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
2.1 เอกสารหลักสูตรและ คู่มือวิทยากร
2.2 แบบประเมิน ประกอบด้วย
2.2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะ
การแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสาย
ใช้วัดความรู้ ทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้
หลักสูตร
2.2.2 แบบประเมิ น ทั ก ษะการแปร
ท�ำนองหลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูสอนเครือ่ งสายในเขตพืน้ ที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล มีวิธีการด�ำเนินการดังนี้
1. การเตรียมการก่อนการทดลอง เป็นการจัด
เตรียมเอกสารหลักสูตร และสือ่ การฝึกอบรมต่าง ๆ การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดเตรียมทีมวิทยากร
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ตลอดจนการติดต่อประสานงานเพื่อทดลองใช้หลักสูตร

ดังนี้

2. การด�ำเนินทดลอง มีขั้นตอนการด�ำเนินการ

1) ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับท�ำนองหลัก
ปี่พาทย์ส�ำหรับครูเครื่องสายไทยของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน
การทดลองใช้หลักสูตร
2) ด�ำเนินการทดลองใช้หลักสูตร โดยผู้วิจัย
จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ด้วยตนเองและ
ทีมวิทยากรจนครบกระบวนการของหลักสูตร
3) ทดสอบวัดความรูเ้ กีย่ วกับการแปรท�ำนอง
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับ ครูเครื่องสายไทย ของกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองใช้หลักสูตร
4) ประเมินทักษะการแปรท�ำนองหลักโดย
ใช้แบบทดสอบ ประเมินโดยวิทยากรเฉพาะทางจ�ำนวน
3 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน พบว่า การ
เรียนรู้ท�ำนองหลักปี่พาทย์เป็นหลักการทีท�ำให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ เข้าใจอย่างแท้จริง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ แต่
ต้องอาศัยความอดทน ระยะเวลา ครูผู้สอนต้องมีความ
ช�ำนาญเป็นอย่างมาก การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการแปร
ท�ำนองหลักปี่พาทย์มีความจ�ำเป็นที่สามารถพัฒนานิสิต
นักศึกษาและพัฒนาการเป็นครูสอนเครื่องสายต่อไป
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและการหาคุณภาพเบื้อง
ต้ น ของหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมทั ก ษะการแปรท� ำ นอง
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลัก
ปี ่ พ าทย์ ส� ำ หรั บ ครู ส อนเครื่ อ งสายในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร
ของมหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย
4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.405 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่า ด้านปัญหาและความส�ำคัญ และสื่อ/
วัสดุการอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 5.00 มีความ
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สอดคล้องทุกประเด็นการประเมินมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.88
และผลการหาคุณภาพคูม่ อื วิทยากรมีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ประเมินและปรับปรุง
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมทั ก ษะการแปรท� ำ นองหลั ก ปี ่
พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.1 ด้านความรู้ทฤษฎี
ก่ อ นใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมท� ำ นองหลั ก
ปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.36 และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ท�ำนองหลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูสอนเครือ่ งสายในเขตพืน้ ที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.47
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.52 แสดงว่า หลังใช้หลักสูตร
ผู ้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู ้ ท างทฤษฎี เรื่ อ งทั ก ษะ
ท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายเพิ่มขึ้น
1.2 ด้านทักษะ
ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติการแปร
ท�ำนองหลักปี่พาทย์เป็นท�ำนองเครื่องสายได้ มีค่าเฉลี่ย
66.71 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.28 เมือ่ น�ำค่าเฉลีย่
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทผี่ เู้ ชีย่ วชาญก�ำหนด ผลปรากฏ
ว่าผูเ้ ข้าร่วมการอบรมมีคะแนนด้านทักษะการแปรท�ำนอง
หลักปี่พาทย์สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญก�ำหนด แสดงว่า
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสามารถในการแปรท�ำนอง
หลักปี่พาทย์เป็นท�ำนองเครื่องสายได้สูงกว่าเกณฑ์

สรุปผล
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตรก่อนน�ำไปทดลองใช้ โดยใช้ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ปรากฏว่าทุกองค์ประกอบ
ของโครงสร้างหลักสูตร การฝึกทักษะการแปรท�ำนอง
หลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูสอนเครือ่ งสาย ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก
สามารถน�ำไปใช้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้ ส่วนความ
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สอดคล้องของหลักสูตร ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่ามีความ
สอดคล้องกันอยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน สามารถน�ำไปใช้จดั
กิจกรรมการฝึกอบรมได้
2. ผลการใช้หลัก สูตรการฝึก ทัก ษะการแปร
ท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสาย พบว่า
2.1 ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู ้ เข้ า รั บ การฝึ ก
อบรม มีคะแนนความรูท้ กั ษะการแปรท�ำนองหลักปีพ่ าทย์
ส�ำหรับครูสอนเครือ่ งสาย หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสาย
สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนอง
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสาย อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ด้ า นทั ก ษะการแปรท� ำ นองหลั ก ของ
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนทักษะการแปรท�ำนองหลัก
ปีพ่ าทย์เป็นท�ำนองเครือ่ งสาย หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่า
เกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญก�ำหนดแสดงว่า หลังใช้หลักสูตรฝึก
อบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอน
เครื่องสาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการแปรท�ำนอง
หลักเพิ่มขึ้น

อภิปรายผล
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนอง
หลั ก ปี ่ พ าทย์ ส� ำ หรั บ ครู ส อนเครื่ อ งสายในเขตพื้ น ที่
บริ ก ารของมหาลั ย วิ ท ยาลั ย บู ร พา มี อ งค์ ป ระกอบ
เหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ความสอดคล้ อ งของร่ า ง
หลักสูตรมีความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมาก ทักษะท�ำนอง
หลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายของกลุ่มตัวอย่าง
หลังใช้หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนองหลัก
ปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของ
มหาลัยวิทยาลัยบูรพาสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรการฝึก
อบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอน
เครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดัง
กล่าวท�ำให้เชือ่ ได้วา่ น่าจะน�ำหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายใน
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เขตพืน้ ทีบ่ ริการของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา ไปใช้ได้กบั ครู
สอนเครือ่ งสายในทุกพืน้ ที่ ด้วยเหตุทผี่ เู้ ข้าร่วมการอบรม
สามารถแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์เป็นท�ำนองเครื่องสาย
โดยรักษาเสียงตก
ในท�ำนองหลักไว้ ด�ำเนินท�ำนองให้กลมกลืน
กับท�ำนองหลัก ด�ำเนินท�ำนองให้มีเสียงสัมผัส ด�ำเนิน
ท�ำนองให้เหมาะสมกับบทเพลง หลักเลี่ยงการด�ำเนิน
ท�ำนองซ�ำ้ ซาก มีทว่ งทีในการด�ำเนินท�ำนอง เลือกด�ำเนิน
ท�ำนองให้เหมาะสมกับก�ำลังของตน ซ�ำ้ เป็นแนวทางหรือ
หลักคิดในการแปรท�ำนองของ บุษกร ส�ำโรงทอง (2539,
หน้า 16-20) จากผลการวิจยั ดังกล่าว ได้หลักสูตรการฝึก
อบรมทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอน
เครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มี
คุณภาพโดยพิจารณาในสองประเด็น ประเด็นแรกคือ ผล
การประเมินโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการ
แปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่องสายในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ปัญหาและความส�ำคัญ หลักการ
จุดมุง่ หมาย เนือ้ หาสาระ โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
การจัดประสบการณ์ สื่อ วัสดุการอบรม การวัดประเมิน
ผล มีความเหมาะสมที่จะน�ำไปทดลองใช้ได้ ระดับมาก
ทุกประเด็นการประเมิน ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอน
ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์และโอลิวา (Oliva,1982, p. 172
อ้างในบุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, หน้า 184-185)
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของการ
พัฒนาหลักสูตรนี้เอง จึงส่งผลให้หลักสูตร การฝึกอบรม
ทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่อง
สายในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยบูรพา ทีส่ ร้างขึน้
เป็นไปอย่างมีระบบเรียบร้อย และได้ผลดีทกุ ขัน้ ตอน เป็น
ไปตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร นอกจาก
ผลของการสร้างและพัฒนาหลักสูตรจนได้หลักสูตรที่
มีคุณภาพที่สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาผู้เข้าร่วมการ
อบรมให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัย
ได้ ข ้ อ ค้ น พบจากการประเมิ น หลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ ที่ น ่ า

สนใจ ประการแรก คือ ความสามารถด้านทักษะผู้เข้า
ร่วมการอบรมมีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ที่แตกต่างกันในการจัดกลุ่มท�ำกิจกรรมด�ำเนินการโดย
แบ่งกลุ่มให้มีทั้งคนที่มีทักษะดีและทักษะพอใช้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่ทักษะพอใช้
ให้สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ได้ ความรู้เบื้องต้นท�ำนองหลัก เมื่อผ่านการอบรม
หลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจลักษณะรูปแบบ
การตีฆ้องวงใหญ่ และการใช้มือฆ้องวงใหญ่ประเภท
ต่างๆ ได้แก่ มือฆ้องอิสระ มือฆ้องบังคับ มือฆ้องกึ่ง
บังคับกึ่งอิสระ ซึ่งมือฆ้อง 3 ประเภทนี้ จะเป็นรูปแบบ
การบรรเลงเพลงไทยในแต่ละบทเพลง ซึ่งสอดคล้องกับ
อุทิศ นาคสวัสดิ์ (2530) ได้วิเคราะห์มือฆ้องในท�ำนอง
เพลงต่างๆ ว่า “ในเพลงหนึ่งๆนั้น อาจมีมือฆ้องทั้ง 3
ประเภทนี้ ปะปนคลุกเคล้ากันไปในอัตราส่วนเท่าที่เห็น
ก่อให้เกิดความไพเราะ แต่เพลงเก่าๆส่วนมากมักใช้มือ
ฆ้องประเภทอิสระเป็นพืน้ ถ้าได้ยนิ ระนาดเอกตีเป็นเสียง
ถี่ติดกันเรื่อยๆโดยไม่มีการรัวหรือกรอสลับเพลง ก็แปล
ว่าเพลงนั้นใช้มือฆ้องอิสระทั้งสิ้น” ส�ำหรับเนื้อหา ผู้วิจัย
ได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรท�ำนองทาง
ด้านดนตรีไทยที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
ท�ำนองหลัก หลักและวิธีการแปรท�ำนองเครื่องสาย การ
แปรท�ำนองเครื่องสายโดยใช้ท�ำนองหลัก และประการ
ส�ำคัญหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญขั้นเบื้องต้น และน�ำไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ปรากฏได้ผลเป็นที่
หน้าพอใจ สามารถน�ำไปใช้พัฒนาผู้เข้าร่วมการอบรมให้
มีทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์เป็นท�ำนองเครื่อง
สายในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิวฒ
ั น์
เพชรศรี (2551, หน้า 89) วุฒิพงษ์ ทองก้อน (2544,
หน้า 190-191) ชัยวัฒน์ วารี (2553, หน้า 134-136)
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาหลักสูตรเพือ่ ยกระดับความสามารถของผูเ้ ข้า
ร่วมการอบรมให้สงู ขึน้ โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่เป็นระบบมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนจน
ส่งผลให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถน�ำไปใช้
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พัฒนาผู้เข้าร่วมการอบรมให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย มาใช้ในการแก้ปญ
ั หาอย่างรอบคอบ อาจปรับเนือ้ หาหรือ
ของหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ได้
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมได้
3. ระยะเวลาในการใช้หลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะการแปรท�ำนองหลักปี่พาทย์ส�ำหรับครูสอนเครื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�ำนอง สาย ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาอาจมี
หลั ก ปี ่ พ าทย์ ส� ำ หรั บ ครู ส อนเครื่ อ งสาย ในเขตพื้ น ที่ การปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ใน
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับ ดุลยพินิจของครูผู้จัดอบรมที่น�ำหลักสูตรการฝึกอบรม
การน�ำไปใช้กับครูสอนดนตรีไทย เนื่องจากเนื้อหาของ ทักษะนี้ไปใช้
4. การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมควรให้มีความ
หลักสูตรนี้เหมาะกับวุฒิภาวะของครูสอนดนตรี ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต้องมีทักษะทางด้านดนตรีไทยท�ำนอง หลากหลายซึ่งอาจปรับได้ตามความเหมาะสมและความ
หลักปี่พาทย์ รวมถึงมีทักษะพื้นฐานของท�ำนองเครื่อง จ�ำเป็นมุง่ เน้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบตั กิ าร
สายอยู่ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการในการอบรม แปรท�ำนอง โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี อิสระใน
ผู้อบรมต้องใช้ความรู้ความสามรถทางด้านการปฏิบัติ การคิดเรื่องการแปรทาง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เครื่องดนตรี หลังจากจบการฝึกอบรมนี้แล้วผู้เข้ารับการ ความคิดเห็นและความสามารถของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
5. การวัดและประเมินผล ในขั้นตอนของการ
อบรมตามหลักสูตรนี้ต้องแปรทางเครื่องสายของแต่ละ
ด�ำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะท�ำนองหลักปี่พาทย์
เครื่องดนตรีได้
2. ผู้ที่น�ำหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปร ส�ำหรับครูสอนเครือ่ งสาย ควรมีให้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ
ท�ำนองหลักปีพ่ าทย์สำ� หรับครูสอนเครือ่ งสายในเขตพืน้ ที่ กล่าวคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านกระบวนการ
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพานี้ไปใช้ ควรศึกษาขั้นตอน วัดผลประเมินผล จึงสามารถตรวจสอบคุณภาพของผู้
การด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และกลยุทธ์ที่น�ำ เข้ารับการอบรมได้ว่ามีทักษะครบทุกด้าน
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R
เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษา อังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 20
คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group
Pretest-Posttest Design)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จ�ำนวน
7 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R และ
แบบทดสอบวัดด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาในการทดลองสอน 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียน
วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม
คำ�สำ�คัญ: เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R / ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ/พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this research were to compare English reading comprehension before and
after learning by learning management, using SQ3R reading strategy of the six - grade students
of Wadtaponnoi School, ChangwatChanthaburi and to study English Reading Behavior by using
SQ3R reading strategy while the students are learning.
The sample consisted of 20 students in the six - grade who are learning in the second
semester academic year 2013 of Wadtaponnoi School, ChangwatChanthaburi, under the Office of
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 by using Purposive Sampling. The design
of this research was one group pretest-posttest design.
The research instruments were 7 lesson plans with SQ3R reading strategy, English reading
comprehension test and behaviors observation forms. The experiment was set up for 24 hours.
The statistics used were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of the study were as follows:
1. The ability of English reading comprehension of the six - grade students,Wadtaponnoi
School in Changwat Chanthaburi , posttest score of learning management by using SQ3R reading
strategy, was significantly higher than pretest score at the .01 level.
2. The English reading behaviors during the studying with SQ3R reading strategy of the
six - grade students of Wadtaponnoi School in Changwat Chanthaburi were at excellent level.
Keywords: SQ3R Reading Method/English Reading Comprehension/ English Reading Behavior

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาษาต่างประเทศมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ติดต่อสือ่ สาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศช่วย
ให้นักเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุ ม มองของสั ง คมโลก น� ำ มาซึ่ ง มิ ต รไมตรี แ ละ
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น ได้เรียนรู้และเข้าใจ

ความแตกต่างของภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การคิ ด สั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่าง
ประเทศ และใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้
รวมทัง้ เข้าถึงองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ได้งา่ ยและกว้างขวางขึน้
และมีวิสัยทัศน์ในการด�ำรงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552, หน้า 220)
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศ จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ�ำรง
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ไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางสังคม และวัฒนธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, ค�ำน�ำ) ทั้งนี้กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่านออกเขียนได้ ลดอัตราการ
ไม่รู้หนังสือ ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษา
ราชการของอาเซียน (ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, 2555)
อีกทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก�ำหนดให้เด็กไทยในประชาคมอาเซียนมีคุณลักษณะ
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ/
กระบวนการ ซึ่งจ�ำแนกเป็นทักษะการเรียนรู้และการ
พัฒนาตน ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ทักษะพืน้ ฐานโดยเฉพาะด้านทักษะพืน้ ฐานได้กำ� หนดให้
นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อยอีก 1 ภาษา
(สุคนธ์ สินธพานนท์และจินตนาวีรเกียรติสุนทร, 2556,
หน้า 20)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า ง
ประเทศมุ ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต ่ อ ภาษา
ต่ า งประเทศ สามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ รวม
ทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลาก
หลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิด
และวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ได้ก�ำหนดสาระหลักที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่ง
ประกอบด้วยภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก ซึ่งคุณภาพของ
นักเรียนที่ส�ำคัญเมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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แล้วต้องมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า
221)
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นคือความสามารถในการ
อ่าน เนื่องจากการอ่านมีความส�ำคัญต่อมนุษย์ที่ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ช่วย
ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจใน
ชีวิตประจ�ำวัน การอ่านมีความจ�ำเป็นต่อการศึกษาเล่า
เรียน คนที่เรียนหนังสือเก่งมักจะเป็นคนที่อ่านหนังสือ
เก่ง เพราะการอ่านช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่
จะท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดับ
สูงได้ การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษย์เพราะช่วยยกระดับสติ
ปัญญาให้สูงขึ้น ท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการ
พัฒนาความคิดให้มีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนา
ในอาชีพ ท�ำให้มนุษย์ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ปญ
ั หา
ต่าง ๆ และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้ (ส�ำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 175)
นอกจากความสามารถในการอ่านแล้ว สิ่งที่
มี ค วามส� ำ คั ญ และช่ ว ยให้ ก ารอ่ า นประสบผลส� ำ เร็ จ ก็
คือความเข้าใจในการอ่าน (Comprehension) ซึ่ง
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า 73) กล่าวถึงความ
เข้าใจในการอ่านว่าเป็นความสามารถที่จะอนุมานข้อ
สนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่งที่อ่านมา
แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจ
ใด ๆ เลย ก็อาจกล่าวได้ว่าการอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิด
ขึ้นและการอ่านในลักษณะนี้จึงเป็นเพียงเห็นตัวหนังสือ
ปรากฏอยูบ่ นหน้ากระดาษเท่านัน้ ไม่สอื่ ความหมายอะไร
ทั้งสิ้น นอกจากจะท�ำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้ว
ยังไม่ได้อะไรจากการอ่านนั้นอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ดี แ ม้ ค วามต้ อ งการในการใช้ ภ าษา
อังกฤษเน้นหนักที่ทักษะการอ่าน แต่ผลการประเมิน
ด้านการอ่านของนักเรียนไทยอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
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(ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 1)
ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 36.99 ระดับจังหวัดจันทบุรี มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 38.95 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.03 โรงเรียน
วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
35.00 ซึ่งต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ
จังหวัด ส่วนมาตรฐานการเรียนรูท้ โี่ รงเรียนต้องเร่งพัฒนา
ได้แก่มาตรฐาน ต 1.1, ต 1.3, และ ต 2.2, โดยเฉพาะ
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรือ่ งทีฟ่ งั และอ่าน จาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555,หน้า 3)
นักเรียนได้คะแนนต�่ำกว่ามาตรฐานการเรียนรู้อื่น ๆ และ
เมื่อศึกษาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.83 (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย,
2556) ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้เฉลี่ย
ร้อยละ 65ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ดังกล่าวพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับต�่ำ
โดยเฉพาะทักษะการอ่านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
28.75 (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย, 2556) ทั้งนี้เนื่องมา
จากนักเรียนขาดความสามารถด้านทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยอ่านไปเรื่อย ๆ จนจบอย่างไม่มีจุดหมาย
ท�ำให้จบั ใจความส�ำคัญไม่ได้ไม่สามารถแปลความ ตีความ
และขยายความได้ เพราะไม่เข้าใจในสิง่ ทีอ่ า่ น รวมทัง้ ขาด
ความสนใจในการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ไม่รกั การอ่าน
และการค้นคว้า ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอนยังขาดเทคนิค
หรือวิธีการที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
งานวิจัยของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักวิจัยหลาย

ท่านพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งที่
จะสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านคือ การ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R (Survey,
Question, Read, Recite, Review) ของฟรานซิส
พี.โรบินสัน (Robinson. F.P., 1961, pp. 29-30) กล่าว
คือส�ำรวจบทอ่านอย่างคร่าว ๆ โดยวิธีกวาดสายตาเพื่อ
หาจุดส�ำคัญของเรื่อง (Survey) ต่อจากนั้นตั้งค�ำถาม
จากบทอ่าน (Question) อ่านเรื่องอย่างรอบคอบเพื่อ
ท�ำความเข้าใจและจับประเด็นที่ส�ำคัญเพื่อหาค�ำถามจาก
บทอ่านที่ตั้งไว้ (Read) จดจ�ำข้อความที่ส�ำคัญโดยการ
จดบันทึกย่อหรือขีดเส้นใต้ เพือ่ เตือนความจ�ำของตนเอง
(Recite) ทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยการอ่านค�ำถาม
ที่นักเรียนได้ตั้งไว้ และค�ำตอบของแต่ละข้อ (Review)
เมื่อพิจารณากระบวนการ 5 ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จะเห็นได้ว่า
เป็นวิธีที่เพิ่มความสามารถทางด้านการอ่าน ช่วยสร้าง
นิสัยการอ่านที่ดี และมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ที่
จะจับใจความส�ำคัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความ
ยากได้ง่ายขึ้น นักเรียนจดจ�ำเรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยให้
รู้จักการตั้งค�ำถาม และการคาดเดาค�ำตอบที่พบในบท
อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้
จากงานวิจัยของดุษฎี นาหาร (2553) พบว่าการพัฒนา
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความ
คงทนในการเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารท�ำให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น และจากงานวิจัยของ
นภวรรณ สุวรรณประสม (2551) ได้ศกึ ษาผลของวิธกี าร
สอนอ่านด้วยกลวิธี SQ3R ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ
โครงงานที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ใช้วิธีสอนอ่านด้วย
กลวิธี SQ3R ร่วมกับการเรียนการสอนแบบโครงงานหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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จากการศึกษาขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีการที่จะท�ำให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้นกั เรียนสามารถ
อ่านจับประเด็นส�ำคัญอย่างมีจดุ มุง่ หมายจนท�ำให้มคี วาม
เข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส�ำคัญเพราะช่วยกระตุ้น
และพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจใน
การอ่านมากขึ้นซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้
เช่น การฟัง
การพูด การเขียน นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรม
การอ่านอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะน�ำเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มาจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
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วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรดี ว้ ยการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มขลุงสัมพันธ์ อ�ำเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 จ�ำนวน 4 ห้องเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรีที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 20 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ได้แก่
3.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ได้แก่
3.2.1 ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษา
อังกฤษ ประกอบด้วย การแปลความ การตีความ และ
การขยายความ
3.2.2 พฤติ ก รรมในการอ่ า นภาษา
อังกฤษ
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เนื้อหาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรือ่ งทีฟ่ งั และอ่านจาก
สือ่ ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล,
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส�ำคัญและตอบค�ำถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า สาระ
ที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความ
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สัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น�ำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ, ต 2.1 ป.6/2 ให้
ข้อมูลเกีย่ วกับเทศกาล/ วันส�ำคัญ/ งานฉลอง/ ชีวติ ความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 24 ชั่วโมง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและ
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ
การทดลองโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับ
นักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest- Posttest
Design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 จ�ำนวน 7 แผน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ

วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน โดยศึกษา

เอกสาร ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผน
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ศึกษาและ
คัดเลือกบทอ่านจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีระดับความ
ยากง่ายของค�ำศัพท์และประโยคตามระดับความยาก
ง่ายในการอ่านของเอ็ดเวิดฟราย (Edward Fry อ้างถึง
ใน Burmister, 1978, p.37) น�ำบทอ่านให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาตะวันตกตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้
ภาษา ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาตะวันตก ด�ำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองในแผนการ
จัดการเรียนรู้ น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนอต่อประธานและคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม น�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คนเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.90 น�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
นักเรียนที่มีสภาพใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจ
สอบความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรม และเวลา แล้ว
น�ำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การอ่านแบบ
SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสร้างโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – list) ชนิด
2 ตัวเลือกคือ ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ จ�ำนวน 5 ข้อ โดย
พฤติกรรมทีส่ งั เกต ประกอบด้วยการกวาดสายตาไปตาม
หัวข้อในบทอ่านเพือ่ หาจุดส�ำคัญของเรือ่ ง การตัง้ ค�ำถาม
จากเรื่องที่อ่านได้ การอ่านรายละเอียดของบทอ่านเพื่อ
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หาค�ำตอบ การตอบค�ำถามอย่างย่อ ๆ โดยใช้ภาษาของ
ตนเอง และการทบทวนประเด็นส�ำคัญ ๆ โดยการอ่าน
ค�ำถามและค�ำตอบให้ครู และเพื่อน ๆ ฟัง น�ำแบบสังเกต
พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ทีส่ ร้างขึน้ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และน�ำ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึง่ ปรากฏว่าแบบสังเกตพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีค่าเท่ากับ 1.00
3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ผูว้ จิ ยั ได้
ด�ำเนินการสร้างโดยศึกษาจากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วางโครงสร้างของแบบ
ทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้านการ
ตีความ การแปลความและการขยายความ เป็นข้อสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 1 ชุด 40
ข้อ น�ำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน�ำแบบทดสอบ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันตกตรวจสอบความถูก
ต้องด้านการใช้ภาษา และปรับปรุงแก้ไขแบบ ทดสอบ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันตก
น�ำแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจ
สอบความเหมาะสมของค�ำถาม และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบมีค่า เท่ากับ 0.92 น�ำแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง น�ำผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ของข้อสอบเป็น
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รายข้อ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า
299)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป คัดเลือก
ข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อจาก 40 ข้อ โดยคัดเลือกข้อที่มี
ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.25-0.80 และข้อทีม่ คี า่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.46-0.74 หาค่าความเชื่อมั่นของ
ข้อสอบทัง้ ฉบับโดยใช้สตู ร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(Kuder – Richardson) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ท�ำการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ�ำนวน 30 ข้อ บันทึกคะแนนผลการทดสอบไว้เป็น
คะแนนทดสอบก่อนเรียนส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
2. ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และท�ำการสังเกตพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. บันทึกคะแนนผลการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ซึ่งประกอบด้วยแบบ
บันทึกการอ่าน แผนผังความคิด และแบบฝึกหัดเพื่อ
ศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน
4. ท�ำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจ�ำนวน 30 ข้อ
บันทึกคะแนนผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลัง
เรียนส�ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนและ หลัง
เรียนโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร
t-test แบบ Dependent Sample
3. วิ เ คราะห์ ห าค่ า พฤติ ก รรมการอ่ า นภาษา
อังกฤษโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
1. ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
จังหวัดจันทบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดตะปอน
น้อย จังหวัดจันทบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R อยู่ในระดับดีเยี่ยม และคาดว่าใน
อนาคตนักเรียนร้อยละ 85 จะหันมาใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R

การอภิปรายผล
1. การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
จังหวัดจันทบุรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจยั ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ตาม
แนวคิดของโรบินสัน (Robinson F.P., 1961, pp. 2930) ซึง่ เป็นวิธกี ารอ่านทีท่ ำ� ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับประเด็นส�ำคัญของ
เรือ่ งทีอ่ า่ นอย่างมีจดุ มุง่ หมาย จนท�ำให้มคี วามเข้าใจเรือ่ ง
ที่อ่านได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมการ
อ่านอย่างเป็นระบบ เพราะนักเรียนได้ฝกึ ทักษะอย่างเป็น

ขั้นตอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มจากขั้นน�ำ
เข้าสูบ่ ทเรียนด้วยการทีค่ รูทกั ทายนักเรียนตามวัฒนธรรม
ของชาวตะวันตก ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย เพือ่ เชือ่ ม
โยง เข้าสูเ่ รือ่ งในบทอ่าน เป็นการสร้างบรรยากาศความคุน้
เคย และเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการสนทนาเพื่อ
ทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน และเพือ่ สร้างความรูใ้ หม่
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษของกุศยา แสงเดช (2545, หน้า
139-143) อีกทั้ง พิตรวัลย์ โกวิทวที (2540, หน้า 4-5)
ได้กล่าวสนับสนุนว่าการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครู
ต้องส�ำรวจความพร้อมของนักเรียนอยู่เสมอ ถ้านักเรียน
ไม่พร้อม ครูต้องทบทวนเสียก่อน เพราะการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อนักเรียนมีความพร้อม ต่อจากนั้นครู
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ไปตามขั้นตอนโดยเริ่มจากให้นักเรียนอ่าน
บทอ่านในใจ (Silent Reading) เพื่อส�ำรวจ (Survey)
บทอ่านอย่างคร่าว ๆ โดยวิธกี ารกวาดสายตา (Reading
by Scanning) อย่างรวดเร็วไปตามหัวข้อ เพื่อหาจุด
ส�ำคัญของเรื่อง เป็นการจุดประกายให้นักเรียนมีความ
สนใจอยากติดตามความเป็นไปของเรื่องที่อ่าน แล้ว
น�ำสิ่งที่อยากรู้จากเรื่องมาตั้งค�ำถาม (Question) โดย
จับประเด็นค�ำถาม ให้ได้ว่า ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร กับใคร และท�ำท�ำไม บันทึกข้อค�ำถามลงในแบบ
บันทึกการอ่าน การตัง้ ค�ำถามเป็นขัน้ ตอนทีท่ ำ� ให้นกั เรียน
มีความตัง้ ใจและจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีอ่ า่ น เพือ่ ค้นหาค�ำตอบ
จึงเป็นการอ่านที่มีจุดหมาย นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านได้
รวดเร็วขึ้น เมื่อนักเรียนแต่ละคนตั้งค�ำถามแล้ว ครูจะ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งบันทึกคะแนนการตั้ง
ค�ำถามเพื่อดูพัฒนาการและความก้าวหน้าของนักเรียน
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรม ต่อจากนัน้ ให้นกั เรียน
อ่านรายละเอียด (Read) ของบทอ่านเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และค้นหาค�ำตอบจากค�ำถามทีต่ งั้ ไว้ในแบบบันทึก
การอ่าน ถ้านักเรียนยังตอบค�ำถามไม่ได้แสดงว่านักเรียน
ยังไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ครูให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวน

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557
หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะเข้าใจ ตอบค�ำถามได้ ท�ำให้
นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านดีขึ้น โดยการสังเกตจาก
กิจกรรมการอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ ๆ ไป ครู
บันทึกคะแนนการตอบค�ำถามของนักเรียน หลังจากนั้น
ครูให้นกั เรียนท�ำความเข้าใจค�ำตอบและเนือ้ เรือ่ งจากการ
อ่านแล้วจดจ�ำข้อความส�ำคัญ (Recite) ด้วยวิธีการจด
บันทึกอย่างย่อ หรือขีดเส้นใต้ใจความส�ำคัญของเรือ่ ง และ
เล่นเกม 10 ค�ำถาม เพื่อท�ำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน
ร่าเริง ได้มีการเคลื่อนไหวและตื่นตัวในการแข่งขันอยู่
ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสรุป
ใจความส�ำคัญของเรือ่ ง ครูให้นกั เรียนท�ำแผนผังความคิด
(Mind Map) ลงในแบบบันทึกการอ่าน ครูบนั ทึกคะแนน
แผนผังความคิด จากนั้นให้นักเรียนทบทวน (Review)
เรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยการอ่านค�ำถาม และค�ำตอบของ
แต่ละคนจากแบบบันทึกการอ่านให้ครู และเพื่อน ๆ ฟัง
และท�ำแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
รวมทั้ง เฉลยแบบฝึกหัด ครูบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม
ทั้งหมด ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบทันทีหลัง
จากเสร็จกิจกรรมเพือ่ เป็นแรงจูงใจในการ เรียนรูต้ อ่ ไป ดัง
ที่พิตรวัลย์โกวิทวที (2540, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่าการ
ให้นกั เรียนท�ำงานหรือท�ำแบบฝึกหัดนัน้ นักเรียนต้องการ
ความส�ำเร็จ เมื่อท�ำได้ก็เกิดความพอใจเกิดแรงจูงใจที่จะ
ท�ำงานนั้นต่อไป ดังนั้นการที่ครูบอกผลความก้าวหน้า
ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จึง
เป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนสนใจที่จะฝึกอ่าน และย่อมส่งผล
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากการวัดและประเมินผลกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรี พบว่าผลการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยมีค่าคะแนนร้อยละ 88.31 เมื่อพิจารณา
ตามรายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-7 พบว่านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ดีขึ้นเป็นล�ำดับโดยมีค่าคะแนนร้อยละ
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79.33, 85.17, 85.83, 87.33, 90.67, 94.50 และ
95.33 ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการฝึกฝนบ่อยครัง้ จนเกิดความ
ช�ำนาญ ท�ำให้ผลการเรียนรู้โดยรวม มีความ ก้าวหน้า
ขึ้นในทุกแผน รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ที่เป็นบทอ่านใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน มีความส�ำคัญที่ท�ำให้
นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจดีขนึ้ เนือ่ งจากเนือ้ หาของบทอ่านทัง้ หมด
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจ
ของนักเรียน และเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนเพราะอยู่ใน
ช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ บทอ่าน
ยังมีภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม มีความส�ำคัญต่อการ
เรียนรู้ มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของใจทิพย์ เชื้อ
รัตนพงษ์ (2539, หน้า 22-29) ที่กล่าวว่าการคัดเลือก
เนื้อหาหรือบทอ่าน ต้องมีความส�ำคัญต่อการเรียนรู้
(Significance) ถูกต้องทันสมัย (Validity) น่าสนใจ
(Interest) เป็นสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ (Learn Ability) สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ (Appropriateness to Objectives) เป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน (Usefulness) และเป็นสิ่งที่
สามารถจัดให้นักเรียนได้ (Feasibility) และบทอ่านได้
ผ่านการหาค่าความยากง่ายตามวิธกี ารของเอดเวิดฟราย
(Edward Fry อ้างถึงใน Burmister, 1978) รวม
ทั้งผ่านการเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษา
โดยตรงในการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา
ด้านเนื้อหา จึงเป็นบทอ่านที่มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะ
น�ำมาจัดการเรียนรู้ เทคนิคการอ่านดังกล่าวเป็นเทคนิค
การอ่านที่นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
โดยมีครูคอยก�ำกับดูแลให้คำ� แนะน�ำ และเสริมก�ำลังใจให้
นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค�ำ
และอรทัย มูลค�ำ (2546, หน้า 245-248) ที่ให้หลักการ
ไว้ว่าทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ครูจะต้องก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภวรรณ สุวรรณประสม (2551) ได้ศึกษาผลของ
วิธีการสอนอ่านด้วยกลวิธี SQ3R ร่วมกับการเรียนการ
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สอนแบบโครงงานที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทีใ่ ช้วธิ สี อน
อ่านด้วยกลวิธี SQ3R ร่วมกับการเรียนการสอนแบบโครง
งาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของดุษฎี นาหาร (2553) พบว่าการพัฒนากิจกรรม
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนใน
การเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการ วิจัยเชิง
ปฏิบัติการท�ำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น
2. พฤติ ก รรมการอ่านภาษาอัง กฤษระหว่าง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ
SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะกระบวนการของกิ จ กรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน ดังกล่าว สอดคล้องกับขั้นตอน
ของเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ซึ่งเน้นการปฏิบัติของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามขัน้ ตอนของการอ่านอย่างเป็น
ระบบชัดเจน มีครูเป็นผู้ก�ำกับ ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำอย่าง
ใกล้ชิด ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรีด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีเยี่ยม มีค่าคะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.14 เมื่อพิจารณา
เป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่องข่าวจากหนังสือพิมพ์มีค่าคะแนน น้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 87.40 เพราะนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับเทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R นักเรียนขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตั้ง
ค�ำถาม ไม่กล้าตอบค�ำถาม เพราะกลัวผิดหลักไวยากรณ์
และไม่เข้าใจการสร้างประโยคค�ำถามWh-Questions
ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับพอใช้ ส่วน
หนึ่งเป็นนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่มี

ความสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพราะ
เป็นวิธีการอ่านแบบใหม่ท่ีนักเรียนไม่เคยปฏิบัติ รวมทั้ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นการฝึกทักษะการคิด การ
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งเนื้อหาของบทอ่านใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของนักเรียนโดย
เฉพาะอย่างยิง่ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5-7 เป็นบทอ่านที่
เกี่ยวกับอาเซียน นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ
สอดคล้องกับกิจกรรมอาเซียนของโรงเรียนวัดตะปอน
น้อย ในระยะแรก ๆ ของการจัดการเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1-2 นักเรียนยังขาดทักษะในการฝึกอ่าน
เมื่อมีการฝึกอ่านอย่างต่อเนื่องท�ำให้มีความช�ำนาญมาก
ขึน้ เข้าใจขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R มากขึ้น ท�ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจตามแผนการจัดการ
เรียนรู้อื่น ๆ ดีขึ้นในทุกแผนเช่น แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2 เรื่องวันลอยกระทง นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.00 แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องวันพ่อแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ
93.00 แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรือ่ งอาหารอาเซียน คิด
เป็นร้อยละ 98.00 ส่วนแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรือ่ งวัน
คริสต์มาส แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องนิทานพื้นบ้าน
อาเซียน และแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรือ่ งเพลงอาเซียน
นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นต้น
จากการสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี พบว่านักเรียน
ทั้งหมด 20 คน มีพฤติกรรมระดับดีเยี่ยมจ�ำนวน 19
คน โดยมีค่าคะแนน ร้อยละ 82.86-100 แต่มีนักเรียน
1 คน มีพฤติกรรมระดับดีมีค่าคะแนนร้อยละ 71.43 ซึ่ง
เป็นผล มาจากพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษตามแผน
จัดการเรียนรู้ที่ 1-7 ไม่คงที่ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และติดเกมมาก เล่นเกม
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จนดึก ๆ ทุกคืน เมื่อมาโรงเรียนจะง่วงนอนเสมอ จึงมี
ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ครูดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้
ชิด ด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหากับผูป้ กครอง และสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนทุก
วันท�ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการอ่านดีขึ้น สังเกตได้
จากพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4 , 6, 7 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จะเห็นได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรีได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับทัศนะของฟรานซิส
พี โรบินสัน (Robinson FP, 1961, pp.29-30) ที่แสดง
ความเห็นว่ายุทธวิธีการอ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีการ
อ่านที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถจับใจความของเรื่องได้ คาด
เดาเรื่องและเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว และ
จดจ�ำเรื่องได้ดีตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ สุวทิ ย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ
(2546, หน้า 245-248) ได้กล่าวว่าเทคนิคการอ่านแบบ
SQ3R มีขอ้ ดีคอื เป็นวิธที เี่ หมาะส�ำหรับการสอนอ่าน เป็น
วิธกี ารทีเ่ ร้าความสนใจในการเรียนรูแ้ ละเป็นการฝึกทักษะ
ในการจับใจความ หรือประเด็นส�ำคัญของเรื่องที่อ่าน
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเตรียมนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษแบบ SQ3R ในด้านความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับค�ำศัพท์ การตัง้ ค�ำถาม Wh-Questions
2. การเลือกเนื้อเรื่อง ควรเลือกเนื้อเรื่องที่อยู่ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย มี
ภาพประกอบเนื้อเรื่องจะท�ำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่
ก�ำลังอ่านได้ดี
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�ำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ไปทดลองสอนทักษะ การอ่านในกลุ่ม
สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ เพือ่ เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
2. ควรท�ำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและพฤติกรรม การอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R กับวิธี การสอนแบบอื่น ๆ
เช่น วิธีสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิชา (CBI) วิธีสอนตาม
ปกติ เป็นต้น
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การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
Adaptation Process of Disability from Accident*
วิทยา วิสูตรเรืองเดช**
ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง***
ดร.ดุสิต ขาวเหลือง****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ และหา
แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่าง คือ คน
พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 26 จังหวัดภาคกลาง จ�ำนวน 400 คน และผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็น ผู้น�ำระดับนโยบาย นักวิชาการ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหว
กลุ่มญาติของคนพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้แทนองค์กรของคนพิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งสิ้น 24 คน
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ผลการวิจัย พบว่า
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ มีการปรับตัวในระดับมาก โดยปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีผลต่อการปรับตัวในระดับมาก คือ อัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการพึ่งพา
ตนเอง ส่วนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัว คือการพึง่ พาตนเอง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัว มี 3 ปัจจัย คือ การสนับสนุนทางสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการเห็น
คุณค่าในตนเอง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการปรับตัว คือ อัตมโนทัศน์
แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหว เริ่มจากคนพิการ ควรมีความต้องการออก
จากการเป็นคนพิการติดเตียง ยอมรับสภาพร่างกายของตนเอง มีความคิดเชิงบวก แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้
เกิดองค์กรคนพิการ ระดับครอบครัว ต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการ กล้าให้คนพิการออกสู่สังคม อย่า
เห็นใจคนพิการแบบผิดวิธี ส่วนสังคม ควรมี การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อคนพิการ มีต้นแบบของคนพิการที่ประสบ
ความส�ำเร็จ และลดพฤติกรรม การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อคนพิการ ให้มากที่สุด มีกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีตัวกลางประสานงาน
ระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการ เพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และกระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับคนพิการให้ทั่วถึง
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aimed to study the Adaptation of the Physical Handicaps effecting from the
accident, factors influencing the Adaptation of the Physical Handicaps effecting from the accident
and to find the ways to promote and support the Adaptation of the Physical Handicaps effecting
from the accident. The Sampling Populations were 400 Physical Handicaps effecting from the
accident in 26 Central Provinces of Thailand. The Main Informants were the Policy Leaders,
Scholars, President of Thai Handicap Association, Representatives and Relatives of Physical
Handicaps and 24 Representatives from Physical Handicap Association. The Analysis of Data was
based on Descriptive Research and Structural causal model.
The research revealed that
The Adaptation of the Physical Handicaps effecting from the accident was high. The Causal
Factors effected the high level of the Adaptation were Self-Concept, Social Support, Self-Esteem
and Self Reliable. The Rehabilitation was moderate. The Direct Factor influenced the Adaptation
was Self Reliable. The 3 Indirect Factors were Social Support, the Rehabilitation and Self-Esteem.
The Factor in which directly and indirectly influenced the Adaptation was Self-Concept.
The ways to promote and support the Adaptation of the Physical Handicaps effecting
from the accident should start with the shifting of the handicaps from the bed, the acceptance of
one physical condition, the positive thinking, the acquiring of more knowledge in order to form
the organization for the Handicaps. The family sector should have faith in the performance of
the Handicaps as well as the courage to let the Handicaps to face with the society, the wrong
compassionate toward the handicaps. The Society should promote the positive conception toward
the Handicaps, setting good model of successful Handicaps and cease the discrimination toward
the Handicaps. The government sector should improve the environment to support the Handicaps
as much as possible, organized the Rehabilitation process systematically and continuously, work
as mean to cooperate between the Handicaps and organizations, increase cooperation between
institutes and spread essential information throughout the Handicaps.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ความพิ ก ารเป็ น ลั ก ษณะความผิ ด ปกติ ท าง
ร่างกายและจิตใจ ที่เกิดควบคู่กับมนุษย์เป็นระยะเวลาช้า
นาน ส�ำหรับประเทศไทย จากข้อมูลของส�ำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ (2556) พบว่า
ความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย มีจำ� นวน
คนพิการสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับความพิการด้านอืน่ ๆ และมี
แนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง คือ ปี พ.ศ. 2540 มีจำ� นวน

56,984 คน ปี พ.ศ. 2545 มีจ�ำนวน 112,480 คน ปี
พ.ศ. 2550 มีจ�ำนวน 233,810 คน และ ปี พ.ศ. 2555
มีจ�ำนวน 600,542 คน อีกทั้งสังคมยังมีทัศนคติและ
ความเชื่อที่ไม่ดีต่อคนพิการ สอดคล้องกับ Takamie
(2003) ว่า สังคมไทยยังมีทัศนคติด้านลบต่อคนพิการ
ในเชิงให้ตราบาป ลดคุณค่า และความสามารถ เพราะ
เห็นว่าคนพิการเป็นผู้ที่อ่อนแอ ไม่สมบูรณ์
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ทั้ ง ที่ ป ระเทศไทยมี ก ฎหมายส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
ชีวิตคนพิการมากมาย อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-11 พระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิ ก าร หรื อ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มคนพิการ
มักได้รับความเอาใจใส่น้อยมาก ท�ำให้ขาดโอกาสในด้าน
ต่างๆ และระบบการบริการที่รัฐจัดให้ส�ำหรับคนพิการ
ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวคนพิการ ระบบรัฐสวัสดิการยัง
คงกระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่ๆ เท่านั้น และมุ่งรักษาความ
เจ็บป่วยเป็นหลัก ซึ่งตามปกติคนพิการส่วนใหญ่มัก
จะอยู่ในความดูแลของครอบครัวและชุมชน (สุวิทย์
วิบูลยผลประเสริฐ และคณะ, 2540)
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรั บ ตั ว
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุบตั เิ หตุเป็นสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
พบว่า การศึกษาเรื่อง การปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวยังมีอยู่น้อยมากในสังคมไทย ท�ำให้ข้อมูลที่
จะน�ำไปใช้วางแผนเชิงนโยบาย หรือการน�ำไปปฏิบัติใช้
ยังไม่มีข้อมูลมากพอ อีกทั้งงานวิจัยในต่างประเทศที่จะ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ยังมีบริบททางสังคม
ทั้งด้านทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึง
มีความจ�ำเป็นที่ต้องศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับ
ตัวของคนพิการทาง การเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่
ได้รบั ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุในเขตภาคกลาง ทีเ่ ป็นพืน้ ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็น
พืน้ ทีเ่ ขตเมืองมีแหล่งทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรม การจราจร
คับคั่ง และจ�ำนวนประชากร ภาคกลางมีมากที่สุดใน
ประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2556)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ซึ่งผลการ
วิจัยดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อ
เท็จจริงทางด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคน
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พิการทาง การเคลือ่ นไหวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ
และได้แ นวทางการส่งเสริม การปรับตัวของคนพิก าร
ทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของ คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาการปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ
3 เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือคน
พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระ
ทบจากอุบัติเหตุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Causal Relationship Research) ประกอบ
ด้วย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ คนพิการทางการเคลือ่ นไหว
ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ คนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ในเขตภาค
กลาง แบ่งออกเป็น 26 จังหวัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน (Multi Stage Random Sampling)
และก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้กฎแห่งความชัดเจนที่
Schumacker & Lomax (1996); Hair et al. (1998,
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 400 คน
2. เครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือ และ
ตัวแปร
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2.1 เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะ
ที่พักอาศัย ระยะเวลาพิการ อาชีพ รายได้และรายจ่ายที่
ต้องใช้แต่ละเดือน
ตอนที่ 2-7 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปรั บ ตั ว ของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ
2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ
2.2.1 ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญการปรั บ ตั ว ของคนพิ ก ารทางการ
เคลือ่ นไหวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ เป็นผูพ้ จิ ารณา
ความสอดคล้องของค�ำถาม
2.2.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) น�ำ
ไปทดลองใช้ กั บ คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากอุ บั ติ เ หตุ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จ� ำ นวน
40 คน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (AlphaCoefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1990) ได้ค่า
ความความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทุกรายด้านมี
ค่าเท่ากับ 0.99
2.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.3.1 ตัวแปรแฝงภายนอก มี 3 ตัวแปร
ประกอบด้วย
2.3.1.1 อัตมโนทัศน์ มีตัวแปรที่
สังเกต 3 ตัวแปร คือ อัตมโนทัศน์ด้านสัมฤทธิ์ผล อัต
มโนทัศน์ดา้ นการปรับอารมณ์ และอัตมโนทัศน์ดา้ นความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.3.1.2 การสนับสนุนทางสังคม
มีตวั แปรทีส่ งั เกต 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์
การสนับสนุนด้านข้อมูล และการสนับสนุนด้านสิ่งของ
2.3.1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มีตัวแปรที่สังเกต 3 ตัวแปร คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
2.3.2 ตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร
ประกอบด้วย
2.3.2.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง
มีตัวแปรที่สังเกต 4 ตัวแปร คือ ความสามารถในการท�ำ
สิ่งต่างๆ การได้รับความยอมรับจากผู้อื่น การประสบ
ความส�ำเร็จ และการประเมินคุณค่าของตนเอง
2.3.2.2 การพึ่ ง พาตนเอง มี
ตัวแปรที่สังเกต 3 ตัวแปร คือ ความส�ำเร็จในตนเอง การ
จัดหาสิ่งของเพื่อตอบสนองความต้องการด้วยตนเอง
ความไม่กลัวและการกล้ายืนหยัด
2.3.2.3 การปรับตัวของคนพิการ
ทางการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ บั ติ เ หตุ มี
ตัวแปรที่สังเกต 4 ตัวแปร คือ การปรับตัวด้านกายภาพ
การปรับตัวด้านจิตวิทยา การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่
และการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน
3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองใน
ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงมกราคม 2557
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้ค่า
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความโด่ง และค่าความเบ้
3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปลิสเรล (LISREL version 9.10) ปรับ
แบบจ�ำลอง และท�ำการทดสอบความสอดคล้องของแบบ
จ�ำลองสมมุตฐิ านการวิจยั กับข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่าง
จนผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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4. การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรม
การวิจัย โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์แล้ว ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
ตอนที่ 2 ศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการปรับ
ตัวของคนพิการทางการเคลือ่ นไหวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ ประกอบด้วย
1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1.1 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก คื อ
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการปรั บ ตั ว ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
1.2 ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มญาติคน
พิการทางการเคลื่อนไหว และกลุ่มองค์กรที่ให้ความช่วย
เหลือกับคนพิการ
2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 เครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบ
บันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม
2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ เสนอเครื่อง
มือที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ
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ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้มีความครอบคลุม
และความสอดคล้องตามนิยาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2557
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมการปรับตัว
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ในลักษณะองค์
รวม

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระ
ทบจากอุบัติเหตุ สามารถแสดงเป็นตารางได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวรวม และการปรับตัวแต่ละด้าน
การปรับตัว
1. การปรับตัวด้านกายภาพ
2. การปรับตัวด้านจิตวิทยา
3. การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่
4. การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.04

0.76

4.18
4.16
3.89
3.93

0.78
0.84
0.91
0.89
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
อัตมโนทัศน์
การสนับสนุนทางสังคม
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การเห็นคุณค่าในตนเอง
การพึ่งพาตนเอง

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.96
3.64
3.45
4.03
3.83

0.74
0.85
1.00
0.73
0.87

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อการปรับตัวของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ตัวแปรสาเหตุ

1 อัตมโนทัศน์
2 การสนับสนุนทางสังคม
3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ
4 การเห็นคุณค่าในตนเอง
5 การพึ่งพาตนเอง

การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
TE
DE
IE

0.42*
1.21*
0.79*
0.54*
0.71*

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการส่งเสริม
การปรับตัวของคนพิการทางการ เคลื่อนไหวที่ได้รับผล
จากอุบัติเหตุ จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริม
การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผล
จากอุบัติเหตุ ปรากฏว่า
1. การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัว
ของคนพิการในปัจจุบัน มีความตื่นตัวมากกว่าในอดีต
เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ การมีพระราชบัญญัติที่ส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่คนในสังคมยังไม่
เชื่อมั่นศักยภาพของคนพิการ
2. การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัว
ของคนพิการในอนาคต เริ่มจากครอบครัวของคนพิการ
ต้องกล้าให้คนพิการก้าวออกจากบ้าน จากนั้นคนใน

0.26*
0.71*

0.16*
1.21*
0.79*
0.54*
-

สังคมควรให้เกียรติและเปิดโอกาสด้านต่างๆให้กับคน
พิการ และควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับคน
พิการ เพื่อให้ คนพิการสามารถด�ำรงชีวิตอิสระได้เช่น
เดียวกับคนปกติ
3. แนวทางการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและ
สนับสนุนให้คนพิการมีการปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ควรมีการ
ส่งเสริมให้ทวั่ ถึง มีบริการทีร่ วดเร็ว ตรงกับความต้องการ
ของคนพิการ 2) การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ปัจจุบนั
ยังไม่มตี วั กลางด้านการประสานงานระหว่างคนพิการกับ
สถานประกอบการ ส�ำหรับกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ควร
มีการตรวจสอบว่าเมื่อกู้เงินไปประกอบอาชีพ สามารถ
ประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและความยั่ ง ยื น ของ
กิจการเป็นอย่างไร อาจมีการเข้าไปแนะน�ำการเป็นผู้
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ประกอบการรายย่อย เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน และ 3) การ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางสังคม ควรมีการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เพือ่ ให้คนพิการสามารถออก
มาใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไม่ล�ำบาก
4. แนวทางการส่งเสริมให้คนพิการเกิดการเห็น
คุณค่าในตนเอง ควรมีตวั อย่างทีด่ แี ละ ชีใ้ ห้คนพิการเห็น
ถึงอนาคต อาจใช้กระบวนการให้ค�ำปรึกษาแบบเพื่อน
(Peer counseling) นอกจากนัน้ สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
ควรเสนอรายการที่แสดงถึงศักยภาพของคนพิการ และ
แนวคิดของคนพิการต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับตัวส�ำหรับคนพิการอื่นๆ
5. แนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารสามารถ
พึ่งพาตนเอง คนพิการต้องมีใจที่ต้องการก้าวพ้นจากคน
พิการที่อยู่แต่ในบ้าน ออกมาแสดงพลังให้สังคมเห็นว่า
เขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยพลังในตนเอง มีความคิดเชิง
บวก ยอมรับสภาพร่างกายของตนเองได้ ไม่แคร์สายตา
ของผู้ที่ดูถูกเหยียดหยาม รวมทั้งต้องพยายามแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม และมีการรวมกลุ่มคนพิการด้วยกัน เพื่อ
ให้เกิดพลังกลายเป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล ทีม่ กี ารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ จนตกผลึกความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของ
คนพิการ
6. มาตรการการส่งเสริมการปรับตัวของคน
พิการที่มีในปัจจุบัน ถือได้ว่าดีมาก แต่การน�ำไปใช้และ
ผู้ปฏิบัติ ยังปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ ขาดความเชื่อม
โยงระหว่างหน่วยงาน รวมถึงมีขอ้ ระเบียบทีย่ งุ่ ยากในการ
ขอกายอุปกรณ์ อีกทั้งเมื่อได้รับกายอุปกรณ์แล้ว กลับใช้
ไม่ได้เต็มที่ เนือ่ งจากไม่เหมาะสมกับรูปร่างของคนพิการ
7. มาตรการการส่งเสริมการปรับตัวของคน
พิการในอนาคต ควรลดขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยากในการให้บริการ
และการโยนงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการบูรณาการการ
ท�ำงานระหว่างหน่วยงาน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับ
คนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดสิ่งแวดล้อมให้
ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบสวัสดิการทางสังคมให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน
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อภิปรายผลงานวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคนพิการ
ทางการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ บั ติ เ หตุ
ประกอบด้วย
1. อัตมโนทัศน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับ
ตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุ และมีผลทางอ้อมผ่านการพึ่งพาตนเอง
ทั้งนี้เพราะคนพิการจะปรับตัวได้มากหรือน้อยเท่าใดนั้น
ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันภายในร่างกายและความต้องการที่
จะเอาชนะอุปสรรค จึงท�ำให้เกิดการสร้างความหวังให้กบั
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับWylie (1961) พบว่า การที่มี
อัตมโนทัศน์สูงจะมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว
2. การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพราะการสนับสนุนทางสังคม
เป็นแรงผลักดันภายนอกทีส่ ง่ เสริมให้คนพิการปรับตัวได้
ง่ายขึ้น เป็นส่วนที่คอยส่งเสริมให้เกิดก�ำลังใจ แต่อย่างไร
ก็ตามต้องต้องผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองก่อน จึงจะ
ท�ำให้คนพิการเหล่านั้นปรับตัวคืนสู่สังคมได้ สอดคล้อง
กับอรสา บุพโกสุม (2550) พบว่า การที่คนพิการทาง
สายตาได้รบั ความช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคม ท�ำให้
พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์
จิตใจ และการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่าคนพิการจะพยายาม
สร้างแรงผลักดันออกจากการเป็นคนพิการติดบ้าน และ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมแล้วก็ตาม ถ้าไม่ได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง การที่จะท�ำให้คนพิการกลับ
กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าดังเดิมนั้นก็ท�ำได้
ยาก เนื่องจากการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นปัจจัยที่สร้าง
ศักยภาพให้กับคนพิการที่สูญเสียอวัยวะจากร่างกาย ให้
สามารถกลับมาใช้ชวี ติ ได้ใกล้เคียงกับคนปกติ สอดคล้อง
กับรวมพร ถาวรอนุกูลกิจ (2538) พบว่า การฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็ ก พิ ก ารมี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น มาก

หน้าที่ 116

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เพราะเป็นวิธีการที่จะพัฒนาความสามารถของเด็กเพื่อ
ประโยชน์ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตได้อย่างเหมาะ
สม
4. การเห็นคุณค่าในตนเอง มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพราะคนพิการที่เห็นคุณค่าใน
ตนเองแล้ว จะส่งผลให้จิตใจของคนพิการเข้มแข็งมาก
ขึน้ ก่อให้เกิดความมัน่ ใจ เกิดความยอมรับนับถือตนเอง
มองเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพทีจ่ ะท�ำสิง่ ต่างๆให้กบั สังคม
ได้ สอดคล้องวิจิตร แก้วเครือวัลย์ (2544) พบว่า การ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง และการ
ประกอบอาชีพ
5. การพึ่งพาตนเอง มีผลทางตรงต่อการปรับ
ตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุ เพราะเมื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่
ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
ความกล้าต่อสู้ ยืนหยัด ต่ออุปสรรคต่างๆ นัน้ ย่อมท�ำให้
คนพิการคนนั้นเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าผลักดัน
ตนเองก้าวพ้นจากคนป่วยเป็นคนทีส่ ามารถท�ำประโยชน์
ให้กบั สังคม สอดคล้องกมลพรรณ พันพึง่ (2553) พบว่า
การให้ความหมายความพิการของคนพิการเองในเชิง
บวก เป็นจุดพลิกผันที่ส่งผลให้เกิดการเสริมพลังอ�ำนาจ
จากภายในตนเอง และน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะท�ำให้คนพิการลุกขึ้นมาด�ำรงชีวิต
อิสระได้ด้วยตนเอง ถึงได้ว่าเป็นการพัฒนาอัตลักษณะ
เชิงบวกของตัวบุคคล สร้างให้คนพิการเกิดการเห็นคุณค่า
ในตนเอง
6. แนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวทีไ่ ด้รบั ผลจากอุบตั เิ หตุ ตามปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลือ่ นไหวที่
ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ สามารถอภิปรายผล ดังนี้
6.1 อัตมโนทัศน์ การที่คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ จะเกิดการปรับตัว
ได้ ควรยอมรับสภาพร่างกายของตนเองให้ได้ ต้องไม่

สนใจสายตาของผู้ที่ดูถูกเหยียดหยาม สอดคล้องกับ
วรรณดี ปัญญวรรณศิริ (2551) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด�ำรงชีวิตอิสระของคนพิการ คือ การเข้าใจสภาพ
ความพิการ ซึง่ คนพิการควรตระหนักถึงความพิการของ
ตนเอง การรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้ความพิการ
มีสภาพรุนแรงขึ้น
6.2 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เริ่ ม จาก
ครอบครัว เป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด แต่เป็นขุมก�ำลัง
ที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจแก่ ค นพิ ก ารให้
เกิดการปรับตัว กล้าก้าวออกสู่สังคม สอดคล้องกับ
วรรณดี ปัญญวรรณศิริ (2551) พบว่า ความเข้าใจ
ของครอบครัว การให้ช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก
ครอบครัว เป็นการสร้างก�ำลังใจให้แก่คนพิการ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ต่อ
จากนั้นคนภายในสังคมสามารถช่วยเหลือให้คนพิการ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ โดยการส่งเสริมเจตคติ
ที่ดี ไม่ดูถูกเหยียดหยามคนพิการ สังคมควรมีตัวอย่างที่
ดี และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการประสบความส�ำเร็จใน
ชีวิต รวมถึงลดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
โดยการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับ Luckner และ Stewart (2003)
พบว่า ปัจจัยทีท่ ำ� ให้คนพิการประสบความส�ำเร็จในสังคม
เกิดจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคนปกติ ท�ำให้คนพิการ
เกิดการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น และภานุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(2552) พบว่า ความส�ำเร็จของครูพกิ ารในช่วงวัยท�ำงาน
ได้รับโอกาสที่ดีจากผู้บริหาร มอบหมายงานตามความ
ถนัดและตามความสามารถ มีการพัฒนาความรู้ โดยได้
รับการอบรมและสัมมนาเป็นประจ�ำ ส่วนหน่วยงานภาค
รัฐช่วยส่งเสริมได้ โดยการเพิ่มการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการ
ท�ำงานระหว่างหน่วยงาน นโยบายการส่งเสริมคนพิการ
ต้องเป็นนโยบายต่อเนื่องมีแนวคิดเชิงรุก (Proactive)
ลดข้อระเบียบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการ
ติดต่อระหว่างคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารอย่ า ง
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ทั่วถึง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับคนพิการ สอดคล้องกับรวมพร ถาวรอนุกูลกิจ
(2538) เสนอแนะว่า ควรมีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบเครือข่ายองค์กร ให้
เกิดการสนับสนุนการพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
วรรณดี ปัญญวรรณศิริ (2551) พบว่า กฎหมายเกี่ยว
กับคนพิการ รวมถึงพระราชบัญญัติการรับรองสิทธิขั้น
พื้นฐานที่คนพิการพึงมีพึงได้ ยังมีบางฉบับหรือนโยบาย
บางอย่าง ยังไม่ให้ความส�ำคัญกับคนพิการ และสุกัญญา
วิ บู ล ย์ พ านิ ช (2537) พบว่ า ถ้ า คนพิ ก ารได้ รั บ การ
สนับสนุนในด้านข่าวสาร และค�ำแนะน�ำต่างๆ จะท�ำให้
คนพิการทราบแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะ
สมกับสุขภาพร่างกาย ทราบแนวทางในการประกอบ
อาชีพ มีก�ำลังใจ มีความมั่นใจ กล้าที่จะต้องสู้หรือเผชิญ
กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ
6.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรเริ่มจากการ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ คนพิการมาก
ที่สุด มีขบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงเรื่องกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ควรมีการตรวจสอบว่าเมื่อกู้เงินไปประกอบ
อาชีพอิสระแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืนหรือไม่ อาจมีการเข้าไปแนะน�ำการเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพ
อิสระของคนพิการต่อไป จะส่งผลให้ คนพิการเกิดราย
ได้ในการเลี้ยงครอบครัว ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับขนิษฐา เทวินทรภัทติ
(2540) พบว่า คนพิการมักไม่ได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม เช่น ขาดความสะดวกในการขึ้นลงรถประจ�ำ
ทาง ไม่มีทางลาด ไม่มีที่จอดรถส�ำหรับคนพิการ ตลอด
จนขาดบริการสาธารณะต่างๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
ห้องน�้ำส�ำหรับคนพิการ สโมสร ศูนย์กีฬาและสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจากผู้ใช้รถใช้ถนน
ขาดความระมัดระวัง ไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของคน
พิการ ท�ำให้คนพิการประสบปัญหาความยากล�ำบากใน
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน Talf (1985) พบว่า ถ้าคนพิการ

หน้าที่ 117

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมามีความสามารถใน
การท�ำงาน หรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพแล้ว
เขาก็จะกลับเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ และจตุรงค์ บุณย
รัตนสุนทร และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล (2550) พบว่า
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระของ คนพิการ เป็นโครงการ
ที่ท�ำให้คนพิการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ
และเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างรายได้เสริมให้กบั ครอบครัว
ท�ำให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
6.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง เริ่มจากตัว
คนพิการต้องมีความคิดเชิงบวก เป็นคนมองโลกในแง่
ดี ต้องพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อน�ำความรู้
ไปใช้ท�ำงาน มีการรวมกลุ่มคนพิการ เพื่อให้เกิดองค์กร
ของคนพิการที่มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ Luckner
and Stewart (2003) พบว่า การเป็นผู้มองโลกในแง่ดี
ก่อให้เกิดเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก็
จะส่งผลให้ คนพิการทางหูประสบความส�ำเร็จได้ และ
กมลพรรณ พันพึ่ง (2553) พบว่า อัตลักษณ์กลุ่มจะ
ส่งเสริมการด�ำรงอยู่ของอัตลักษณ์เชิงบวกของตัวบุคคล
และการเชื่อมโยงบุคคลเข้าสู่กิจกรรมทางสังคม จะสร้าง
ให้คนพิการเกิดวิธีคิด การเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถ
น�ำไปสู่การเพิ่มระดับศักยภาพ
6.5 การพึ่งพาตนเอง ต้องเกิดจากความ
ต้องการของคนพิการทีต่ อ้ งการออกจากการเก็บตัวอยูใ่ น
บ้าน มาแสดงพลังให้สงั คมเห็นว่า คนพิการสามารถท�ำสิง่
ต่างๆได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป สอดคล้องกับชวพล
ลิตติพานิช (2548) พบว่า คนพิการที่มีก�ำลังกาย ก�ำลัง
ใจ จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ท�ำให้คนพิการมี
ใจที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างได้
ส่งผลให้การปรับตัวเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ตัวคนพิการ ต้องมีใจที่กล้ายืนหยัด รู้จักการ
ช่วยตัวเองในกิจวัตรประจ�ำวัน ไม่ซำ�้ เติมความพิการของ
ตนเองด้วยวิธีการต่างๆ
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2. ครอบครัวคนพิการ ควรเปิดโอกาสให้คน
พิการได้ออกสู่สังคมภายนอก ฝึกให้คนพิการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันได้เอง และปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน
ให้เหมาะกับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิต
ประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง
3. สังคมทัว่ ไป เริม่ จากสือ่ สารมวลชน จัดรายการ
ที่กระตุ้นให้คนพิการเกิดความหวังและความฝัน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้คนพิการก้าวพ้นจากวังวนแห่งการเก็บ
ตัว และองค์กรคนพิการต่างๆ ควรมีการจัดโครงการ
เพือ่ นช่วยเพือ่ น เพือ่ เปิดโอกาสให้คนพิการและครอบครัว
ของคนพิการ ได้พูดคุยกันอย่างลุ่มลึก เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ การให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
4. ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ควรจัดกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
ใช้งานได้จริงให้กับคนพิการ ควรมีการส่งเสริมอาชีพ
ส�ำหรับคนพิการรุนแรง กระจายการรักษาพยาบาลให้ทั่ว
ถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมความรู้และติดตามการ
กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างยั่งยืน
5. รัฐบาลควรก�ำหนดนโยบายด้านสวัสดิการ
คนพิการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่มุ่งเน้นการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ เช่น การบังคับให้มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในสถานที่ต่างๆ จัดให้มีตัวกลางประสานงาน
ระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมเรื่องการ
คมนาคมขนส่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ และจัดให้มี
การพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ได้รบั รูแ้ ละเข้าถึงสิทธิอนั
พึงมีพึงได้จากหน่วยงานรัฐบาลที่ก�ำหนดให้ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังมีปจั จัย
อีกหลายชนิดทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวของคนพิการ
ทางเคลื่อนไหวได้ เช่น เพศ เศรษฐสถานะ ระยะเวลาใน
การพิการ และอื่นๆ ควรน�ำมาทดสอบว่า ปัจจัยใดที่มี
ผลต่อการปรับตัวของคนพิการทางเคลื่อนไหวมากน้อย
เพียงใด
2. ควรมีการถอดองค์ความรู้ของการปรับตัว
ของคนพิการทางเคลื่อนไหวที่เป็นต้นแบบ เพื่อน�ำความ
รูฝ้ งั ลึกในตัวของคนพิการต้นแบบ มาปรับใช้เป็นต้นแบบ
ให้กับคนพิการทางเคลื่อนไหวคนอื่นๆต่อไป
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ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำ�เร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Needs of Enterprise Administrators Towards Characteristics of
The Vocational Diploma Graduates, in Business Administration in
Amata Nakorn Industrial Estate
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของผูบ้ ริหารสถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนกตามต�ำแหน่งและประเภทธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครทั้งโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก ตามค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวนิ ยั ในตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการควบคุม
อารมณ์ ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 5 ประการตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการมีวินัยในตนเอง
ด้านการควบคุมอารมณ์และด้านคุณธรรมจริยธรรม จ�ำแนกตามต�ำแหน่งและประเภทธุรกิจแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ : ความต้องการ/ สถานประกอบการ/ คุณลักษณะ
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Abstract
The purposes of this study were to investigate and to compare the needs of enterprise
administrators towards characteristics of the vocational diploma graduates, in Business
Administration, in AMATA NAKORN Industrial Estate, as classified by position and line of
business. The sample consisted of 260 personnel managers and heads department of the private
entrepreneurs in the AMATA Industrial Estate. The instrument used for collecting the data was
a 5-level rating-scale questionnaire. Mean, standard deviation, (t-test) and one-way analysis of
variance were employed for the data analysis.
The findings were as follows:
1. Needs of enterprise administrators towards characteristics of the vocational diploma
graduates, in Business Administration in AMATA NAKORN Industrial Estate rated at a high
level and ranked from more to less were self – disciplinary, ethics and morality, temper control,
personality and professional capability.
2. No significant differences were found in 5 Needs of enterprise administrators towards
characteristics of the vocational diploma graduates, in Business Administration in AMATA
NAKORN Industrial Estate, as classified by position and line of business. These characteristics were
personality, professional capability, self – disciplinary, temper control and ethics and morality.
Keywords : Needs, Enterprise ,Characteristics

บทนำ�

จากการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทการพั ฒ นา
ในกระแสโลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง แนวโน้ ม ของบริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015)
ประเทศต่ า งๆ ในอาเซี ย นจะรวมตั ว เป็ น ประชาคม
เดียวกันเป็นตลาดการค้าและเศรษฐกิจเดียวกันเป็นการ
เปิดโอกาสให้กับประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียน และ
นอกกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาทรัพยากร โดยเฉพาะคนที่
มีคุณภาพรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก�ำลัง
จะเปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน ในปัจจุบันอาชีวศึกษามี
ความส�ำคัญต่อสังคมโลกอย่างมากเพราะการอาชีวศึกษา
มีอตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่น คือ เป็นกระบวนการจัดการศึกษา

และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ระดับฝีมอื ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกลับ
ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาอาชีวศึกษา
อย่างมาก การวิจัยเพื่อน�ำผลการวิจัยมาพัฒนาเพื่อสร้าง
คุณภาพ โอกาสและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จะ
ส่งผลให้เกิดผลผลิต (Output) ได้แก่ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพและสมรรถนะเป็ น ที่ พึ ง พอใจ
ของสถานประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการก�ำลังคนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งปัญญา
(Wisdom Society) สร้างความมัน่ คงมัง่ คัง่ ในสังคมอุดม
ปัญญา จึงต้องสนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตก�ำลังคน ที่
เพียงพอเพือ่ เพิม่ ความเข้มแข็งของชุมชนจากการพัฒนา
อาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ เข้ า สู ่ ม าตรฐาน
การวิ ช าชี พ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต้ อ งเริ่ ม จาก
กลุ ่ ม อาชี พ หรื อ องค์ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ อ ยู ่ ใ นสถาน
ประกอบการต่าง ๆ มาร่วมกันก�ำหนดมาตรฐานอาชีพซึง่
หมายถึงสมรรถภาพของงานหลักและงานย่อยของแต่ละ
อาชีพซึ่งประกอบไปด้วย เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต
ของงาน ความรู้ที่ต้องใช้ และผลงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อ
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จะได้น�ำ
มาปรับปรุงหลักสูตร เพือ่ ผลิตนิสติ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน
ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สถาบั น การศึ ก ษา
คงจะต้องมุ่งเตรียมคน เพื่อตลาดแรงงานในภาคเอกชน
ไปพร้อม ๆ กับการแสวงหาทางใหม่ที่จะสร้างคนเพื่อ
ให้สร้างงานด้วยตนเองได้ และยังต้องค�ำนึงถึงคุณภาพ
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาว่าสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรที่เรียนมา เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้กับการท�ำงาน
ในตลาดแรงงาน โดยที่ ส ถานศึ ก ษาก็ ต ้ อ งพยายาม
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของสถาน
ประกอบการได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต นิ สิ ต ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
โรงเรี ย นสาธิ ต อาชี ว ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จึง
มีความจ�ำเป็นในการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางที่จะ
ให้สถานศึกษาผลิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และผลงานวิจัย
นี้มีความส�ำคัญในการน�ำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทบริหารธุรกิจ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และเป็นแนวทางในการผลิตก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้สนองตอบตามความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริหารสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ประเภทวิ ช า
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนก
ตามต�ำแหน่ง
3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนก
ตามประเภทธุรกิจ
4.เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
คุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะความ
ต้ อ งการของผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ
คุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจ�ำนวน 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
บุคลิกภาพ 2) ด้านความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
3) ด้านการมีวินัยในตนเอง 4) ด้านการควบคุมอารมณ์
5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนก ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม 200 แห่ง
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ธุรกิจซื้อขายสินค้า 100 แห่ง ธุรกิจบริการ 85 แห่ง โดย
มีหวั หน้าฝ่ายบุคคล แห่งละ 1 คน หัวหน้าแผนก แห่งละ
1 คน รวม 770 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบุคคล และหัวหน้าแผนก ในเขต
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยใช้เกณฑ์กำ� หนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา ทั้งสิ้น 260 คน คือ หัวหน้าฝ่ายบุคคล จ�ำนวน
130 คน หัวหน้าแผนก จ�ำนวน 130 คน

ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ธุรกิจบริการ
รวม

หัวหน้าฝ่ายบุคคล
200
100
85
385

ประชากร
หัวหน้า
แผนก
200
100
85
385

3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ต�ำแหน่ง ได้แก่ 1) หัวหน้าฝ่าย
บุคคล 2) หัวหน้าแผนก
3.1.2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 2) ธุรกิจซื้อขายสินค้า 3) ธุรกิจบริการ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ในด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการมีวินัยในตนเอง ด้านการควบคุม
อารมณ์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม

รวม
400
200
170
770

กลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าหัวหน้า
ฝ่ายบุคคล
แผนก
68
68
34
34
28
28
130
130

รวม
136
68
56
260

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ยึดคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามจุด
ประสงค์ แ ละผลการเรี ย นรู ้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการ
ประเมินผล ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุ ท ธศั ก ราช 2555 (โรงเรี ย นสาธิ ต อาชี ว ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555, หน้า 7, 22-30)
จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้
สรุปน�ำเป็นกรอบแนวความคิด ประกอบด้วยคุณลักษณะ
5 ด้านดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการมีวินัยในตนเอง
4) ด้านการควบคุมอารมณ์ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น
1. ตําแหน่ง
- หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- หัวหน้าแผนก
2. ประเภทธุรกิจ
- ธุรกิจอุตสาหกรรม
- ธุรกิจซื้อขายสินค้า
- ธุรกิจบริการ

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
3. ด้านการมีวินัยในตนเอง
4. ด้านการควบคุมอารมณ์
5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาพทีก่ 1ษาค้
กรอบแนวคิ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึ
นคว้า ดในการศึกษาค้นคว้า

การหาคุณภาพของเครื่องมือ

3. ค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) น�ำแบบสอบถาม
การหาคณภาพของเครื
่องมือ (Validity) น�ำ ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแต่ละข้อ ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มาหา
ุ าความเที่ยงตรง
1. การหาค่
่อมั่นของแบบสอบถามทั
้งฉบับ โดยหาค่า
่ อเสนอแนะของ
้ ตาม
่ยงตรง (Validity)ค่นําาความเชื
แบบสอบถามที
่ได้ปรับปรุ งแกไข
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ1.การหาคาความเที
งแก้ไข ตามข้
Coefficient) ของครอนบาค
ผู้เชี่ยวชาญจ�ข้ำนวน
5 ท่าน ตรวจสอบและแก้
ำ สัมประสิทธิ้ ์อัลฟา
่ (Alpha
่อนน�ตรวจสอบและแกไขกอนนํ
อเสนอแนะของผู
เ้ ชี่ยวชาญจํานวนไ5ขก่ทาน
าไปทดลองใช้
(Cronbach, 1990, pp.202-204) ผลการหาความเชื่อ
ไปทดลองใช้
่ านาจจําแนก (Discrimination) นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแกไข
้
2. การหาคาอํ
มั
น
่
ของแบบสอบถามปรากฏว่
า
แบบสอบถามมี
ค่าความ
2. การหาค่
าอ�ำนาจจ�ำ(Try
แนก– out)
(Discrimination)
ั บ้ ริ หารสถานประกอบการ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ ายบุคคล และ
แล้วไปทดลองใช้
กบผู
น�ำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ เชื่อมั่นเท่ากับ .98
่ ่ ่มตัวอยาง
่ จํานวน
หัวหน้าแผนก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่ไมใชกลุ

(Try – out)30 กัคนบผูแล้
้บริวหนํารสถานประกอบการ
แก่ (Discrimination) รายข้อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
่ านาจจํได้
ามาวิเคราะห์หาคาอํ
าแนก
หั ว หน้ า ฝ่ า ยบุ ค คล และหั ว หน้ า แผนก
ในเขตนิ ค มั การวิเคราะห์ข้อมูล
่
เพียร์สนั (Pearson) ระหวางคะแนนรายข้
อกบคะแนนรวมทั้ งฉบับ (Item – Total Correlation)
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
อุ ต สาหกรรมอมตะนคร จั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ ่ ม
่ านาจจําแนกระหวาง
่ .21 - .81 แสดงวา่ แบบสอบถามมีคาอํ
่ านาจจําแนกที่
ปรากฏวา่ ได้คาอํ
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่า ส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยเลือกเฉพาะ
บได้
อ�ำนาจจ�ำแนกยอมรั
(Discrimination)
รายข้อ โดยใช้ค่าสห วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับการทดสอบสมมติฐาน
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) ระหว่างคะแนนรายข้อ ดังนี้
1. การหาระดั บ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ ห าร
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item – Total Correlation)
ปรากฏว่า ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .21 - .81 แสดง สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
ว่า แบบสอบถามมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกที่ยอมรับได้
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บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครใช้การ
หาค่าคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 “ความต้องการของ
ผูบ้ ริหารสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะของผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง แตกต่างกัน”
สถิติที่ใช้ คือ t – test
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3. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 “ความต้องการ
ของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ แตก
ต่างกัน” สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง และประเภท
ธุรกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ตำ�แหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
หัวหน้าแผนก
รวม
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ธุรกิจบริการ
รวม

กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ

130
130
260

50.00
50.00
100.00

136
68
56
260

52.31
26.15
21.54
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท�ำงานต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล จ�ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และท�ำงานต�ำแหน่งหัวหน้าแผนก
จ�ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ท�ำงานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31 ท�ำงานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า จ�ำนวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.15 และท�ำงานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจบริการ จ�ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54

หน้าที่ 126

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบ
การทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยรวมและรายด้าน
ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ
1
2
3
4
5

ด้านบุคลิกภาพ
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการมีวินัยในตนเอง
ด้านการควบคุมอารมณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
รวม

n = 260
X
3.96
3.82
4.07
3.97
4.06
3.98

SD
.54
.51
.57
.58
.54
.47

ระดับ

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
1
3
2

จากตารางที่ 3 พบว่า ความต้องการของผูบ้ ริหารสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะของผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวินัยในตนเอง ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านบุคลิกภาพ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4 การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ด้านการมีวินัยในตนเอง
4. ด้านการควบคุมอารมณ์
5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
รวม

หัวหน้าฝ่ายบุคคล
(n = 130)
X
SD
3.97
.58
3.85
.55
4.13
.61
3.97
.59
4.11
.53
4.00
.50

หัวหน้าแผนก
(n = 130)
X
SD
3.95
.50
3.79
.46
4.02
.51
3.96
.56
4.01
.55
3.95
.45

t

p

.20
.82
1.48
.16
1.39
.93

.837
.411
.139
.873
.166
.353

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลและหัวหน้าแผนกของสถานประกอบการ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีความต้องการคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ว่า ความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจ�ำแนกตามต�ำแหน่ง แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความต้องการของผูบ้ ริหารสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะ
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ

แหล่งข้อมูล

df

SS

MS

F

p

1. ด้านบุคลิกภาพ

ระหว่างกลุ่ม

2

.60

.30

1.03

.358

ภายในกลุ่ม

257

75.29

.29

รวม

259

75.89

2. ด้านความรู้ความสามารถ

ระหว่างกลุ่ม

2

1.43

.71

2.77

.064

ในการปฏิบัติงาน

ภายในกลุ่ม

257

66.41

.25

รวม

259

67.85

ระหว่างกลุ่ม

2

1.78

.89

2.78

.064

ภายในกลุ่ม

257

82.45

.32

รวม

259

84.24

ระหว่างกลุ่ม

2

.44

.22

0.64

.524

ภายในกลุ่ม

257

87.17

.33

รวม

259

87.61

ระหว่างกลุ่ม

2

1.72

.86

2.90

.057

ภายในกลุ่ม

257

76.16

.29

รวม

259

77.88

ระหว่างกลุ่ม

2

1.96

.48

2.11

.123

ภายในกลุ่ม

257

58.56

.22

รวม

259

59.52

3. ด้านการมีวินัยในตนเอง

4. ด้านการควบคุมอารมณ์

5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ความต้องการของผูบ้ ริหารสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะของผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนกตามประเภท
ธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สรุปได้วา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีก่ ำ� หนดไว้วา่ ความต้องการของผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนกตามประเภท ย่อมมาจากจิตใจที่มีความพึงพอใจ มีความสุขในการท�ำ
ธุรกิจของสถานประกอบการ แตกต่างกัน
พฤติกรรมนั้น เมื่อเกิดปัญญาเรียนรู้ เกิดความรู้ความ
เข้าใจมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกระท�ำนั้น
จะเป็นวิธีสร้างวินัยความรับผิดชอบในตนเอง เป็นการ
อภิปรายผล
ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ ประเด็น ส�ำคัญจากการค้นพบมา จัดสรรโอกาส ท�ำให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอกาส
แก่การพัฒนามนุษย์ ในการท�ำงานพนักงานที่เป็นคนรุ่น
อภิปรายผล ดังนี้
1. ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบ ใหม่ต้องแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความรับผิดชอบ มีวินัย
การที่ มี ต ่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถท�ำงานกับหมู่คณะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้ และมีความกระตือรือร้นมีความผูกพันและความรับ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยรวมและราย ผิดชอบในงานซึ่งสถานประกอบการให้ความส�ำคัญใน
ด้านอยู่ในระดับมาก จากงานวิจัย พบว่า เรียงล�ำดับตาม ระดับต้นๆ
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวินัยใน
ตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ หน้าที่และหน่วยงาน การรักษาความลับของหน่วยงาน
ด้านบุคลิกภาพ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความรู้ความ และการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมในหน่วยงาน มี
สามารถในการปฏิ บั ติ ง าน สาเหตุ เ นื่ อ งมาจากสถาน ความส�ำคัญต่อสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั้น มี ในการประกอบธุ ร กิ จ มั ก จะมี คู ่ แข่ ง ขั น ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ
ธุรกิจหลายประเภทและความต้องการแรงงานของสถาน แต่ละประเภท บุคลากรต้องท�ำหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ประกอบการก็มีมาก ในการจัดการเรียนการสอน สถาน อย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องทราบถึงความต้องการของสถาน สร้างสรรค์งานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ประกอบการว่าต้องการแรงงานด้านใด และคุณสมบัติใด มูลค่าของงานที่เพิ่มขึ้นช่วยให้สถานประกอบการเกิด
บ้างทีส่ ถานประกอบการต้องการ เพือ่ จะได้ผลิตบุคลากร ผลก�ำไรมากขึ้นด้วยดังนั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงมี
ความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านในสถาน
ให้ตรงกับความต้องการนั้น ๆ
ด้านการมีวินัยในตนเอง การมีคุณลักษณะที่ ประกอบการเป็นอย่างยิ่งดังที่ ชลอ ธรรมศิริ (2550,
มีความรับผิดชอบในการท�ำงานและไม่ละทิ้งหน้าที่ การ หน้า 83) กล่าวว่า บุคลากรทุกคนต้องมีคุณธรรมและ
ุ ธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรม เพราะ
มาท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอและตรงต่อเวลา และเคารพ จริยธรรม การมีคณ
กฎระเบียบกติกาของหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่า การมี ถ้าคนเราเป็นคนดีมีคุณธรรม ย่อมหวังได้ว่าเขาต้องมี
วินัยในตนเองเป็นความต้องการอันดับแรกของการรับ จริยธรรมแน่นอน จริยธรรมคือจรรยาบรรณของวิชาชีพที่
พนักงานระดับอาชีวศึกษาเข้าท�ำงาน เนือ่ งจากต้องมีวนิ ยั เราประกอบอยู่ ไม่ทรยศต่อวิชาชีพของเรา เป็นสถาปนิก
ในตนเองมีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการ วิศวกร ย่อมเคารพในวิชาชีพของตน ไม่ออกแบบหรือ
ท�ำงานในสถานประกอบการ เพราะถึงแม้ว่าพนักงานจะ รับรองในสิ่งที่ผิดจากหลักวิชา ผู้พิพากษาต้องมีความ
มีความรู้ความสามารถมากเพียงใด แต่ขาดความมีวินัย เป็นธรรมยึดถือหลักกฎหมาย พนักงานขายย่อมมุ่ง
ในตนเองและความรับผิดชอบ ก็ทำ� ให้สถานประกอบการ ขายท�ำก�ำไร พนักงานจัดซื้อต้องซื้อของดีมีคุณภาพ
นั้นประสบกับความส�ำเร็จได้ยาก พระธรรมปิฏก (ป.อ.ป เหมาะสมกับงานและราคาเป็นธรรม ฯลฯ ทุกวิชาชีพมี
ยุตโต) (2558 หน้า 5) ได้กล่าวถึง วิธสี ร้างวินยั ในตนเอง จริยธรรมของวิชาชีพนัน้ ความส�ำเร็จและความมีชอื่ เสียง
ดังนี้ การจะให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ให้ยงั่ ยืนเคยชิน ย่อมเป็นของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
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ด้ า นการควบคุ ม อารมณ์ การยอมรั บ การ
ปกครองและค� ำ แนะน� ำ ของหั ว หน้ า งาน ยอมรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ไม่ยดึ ตนเองเป็นใหญ่ และมีความ
เป็นมิตรและเสมอต้นเสมอปลายกับผู้อื่น การที่ผู้บริหาร
ของสถานประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะในการ
ยอมรับการปกครองและค�ำแนะน�ำของหัวหน้างานเป็น
อันดับแรก น่าจะมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการมีความจ�ำเป็นจะต้องมีการมอบหมายงาน
จากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้างาน ถ้าพนักงานไม่เต็มใจ
รับมอบงาน หรือไม่ยอมรับการปกครองและค�ำแนะน�ำ
ของหัวหน้างานก็จะท�ำให้สถานประกอบการไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการประกอบกิจการได้ เหตุผลดังกล่าว
สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมมนุษย์ อาจจะจ�ำแนก
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน การกระพริบตา
เมือ่ มีสงิ่ มากระทบกับสายตา ฯลฯ 2) พฤติกรรมทีส่ ามารถ
ควบคุมและจัดระเบียบได้เนื่องจากมนุษย์มีสติ ปัญญา
และอารมณ์ เมือ่ มีสงิ่ เร้ามากระทบ สติปญ
ั ญาหรืออารมณ์
จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิรยิ าใดออกไป ถ้าใช้สติ
ปัญญาควบคุมการปล่อยกิรยิ า เราเรียกว่า เป็นการกระท�ำ
ตามความคิด หรือ ท�ำด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุม
เรียกว่า เป็นการท�ำตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ Daniel
Goleman (1962 p.56-60) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของอารมณ์มนุษย์ไว้ว่ามี 5 ประการ คือ 1) การรู้ตัว
2) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 3) แรงกระตุ้น
4) ความเห็นใจ และ 5) ทักษะทางด้านสังคม เช่น การ
ให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น�ำ เป็นต้น ซึ่งจากสภาพ
ของอารมณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับ Daniel Goleman
ทีก่ ล่าวว่า การควบคุมของบุคลากรควรใช้สติปญ
ั ญาหรือ
ใช้สมอง ซึ่งจะท�ำให้เกิดการรู้ตัวเอง การควบคุมอารมณ์
และทักษะทางความเป็นมิตร ทักษะด้านสังคม
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ การมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
ต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ติดต่อกับผู้อื่นโดยใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสมและมีความ
มานะพยายาม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สถานประกอบการมี
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ความต้ อ งการด้ า นการกระตื อ รื อ ร้ น ของการท� ำงาน
แต่ ล ะคนให้ ก ารท� ำ งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ค วาม
ส�ำคัญต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้
เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพ บุคลากรทุกคนควรถือ
ปฏิบตั ิ เพราะเป็นตัวแทนขององค์กร ท�ำให้ภาพพจน์ของ
องค์กรดีขึ้นและควรมีความหนักแน่น อดทน ต่อสู้งาน
ไม่ย่อท้อ ความมีใจหนักแน่นเป็นสิ่งส�ำคัญ ต้องยึดถือ
เหตุผลความถูกต้องและยึดมั่นไว้ พิจารณาหาเหตุผล
รู้จักท�ำใจให้เป็นกลาง การเป็นนักสู้งาน เป็นคุณสมบัติ
ของผู้รักงานทั้งหลาย ใจจดจ่ออยู่กับงานไม่ละทิ้งและ
ย่อท้อ ยิ่งมีปัญหาต่องานยิ่งพยายามศึกษาค้นหาทาง
แก้ไขให้ส�ำเร็จให้ได้ บุคคลเช่นนี้ถือเอาความส�ำเร็จของ
งานเป็นส�ำคัญเหนือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้เป็นผล
ดีต่อสถานประกอบการ ในการท�ำงานร่วมกันในองค์กร
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น ทั้งนี้ความต้องการของสถานประกอบการดังกล่าว
สามารถอธิบายเชิงวิชาการได้ คือ บุคลิกภาพ หมายถึง
ภาพรวม (Wholeness) ของบุคคลที่ปรากฏ ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีภาพรวมที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique) ไม่
เหมือนคนอื่น ดังนั้น บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะ
ตัวของบุคคลในด้านต่างๆ ทั้งลักษณะภายนอก ได้แก่
หน้าตา รูปร่าง การแต่งกาย มารยาท ความยิม้ แย้มแจ่มใส
ฯลฯ และลักษณะภายใน ได้แก่ ความคิด สติปัญญา
ความฉลาด อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ดังเช่น ชลอ
ธรรมศิริ (2550, หน้า 23) กล่าวว่า บุคลิกภาพทาง
ด้านมนุษยสัมพันธ์มีความส�ำคัญในการท�ำงานมาก การ
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกชั้น เนื่องจาก
การท�ำงานร่วมกันต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกันมากน้อยตามลักษณะของงาน ฉะนั้นผู้ปฏิบัติ
งานทุกต�ำแหน่งหน้าที่ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อเกิด
ภาพรวมที่ดีขององค์กรและเกิดความกลมเกลียวกันใน
องค์กรด้วย การให้ความร่วมมือกันช่วยเหลือกัน ก็จะเกิด
ความสมานฉันท์กลมเกลียวกันทัง้ องค์กรเป็นภาพทีน่ า่ ดู
น่าชืน่ ชมส�ำหรับบุคคลภายนอก การมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
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เบือ้ งต้นก็คอื การยิม้ แย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดสะอ้าน มี
ถ้อยค�ำพูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
การมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับปรุงการท�ำงานได้ดีขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการมีความ
เชือ่ เกีย่ วกับการพัฒนาสติปญ
ั ญาในเรือ่ งของจิตและความ
คิด หากนักศึกษามีลักษณะของจิตและความคิดในด้าน
ปฏิภาณไหวพริบ การเรียนรู้งาน และการปรับปรุงงาน
แล้ว ย่อมมีศักยภาพในการท�ำงาน ซึ่งเป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการ จุดเน้น 9 ประการ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา จุดเน้นประการที่
หนึ่ง กล่าวว่า ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไรต้องได้เรียน
ในสาขาวิชานั้น เป็นแนวทางในการพัฒนาก�ำลังคนให้มี
ความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพที่ตนเองชอบ จะท�ำให้มี
ความตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึก เชื่อฟัง และมีความรับผิดชอบ
และในจุดเน้นประการที่ 9 ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท�ำงานหรือทักษะวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ คือ จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน
และจัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน ตามทฤษฎี Multiple
Intelligences ของ Howard Gardner (1993, p.6567) Gardner เชื่อว่าความสามารถของสมองมนุษย์
สลับซับซ้อน จึงไม่ควรให้ความส�ำคัญกับความสามารถ
ใด ๆ เฉพาะ แล้วทิ้งความสามารถอื่น ๆ ของมนุษย์ไป
และได้แบ่งความสามารถของมนุษย์เป็น 7 ด้าน มีด้าน
ที่ส�ำคัญ คือ เก่งเรื่องจิตและความคิด (Intrapersonal
Ability) หมายถึง เป็นคนที่มีความลุ่มลึกทางเรื่องจิต
ของตน ความรู้สึกของตน ชอบคิดฝัน สร้างความคิด
จินตนาการ มีความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ทั้งด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก จุดเด่นจุดด้อยของตน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พบว่า

2.1 จ� ำ แนกตามต� ำ แหน่ ง โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยหัวหน้าฝ่ายบุคคล เรียง
ล�ำดับความต้องการตามคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการมีวนิ ยั ในตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการควบคุมอารมณ์ และอันดับสุดท้าย
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่วน
หัวหน้าแผนก เรียงล�ำดับความต้องการตามคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีวินัยในตนเอง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้าน
บุคลิกภาพ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของสถาน
ประกอบการไม่วา่ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งใด ย่อมต้องการก�ำลัง
คนที่มีทักษะการด�ำรงชีวิต คือเป็นคนดี และมีทักษะใน
วิชาชีพ คือเป็นคนเก่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้น ดังนั้นความต้องการของผู้บริหารใน
แต่ละต�ำแหน่งของสถานประกอบการ จึงมีความต้องการ
คุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงไม่แตกต่างกัน
2.2 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
เรียงล�ำดับความต้องการตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการมีวนิ ยั ในตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านบุคลิกภาพ และอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนประเภทธุรกิจซือ้ ขายสินค้า เรียงล�ำดับความต้องการ
ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีวินัย
ในตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
การควบคุมอารมณ์ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และประเภทธุรกิจบริการ
เรียงล�ำดับความต้องการตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
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น้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีวนิ ยั ในตนเอง
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านบุคลิกภาพ และอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งาน เมื่อเปรียบเทียบตามความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนก
ตามประเภทธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ เนือ่ งจากในการพัฒนาองค์กรทุก
ประเภทธุรกิจ กลจักรที่ส�ำคัญในการพัฒนาคือ บุคลากร
ดังนัน้ คุณสมบัตขิ องพนักงานผูท้ รี่ บั ผิดชอบหรือปฏิบตั ิ
งานจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะถ้าบุคลากรมีคณ
ุ ภาพ
ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการท�ำงานดีไปด้วย ดังนัน้
ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจจึงไม่
แตกต่างกัน
ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จ�ำแนกตาม
ต�ำแหน่งและจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะของผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบ
การที่ มี ต ่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดังนี้
ด้านบุคลิกภาพ คือ มีลักษณะความเป็นผู้น�ำ มี
การรักษาสุขนิสัยส่วนตัวในการท�ำงาน และสามารถน�ำ
เสนอความคิดและเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่องาน ดังนั้น
สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมและฝึกฝนเพิ่มเติมใน
เรื่องของการเป็นผู้น�ำ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฝึก
ให้นักศึกษากล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงความคิดเห็นใน
ส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
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ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
คือ มีความรู้แ ละทัก ษะในการใช้ภาษา ต่างประเทศ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม�่ำเสมอ และติดตาม
ข่ า วความเคลื่ อ นไหวทางวิ ช าการด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
อยู่เสมอ ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดให้มีการสอนภาษา
เพิ่ ม เติ ม ที่ น อกเหนื อ จากภาษาอั ง กฤษ และฝึ ก ให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้านการมีวินัยในตนเอง คือ มีทักษะในการ
จั ด ระเบี ย บงานและควบคุ ม งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และรู้จักใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด ดังนั้นสถานศึกษาควรฝึกฝนเพิ่มเติม
ทักษะทางด้านระเบียบวินัย มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ให้นักศึกษารู้จักการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม มีการระดม
ความคิดเพื่อสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ
ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ สามารถท�ำงาน
ภายใต้ภาวะความเครียดได้ รู้จักผ่อนหนัก – เบา และ
ประนีประนอมกับเพื่อนร่วมงานและได้รับความไว้วางใจ
จากเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นสถานศึกษาควรปลูกฝังในเรื่อง
ของความอดทน มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากทาง
ด้านวิชาการ เช่น การน�ำนักศึกษาออกไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักทักษะชีวิต การอยู่
ร่วมกันในสังคม
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม คื อ มุ ่ ง อนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
และสังคม การอุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติงาน
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเมตตากรุณา
ต่อเพือ่ นร่วมงานและบุคคลทัว่ ไป ดังนัน้ สถานศึกษาควร
จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญทางประเพณี และใน
ระหว่างการเรียนการสอน ควรมีการสอนโดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม โดยการยกตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน เช่น การฝึกมารยาทการแสดงความเคารพ การ
ใช้วาจาให้เหมาะสมเป็นการสร้างจิตส�ำนึกและสร้างนิสัย
ของการมีมารยาทที่ดีงาม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความต้องการจ�ำในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์จากเอกสารเบื้องต้น การสัมภาษณ์ผู้บริหารของส�ำนักการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำไปสร้างแบบประเมินความต้องการจ�ำเป็น ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบสอบถาม โดย
สอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ข้าราชการในสังกัด กลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหาและมาตรฐาน
วิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 8 ท่าน 2) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 437 ท่าน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ วิธี
ด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้วิธีเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของส�ำนักการศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การสรุปประเด็นและการตีความข้อมูล (content analysis)
เพือ่ น�ำไปสร้างแบบประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการสรรหาและเลือกสรรครูผชู้ ว่ ยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนที่
สองใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ การค�ำนวณค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ค�ำนวณค่าสถิติ ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสอง
กลุ่ม ได้แก่ ร้อยละ ค่าความเที่ยง สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอันดับสูงที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่ 1) ความต้องการจ�ำเป็นให้กรุงเทพมหานครท�ำข้อตกลงร่วมกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยเข้า
มาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) ต้องการให้ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถท�ำการสอนได้
ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี 3) ต้องการให้มีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ส�ำหรับการอภิปรายและข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ ควรน�ำไป
ใช้ส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
*ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
***รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
****รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คำ�สำ�คัญ: ครูผู้ช่วย การประเมินความต้องการจำ�เป็น

Abstract
This study was aimed at assessing the recruitment and selection needs of assistant teachers
under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration by assessing preliminary
documents and interviewing the administrators of educational institutions under the jurisdiction of
Bangkok Metropolitan to create needs assessment forms. The assessment forms were questionnaires
for the people involved, namely, eight civil servants under the jurisdiction of the Professional
Standards and Recruitment Personnel Evaluation Work Group, Personnel Division, Education
Office, Bangkok; 2) four hundred and thirty-seven school administrators under the jurisdiction
of the Bangkok Metropolitan Administration who were purposively sampled in line with set
criteria. Concerning the research methodology, the researcher analyzed the data by dividing into
two parts. The first part was analyzed by qualitative means such as interviewing the executives
of the Education Office under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration. The
researcher performed content analysis to create forms for assessing the recruitment and selection
needs for assistant teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration. The
second part was analyzed by quantitative means such as calculating basic statistics of the sample
group and assessing the requirements and necessity of the people involved by using program
to calculate the statistics and basic data of both groups of people involved, such as percentage,
reliability values and Cronbach’s Alpha Coefficient.
According to the findings, the three highest needs assessments of the people involved
were found to be as follows: 1) The need for the Bangkok Metropolitan Administration to make
agreements with organizations producing teaching graduates to assure that teaching assistants
become teachers without having to pass competitive tests; 2) The need for teacher assistants
to be sent as teachers to the organizations requesting them in order to be able to teach in time
with needs of that organization and 3) The need to request cooperation with higher education
institution producing teacher graduates to achieve similar contents and subjects. Discussions and
recommendations of this study should be implemented in future studies.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ผลการวิจัยในบทความเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่
ของการผลิตครู ของวิเศษ ชิณวงศ์ (2552) กล่าวถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการคัดเลือกนักเรียน
เข้ามาศึกษาในระบบวิชาชีพครูว่ายังขาดความชัดเจนใน
การด�ำเนินการ การขาดมาตรการในการจูงใจคนเก่ง คนดี

และมีความประสงค์จะประกอบอาชีพครู ให้เข้ามาสมัคร
เป็นครู ส่วนงานวิจัยของวินัย ทองมั่น (2548) ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กล่าวว่าการด�ำเนินการคัดเลือกผูบ้ ริหารของ
แต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน ท�ำให้เกิดปัญหา
เช่น ได้บุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ความ
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สามารถ ได้บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นท�ำให้เกิดการ
โยกย้ายอยู่เสมอ
ส�ำหรับปัญหาของครูในรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เช่น กรุงเทพมหานคร ทีท่ ำ� หน้าทีบ่ ริหารเขต
การปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สรุป
ได้ว่า 1) ด้านการจัดการเรียนสอน ได้แก่ ปัญหาด้าน
อาคารสถานที่คับแคบ ไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนท�ำกิจกรรม
ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2) ด้าน
ครูผู้สอนพบว่าครูต้องท�ำหน้าที่ในการสอนหลาย ๆ วิชา
เนือ่ งจากอัตราก�ำลังครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีจำ� นวนน้อย
ท�ำให้จ�ำนวนครูไม่เพียงพอ ส่งผลให้เด็กนักเรียนขาด
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วรและครูผสู้ อนขาดความเชีย่ วชาญ
ช�ำนาญเนื่องจากต้องสอนหลาย ๆ วิชา ครูขาดขวัญ
และก�ำลังใจในการท�ำงาน ครูต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
ส�ำนักงานเขตและหน่วยงานภายนอกตามทีร่ อ้ งขอ ท�ำให้
ครูสอนได้ไม่เต็มที่ ปัญหาวุฒกิ ารศึกษาของครูทไี่ ม่ตรงที่
มีจำ� นวนกว่า 2,000 คน ปัญหาครูโอนย้ายกลับภูมลิ ำ� เนา
และไม่สามารถเรียกทดแทนต�ำแหน่งได้ในทันที ท�ำให้
เกิดปัญหาสมองไหล 3) ด้านการบริหารงานทั่วไปพบ
ว่า ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ธุรการ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชีโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ท�ำให้ครูต้อง
ท�ำหน้าที่ธุรการแทน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสอน
ลดลง ปัญหาเรื่องการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่เป็นเวลาเปิดภาคเรียน ปัญหาเรื่องการท�ำวิทยฐานะ
เป็นต้น (ปาริชาติ, 2552)
จากปัญหาการครูโอนย้ายกลับภูมิล�ำเนา ตาม
ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2551 มี
จ�ำนวนครูโอนย้ายกลับภูมิล�ำเนา 178 คน ปี พ.ศ. 2552
จ�ำนวน 287 คน ปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 456 คน ปี
พ.ศ. 2554 เฉพาะเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ จ�ำนวน
341 คน โอนย้ายแล้ว 153 คน ส่งผลกระทบต่อการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการครู ที่
ขาดแคลน ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะประเมิ น ความ
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ต้องการจ�ำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผชู้ ว่ ยใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพือ่ น�ำผลการประเมินไปปรับปรุง
ลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้ช่วย นอกจากนี้ยังน�ำผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรครูผชู้ ว่ ยในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของการประเมินความต้องการ
จ�ำเป็น (needs assessment) ในการประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท�ำให้สามารถตอบค�ำถามของ
งานวิจัยได้ ส�ำหรับการประเมินความต้องการจ�ำเป็น มี
แนวคิดที่สามารถใช้กับสถาบันการศึกษา บริษัท และ
องค์ ก รที่ ไ ม่ มุ ่ ง หาก� ำ ไร องค์ ก รเหล่ า นี้ ค วรค้ น หาว่ า
คุณภาพที่ดีที่สุดของการด�ำเนินการคืออะไร หรือภารกิจ
อะไรที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเป็น ซึ่งภารกิจดังกล่าว
มั ก ถู ก ละเลยในการพิ จ ารณา การให้ นิ ย าม หรื อ การ
วิเคราะห์ องค์กรควรท�ำความเข้าใจในภารกิจเหล่านั้นให้
ดี ก่อนที่จะด�ำเนินการปรับปรุง พัฒนา องค์กร ส�ำหรับ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งของ
ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร เรียกว่า “การประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็น” (Schnackenberg, 2010, p. 139)
กิจกรรมของการประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การระบุความต้องการ
จ�ำเป็น (needs identification) 2) การวิเคราะห์สาเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดความต้องการจ�ำเป็น (needs analysis)
3) การก�ำหนดทางเลือกที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความต้องการจ�ำเป็น (needs solutions) (สุวิมล
ว่องวาณิช, 2550 หน้า 534) งานวิจัยนี้ได้น�ำกิจกรรม
ของการประเมินความต้องการจ�ำเป็นทั้ง 3 ส่วน โดย
เริ่มจากการระบุความต้องการจ�ำเป็นโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของส�ำนักการศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นได้วิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้เกิดความต้องการ
จ� ำ เป็ น โดยการค� ำ นวณสู ต ร Modified Priority
Needs Index (PNImodified) ของนงลักษณ์ วิรัชชัยและ
สุวิมล ว่องวาณิช (2550) และกิจกรรมสุดท้ายคือการ
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ก�ำหนดทางเลือกที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ความต้องการจ�ำเป็น ผู้วิจัยได้น�ำข้อค้นพบที่ได้จากการ
ประเมินความต้องการจ�ำเป็น เสนอเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ผลการวิจัยคาดว่าจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบ
การก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้
ช่วย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุ
วิธี ส�ำหรับการน�ำไปใช้สามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบ
ด้วย ระยะสั้น สามารถน�ำบางส่วนของงานวิจัยด�ำเนิน
การได้ทันที โดยปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการสรรหา
และเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใน
ระยะยาวอาจต้องท�ำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อ
ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ผลการวิจัยคาด
ว่าจะเป็นแนวทางใหม่ส�ำหรับการสรรหาและเลือกสรรครู
ให้กับองค์กรที่มีความต้องการบุคลากรครูที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 2
ประการ ดังนี้
1. เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นในด้านการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยสอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี

คำ�ถามวิจัย
การวิจัยนี้มีค�ำถามวิจัย 2 ประการ ดังนี้
1. ความต้องการจ�ำเป็นของครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร ในด้ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธีควรเป็น
อย่างไร

2. ผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของครู
ผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถน�ำไปเป็นส่วน
หนึ่งของการวิจัยในหัวข้อการพัฒนากระบวนการสรรหา
และเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุ
วิธีได้อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรของการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1) ข้าราชการในสังกัด กลุม่ งานประเมินบุคคลการสรรหา
และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 8 ท่าน 2) ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 437 ท่ า น โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย ข้าราชการทุกคนที่
ด�ำรงต�ำแหน่งในกลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหาและ
มาตรฐานวิชาชีพ สังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการ
ทุกคนที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
1) ข้าราชการในสังกัด กลุม่ งานประเมินบุคคลการสรรหา
และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 ท่าน 2) ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 164 ท่าน โดยคัด
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ โดยการตอบรับคืนจากแบบสอบถามของกลุม่
ประชากร จ�ำนวน 165 ท่าน จากตารางการก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 156 ท่าน จะมีความคลาด
เคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 8 (de Vaus, 1990 cited in
Soriano, 1995)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
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2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภท
2. น� ำ ผลการประเมิ น ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น
ข้าราชการ ประสบการณ์ในด้านการสรรหาบุคคล จ�ำนวน เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย ในหั ว ข้ อ การพั ฒ นา
ปีที่รับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการ กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
จ�ำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
วิธีดำ�เนินการวิจัย
กรุงเทพมหานคร
การด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ประโยชน์ของการวิจัย
ระยะที่ 1 การก�ำหนดขั้นตอนในการวิจัย ผู้วิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและ แสดงขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย
1) วิธีการเชิงคุณภาพ
ในด้านการน�ำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
2) วิธีการเชิงปริมาณ
1. สามารถน�ำผลการประเมินความต้องการ
ดังแสดงเป็นแผนภาพที่ 1 ดังนี้
จ� ำ เป็ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
163
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
1. วิธีเชิงคุณภาพ

เพศ

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อายุ
ประเภทข้าราชการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ประสบการณ์ในด้านการสรรหาบุคคล
องค์ประกอบของกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยใน
สังกัด กทม.

2. วิธีเชิงปริมาณ

ความต้องการจําเป็น
ในด้านการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยใน
สังกัด กทม.

จํานวนปีที่รับราชการในสังกัด กทม.

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้ นตอนในการวิ
จยั ่ 1 แสดงขั้นตอนในการวิจัย
แผนภาพที

1) วิธีการเชิ
ภาพงคุณผูภาพ
้วิจัยได้ผูว้ ศิจึกยั ษาเอกสาร
ีการเชิ
ปริมาณผบู ้ ผูริ ห้วารของ
ิจัยได้น�ำองค์ประกอบ
ี่ 2)องวิธแล
1) วิงธคุีกณารเชิ
ได้ศึกษาเอกสารที่เกยวข้
ะสัมงภาษณ์
ที่เกี่ยวข้สํอานัง กและสั
ภาษณ์
ผั ู้บริหงารของส�
ำนักการศึ
กษา าของกระบวนการสรรหาและเลื
กสรรครู
ผ่ ู้ช่วยในสังกัด
่ และรอบที่สองจําอนวน
การศึมกษา
สังกดกรุ
เทพมหานคร
รอบแรกจํ
นวน 2 ทาน
5 ทาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร รอบแรกจ�ำนวน 2 ท่าน และ กรุงเทพมหานครที่ค้นพบจากวิธีการเชิงคุณภาพ แบ่ง
ั งเทพมหานคร
เพื่อค้นหาองค์ประกอบของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ผชู ้ ่วยในสังกดกรุ
รอบที่ ส องจ� ำ นวน 5 ท่ า น เพื่ อ ค้ น หาองค์ ป ระกอบ ตามตัวแปรอิสระ เพื่อสร้างแบบประเมินความต้องการ
โดยการสัมภาษณ์แบบมีอโครงสร้
ของกระบวนการสรรหาและเลื
กสรรครูางผู้ช่วยในสังกัด จ�ำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
วิธีการเชิ
งปริ มาณ
ผูว้ โิจครงสร้
ยั ได้นาาํ องค์
กรุงเทพมหานคร 2)โดยการสั
มภาษณ์
แบบมี
ง ประกอบของกระบวนการสรรหาและเลื
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 ฉบับ อกสรรครู
ั งเทพมหานครที่คน้ พบจากวิธีการเชิงคุณภาพ แบงตามตั
่
ผูช้ ่วยในสังกดกรุ
วแปรอิสระ เพื่อสร้าง
แบบประเมินความต้องการจําเป็ นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครู ผชู ้ ่วยในสังกดั
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ระยะที่ 2 การน�ำผลการประเมินความต้องการ
จ�ำเป็น ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ในหัวข้อการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น สอบถาม ใช้ เ ก็ บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 165 ท่าน ประกอบด้วย
1) ข้าราชการในสังกัด กลุม่ งานประเมินบุคคลการสรรหา
และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 ท่าน 2) ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 164 ท่าน แบบประเมิน
สอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ�ำเป็นในการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ด้วย 2 ตอน ดังนี้
แบบประเมิน ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะภูมิ
หลังของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภท
ข้าราชการ ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการสรรหา
บุคลากร จ�ำนวนปีทรี่ บั ราชการ มีลกั ษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
แบบประเมิน ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผชู้ ว่ ยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 26 ข้อ และข้อค�ำถามแบบปลายเปิด
จ�ำนวน 4 ข้อ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ประเมิน

ก่อนการสร้างแบบประเมิน ผู้วิจัยต้องค้นหา
องค์ประกอบของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
ผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำไปสร้างค�ำถาม
ในแบบประเมิน ในการค้นหาองค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารของส�ำนัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 2 ท่าน และการ

ศึกษาเอกสารรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู
ผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เพื่อค้นหาองค์ประกอบ
เบื้ อ งต้ น เมื่ อ ได้ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น แล้ ว จึ ง น� ำ ข้ อ มู ล ไป
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารของส�ำนักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูล
อย่างครอบคลุมครบทุกด้าน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) หลังจากนั้นจึงน�ำองค์ประกอบที่
ค้นพบดังกล่าว ไปสร้างแบบประเมิน ในการทดลองใช้
แบบประเมิน ผู้วิจัยทดลองใช้ (try out) 3 ครั้ง ส�ำหรับ
ผลที่ได้จากการทดลองใช้ในครั้งที่ 3 ผู้วิจัยน�ำข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามสูตร Modified Priority Needs
Index (PNImodified) ของนงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล
ว่องวาณิช (2550)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ บือ้ งต้น เพือ่
ให้รู้ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และสภาพของตัวแปรต่าง ๆ
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้ ร้อยละ ค่าความเทีย่ ง สูตร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach (Alpha Coefficient)
ดังแสดงผลการวิเคราะห์ เป็นตารางและค�ำอธิบาย ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ
ข้าราชการในสังกัด กลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหา
และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 ท่าน และผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 164 ท่าน โดยการ
ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นใน
ด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 26 ข้อ ค�ำนวณด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเที่ยง (reliability) ทั้ง
ฉบับ .891 ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามเพศ อายุ ประเภทข้าราชการ ประสบการณ์ จ�ำนวนปีที่รับราชการ
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 18-25 ปี
- 26-33 ปี
- 34-41 ปี
- 42-49 ปี
- 50 ปี ขึ้นไป

ตัวแปร

จำ�นวน

ร้อยละ

รวม

70
95
165

42.4
57.6
100.0

รวม

1
2
8
32
122
165

0.6
1.2
4.8
19.4
73.90
100.0

1
164
165

0.6
99.4
100.0

47
28
18
26
8
38
165

28.5
17.0
10.9
15.8
4.8
23.0
100.0

5
3
9
10
138
165

3.0
1.8
5.5
6.1
83.6
100.0

3. ประเภทข้าราชการ
- ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำ�นักการศึกษา
- ผู้อำ�นวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯมหานคร
รวม
4. ประสบการณ์ในการทำ�งานด้านการสรรหาบุคคล
- ไม่มีเลย
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- 21 ปีขึ้นไป
รวม
5. จำ�นวนปีที่รับราชการ
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- 21 ปีขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามเพศ อายุ ประเภทข้าราชการ
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการสรรหาบุคคล จ�ำนวนปีท่ีรับราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (57.6%) มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมากที่สุด (73.9%) เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน (99.4%) ไม่มีประสบการณ์ใน
การท�ำงานด้านการสรรหาบุคคล จ�ำนวนมากที่สุด (28.5%) จ�ำนวนปีที่รับราชการ 21 ปีขึ้นไปมากที่สุด (83.6%)
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิเคราะห์ ดังแสดง
เป็นตารางและค�ำอธิบาย ดังนี้
จากการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น ความต้ อ งการ
จ�ำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสูตร PNImodified ของ
นงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวาณิช (2550) พบว่า
การจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เรียงล�ำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 5 ล�ำดับ ที่
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.38 – 0.26 ได้แก่ 1) ควรท�ำข้อ
ตกลงกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยเข้า
มาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) การส่งครูผู้ช่วยไป
บรรจุตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถท�ำการสอนได้
ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี
3) ควรมีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน
4) ควรสร้างจิตส�ำนึกให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้รู้สึกรักและหวงแหนองค์กร จะได้ไม่
โอนกลับภูมิล�ำเนาของตน 5) ควรแยกชิ้นงานบางส่วน

ที่เป็นงานด้านธุรการให้เอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการแทน
ส่วนงานหลักกรุงเทพมหานครควรเป็นผู้ด�ำเนินการเอง
ส�ำหรับผลการจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นของผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในแต่ละรายการที่ประเมิน แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ในส่วนของการประเมิน
ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น เพื่ อ น� ำ ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การวิจัย ในหัวข้อการพัฒนากระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุ
วิธี ผู้วิจัยได้น�ำข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ก�ำหนดเป็นองค์ประกอบ
ของร่ า งกระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ย
ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครด้ ว ยพหุ วิ ธี หั ว ข้ อ ย่ อ ยที่
1.4 เพิ่ ม ช่ อ งทางการสรรหาด้ ว ยการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ครู ข องกรุ ง เทพมหานคร โดยตรงตามหลั ก สู ต รที่
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก�ำหนดขึ้นเอง โดยไม่ต้องสอบ
แข่งขัน สามารถบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผชู้ ว่ ยในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้ทันที แสดงเป็นแผนภาพที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละรายการที่ประเมิน
รายการที่ประเมิน
1. ขั้นตอนของการดำ�เนินการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ครบถ้วน เหมาะสม
2. ขั้นตอนของการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นกลาง มีอิสิระในการดำ�เนินการ
3. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทำ�ให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวก มีความชัดเจน และมีทิศทางเป็นไปใน
แนวเดียวกัน
4. งบประมาณที่ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเพียงพอ
5. งบประมาณที่ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคุ้มค่า
6. ระยะเวลาในการดำ�เนินการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีความเหมาะสม

ความต้องการจำ�เป็น
PNImodiลำ�ดับ
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รายการที่ประเมิน
7. บุคลากรครูผู้ช่วยที่ส่งไปตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถทำ�การสอนได้ทันเวลากับความต้องการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี
8. การรับสมัครงาน โดยเปิดโอกาสรับสมัครอย่างเสรีจากทั่วประเทศ มีความเหมาะสม
9. การเปิดโอกาสให้แก่ครูที่จบหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ
การสอน
10. บุคลากรครูผู้ช่วยที่เป็นคนดีและคนเก่ง เป็นผลจากการคัดกรองตามขั้นตอน ในการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วย
11. ครูผู้ช่วยที่ผ่านการคัดกรองในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย มีความพร้อมที่จะสอนนักเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครได้
12. ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(good governance) มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
13. กรุงเทพมหานคร ควรออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเป็นของตนเองเพียงฉบับเดียว
14. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 3 ภาค (ภาค ก ข ค) มีความเหมาะสมและสามารถใช้คัดกรองผู้
สมัครงานได้เป็นอย่างดี
15. คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 3 ภาค (ภาค ก ข ค) อยู่ในเกณฑ์ดี
มีความเหมาะสม
16. บุคลากรที่ทำ�หน้าที่ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีความเชี่ยวชาญชำ�นาญสูง
17. อัตรากำ�ลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและเลือกสรร ในปัจจุบันมี
ความเพียงพอแล้ว
18. การดำ�เนินการรับรองคุณวุฒิ สำ�หรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับที่สมัครงานไว้
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการดำ�เนินการ
19. การขาดแคลนครูผู้ช่วยที่เก่งในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำ�เนินการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
20. การทำ�ข้อตกลงกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อให้ได้ครูผู้ช่วย เข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
21. การผลิตหลักสูตรของแต่ละสถาบันที่ผลิตบัณฑิตครู ควรอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน
เพื่อความสะดวกต่อการนำ�วุฒิการศึกษาไปใช้สมัครงาน
22. กรุงเทพมหานครควรสร้างจิตสำ�นึกให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้รู้สึกรักและหวงแหนองค์กร จะได้ไม่กลับภูมิลำ�เนาของตน
23. กรุงเทพมหานคร ควรมีสถานที่ดำ�เนินการสอบแข่งขันของกรุงเทพมหานครเป็นของตนเอง
24. กรุงเทพมหานคร มีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหา
วิชาที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้การทดสอบความรู้ในภาควิชาเฉพาะตำ�แหน่ง (ภาค ข) ของ
กรุงเทพมหานคร ลดความลำ�เอียงลง (ความได้เปรียบเสียเปรียบ) ลง
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ความต้องการจำ�เป็น
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รายการที่ประเมิน
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25. กรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรองบุคลากรครูผู้ช่วย เพื่อให้ได้บุคลากร ครู
.2682
ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน
26. กรุงเทพมหานครควรแยกชิ้นงานบางส่วนที่เป็นงานด้านธุรการให้เอกชนเป็น
.2699
ผู้ดำ�เนิน่ 2การแทน
การรับสมัครสอบ การรายงานยอด
และรายชืู ่อผููช้ส่ วมัยในสั
ครสอบส่
แผนภาพที
แสดงร่เช่านงกระบวนการสรรหาและเลื
อกสรรครผ้
งกัวดนงาน
กรงเทพมหานครด้
วย
ุ
หลัก ได้แก่ การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานครควรเป็น
พหวิุ ผูธ้ดี ำ�เนินการเอง

1. การพัฒนากระบวนการสรรหาครูฯ

2. การพัฒนากระบวนการเลือกสรรครูฯ

ใช้ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเลือกสรรบุคลากรครู
ใช้ขั้นตอนการ
พัฒนากระบวนการ
สรรหาบุคลากรครู

1.1 การสํารวจและวิเคราะห์
อัตรากําลังครูฯ
1.2 job analysis
ประกอบด้วย job
description , job
specification, job
evaluation
1.3 กลยุทธ์ในการสรรหาด้วย
โปรแกรม GYO และวิธีการ
E-recruitment

ใช้ชุดเครื่องมือ
ในการเลือกสรร
บุคลากรครู

ใช้กระบวนการ
ตัดสินและ
ประเมินผลครู

ได้กระบวนการใหม่
ได้บุคลากร
จากการ
พัฒนา
กระบวนการ
สรรหาและ
เลือกสรร
ครูใหม่

2.1 ชุดเครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดสมรรถนะ ครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2.2 กระบวนการตัดสินและประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 6 เดือน แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1
c(3 เดือนแรก) ใช้เทคนิค MSFS ระยะที่ 2 (3 เดือนหลัง) ใช้เทคนิค
E-portfolio เมื่อพ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้วจึงบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

เพิ่มช่องทาง
ในการสรรหา
1.4 เพิ่มช่องทางการสรรหาด้วยการผลิตบัณฑิต
ครูของกรุงเทพมหานคร โดยตรงตาม
หลักสูตรที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง

ไม่ต้องสอบแข่งขัน สามารถบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นครูผชู้ ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้ทันที

แผนภาพที่ 2 แสดงร่างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ความต้องการจ�ำเป็น
ในด้ า นการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง สรุปได้ 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) ความต้องการจ�ำเป็นทีจ่ ะให้กรุงเทพมหานคร
ท�ำข้อตกลงร่วมกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครู
ผู้ช่วยเข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) ต้องการให้
ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถ
ท�ำการสอนได้ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงาน
นั้น ๆ พอดี 3) ต้องการให้มีการขอความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่
มีความใกล้เคียงกัน ส�ำหรับการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างใน
สิ่งที่คาดหวัง พบว่า 1) อยากได้ครูผู้ช่วยที่ดี มีใจรักเด็ก
นักเรียน ไม่โอนย้ายบ่อย 2) มีการส�ำรวจความต้องการ
ครูผชู้ ว่ ยในแต่ละโรงเรียนก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรครูผชู้ ว่ ย 3) ควรกระจายอ�ำนาจให้แต่ละโรงเรียน
มีสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยได้เอง ส่วน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
1) ควรให้คะแนนพิเศษเพิ่มส�ำหรับผู้ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อป้องกันปัญหา
การโอนย้ายกลับภูมิล�ำเนาเดิม 2) เพิ่มสวัสดิการและ
เงินตอบแทนเพื่อให้จูงใจแก่ข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่าย
สูงกว่าจังหวัดอื่น 3) สร้างครูพันธุ์ใหม่ขึ้น จากชุมชนใน
แต่ละท้องที่ และส่งครูดีเด่นกลับคืนสู่ชุมชน โดยท�ำใน
ลักษณะต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาครูผชู้ ว่ ยทีเ่ ก่งและดี กลับคืน
สูส่ งั คม 4) ควรจัดหาทีพ่ กั อาศัยให้ฟรี หรือบ้านพักอาศัย
ทีร่ าคาไม่แพง เพือ่ เป็นสวัสดิการให้แก่ครูผชู้ ว่ ย เพือ่ ช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

อภิปรายผล
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ให้กรุงเทพมหานครท�ำข้อตกลงร่วมกับองค์กรที่ผลิต
บัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยเข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบ
แข่งขัน 2) ต้องการให้ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุตามหน่วย
งานที่ร้องขอไว้ สามารถท�ำการสอนได้ทันเวลากับความ
ต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี 3) ต้องการให้มีการ
ขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครู
ให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยดัง
กล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยได้ค�ำตอบจากการตั้งค�ำถามวิจัยไว้ 2
ประการ คือ 1) ท�ำให้ทราบถึงความต้องการจ�ำเป็นของ
ครูผชู้ ว่ ยในสังกัดกรุงเทพมหานครในด้านการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) สามารถ
น�ำผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของครูผู้ช่วยใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยใน
หัวข้อการพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้
ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธีได้ นอกจากนี้
ยังได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความ
ต้องการจ�ำเป็นอย่างแท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. กรุ ง เทพมหานครควรน� ำ ผลการวิ จั ย นี้ ไ ป
ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้
ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินการด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยใน
สังกัดกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
2. องค์กรอื่นอาจน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในลักษณะการเทียบเคียง เกี่ยวกับด้านการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนวิจัย “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์
จากการประเมินความต้องการจ�ำเป็นในด้าน มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค ลากรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ความต้องการจ�ำเป็นที่จะ กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรรครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1*
The Relationship Between Competency of School Principals and
Job Satisfaction of Teachers in Schools under Chonburi Primary
Educational Service Area Office 1
รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง**
ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย จ�ำแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอที่ตั้ง รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านของครู กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ ครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษาจ�ำนวน 296
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมี ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง
.21 -.78 และ .28 - .70 มีค่าความเชื่อมั่นเป็น .90 และ .93 สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านศักยภาพในการเป็นผู้น�ำ และด้านความเฉียบ
คมทางการบริหาร
2. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ความส�ำเร็จในหน้าที่
การงาน
3. เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามสถานภาพดังนี้ จ�ำแนกตามเพศ โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ จ�ำแนกตามเขตอ�ำเภอที่ตั้ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จ�ำแนกตามสถานภาพดังนี้ จ�ำแนกตามเพศ จ�ำแนก
ตามเขตอ�ำเภอที่ตั้ง จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านบางด้าน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ทั้ง
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา/ ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครู

Abstract
The purposes of this research were to investigate level and compare leadership competency
of school principals and job satisfaction of teacher under the Office of Chonburi Educational
Service Area 1, as classified by, gender, education level, and school location, as well as, to find
relationship between leadership competency and job satisfaction. The sample consisted of 296
primary school teachers. The research instrument were five rating-scale questionnaires. The items
discrimination value was between .21-.78 and .28 -.70 and reliability value was .90 and 93. The
statistical devices employed for the data analysis were mean, standard deviation, one-way analysis
of variance, t-test and pearson’s product moment simple correlation.
The finding revealed that;
1. The competency of school principals as a whole, was rated at a high level. Considering
by dimension by priority were result driven, leading people driven, and business acumen.
2. Teacher’s job satisfaction as a whole was rated at a high level. Considering by dimension,
by priority, were policy and administration, salary and beneficial welfare, as well as works
achievement.
3. Comparing the competency of school principals by gender as a whole, and by dimension,
there was no statistical significance, by education level as whole, and by dimension, there was
statistical no significance, by location, as a whole there was statistical significance difference.
4. Comparing the teachers performance satisfaction by gender, location and educational
level, as a whole and some dimension, there was no significant difference.
5. There was a positive significant relationship between competency of school principals
and teachers performance, as a whole and by dimension, with the statistical significance at the
level of .05
Keywords: Competency of school principal / Job satisfaction of teachers
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น นี้ ก ารศึ ก ษาไทยมี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น
อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด อีกทั้ง การศึกษายังมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ก้าวทันประเทศที่มี
ความเจริญทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนาให้ก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เชื่ อ มโยงศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดย
ยุทธศาสตร์ที่เราใช้เป็นรูปแบบในการปฏิรูปหรือปรับ
เปลี่ยนการศึกษาเพื่อสร้าง “โลกการศึกษาใหม่” เด็กไทย
ยุคใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพการเรียนให้ได้มาตรฐานโลกเราจะใช้ 5
ยุทธศาสตร์ คือการกระจายอ�ำนาจการมีส่วนร่วม การใช้
แผนยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ การยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ถึงแม้ว่าเราจะท�ำอะไร จะปรับเปลี่ยนอะไรใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
โรงเรียน หรือแม้กระทั่งในห้องเรียน เราต้องใช้รูปแบบ 5
อย่าง หรือ 5 ยุทธศาสตร์โดยทั่วถึง ตลอดเวลา (สุรัตน์
ศิลปอนันต์, 2543, หน้า 28-29)
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
(2549, หน้า 10-12) ได้ระบุว่าข้าราชการพลเรือน
ทุกคนต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 5 สมรรถนะ
คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) จริยธรรม และ
5) ความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะของผูบ้ ริหารในองค์การ
ทางการศึกษา ภาวะผูน้ ำ� หรือความสามารถในการบริหาร
จัดการเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญประการหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะภายใต้ภาวะการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี โลกของข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันที่
ไร้พรมแดน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และทรัพยากร
ที่มีจ�ำกัด ผู้บริหารจึงควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง รศ.เทื้อน
ทองแก้วได้สรุปสมรรถนะของผูบ้ ริหาร และปัจจัยทีก่ อ่ ให้
เกิดศักยภาพเหล่านัน้ โดยสรุปว่าผูบ้ ริหารควรมีสมรรถนะ
5 ด้านคือ ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพในการ
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เป็นผูน้ ำ� การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ความเฉียบคมทางการบริหาร
และการสร้างความเข้าใจ/ การติดต่อสื่อสาร (เทื้อน ทอง
แก้ว, 2549, หน้า 42)
และจากทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ ซ เบิ ร ์ ก
Herzberg’ Two –Tactor Theory (Herzberg,
1959, pp. 54 -70) กล่าวไว้ว่าหากความต้องการ
ทางด้านปัจจัยค�้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene
Factors) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 5 ด้านได้แก่ ความ
ส�ำเร็จในหน้าที่การงาน (Achievement) การได้รับการ
ยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
(Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ (Advancement) และ
ปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือปัจจัยด้านความจูงใจ (Motivator
Factors) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านได้แก่ นโยบาย
และการบริหาร (Policy and Administration) การ
ปกครองบังคับบัญชา (Supervision) เงินเดือน และผล
ประโยชน์เกื้อกูล (Salary) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Relation) สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(Working Condition) ซึง่ ตุลา มหาพสุธานนท์ (2547)
กล่าวว่า หากแต่องค์การใดได้น�ำหลักทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบิร์ก อันได้แก่ ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจในการท�ำงานและปัจจัยค�ำ้ จุนทีส่ ง่ ผลต่อความพอใจ
ในการท�ำงานไปใช้องค์การนั้น ๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาแล้วผู้วิจัยเห็นว่าทฤษฎีดัง
กล่าวมีความเหมาะสมกับการน�ำมาประยุกต์ใช้กับสถาน
ศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรน�ำเอาปัจจัยจูงใจหรือ
ปัจจัยภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้ครูปฏิบัติ
งานด้วยความเต็มใจ ในเวลาเดียวกันก็ต้องตอบสนอง
หรือใช้ปจั จัยค�ำ้ จุนควบคูก่ นั ไป อันจะส่งผลให้การด�ำเนิน
งานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
สมรรถนะทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือสร้าง
แรงจูงใจก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ถูกทางแล้วนั้นจะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท�ำงาน
ได้อย่างเต็มที่ สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้
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แนวความคิดเรื่องสมรรถนะเข้ามามีบทบาทและถูกน�ำ
เข้ามาใช้ในสถานศึกษามากขึ้น เหตุเพราะการก�ำหนด
สมรรถนะจะต้ อ งก� ำ หนดให้ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน และก�ำหนด
ให้สอดคล้องรองรับกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุ ค คลอี ก ทั้ ง ยั ง น� ำ หลั ก แนวคิ ด มาใช้ ใ นกระบวนการ
ท�ำงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
หลายมิติ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ
สิริกร สืบสงัด (2551, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะหลั ก ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับขวัญก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบ
ว่า การรับรู้สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
5 ด้านร่วมกันกับขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของครู
มีความสัมพันธ์กนั ทีร่ ะดับความมีนยั ส�ำคัญ .05 แต่ความ
สัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ โดยการรับรู้สมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้านร่วมกันสามารถ
ก�ำหนดค่าความแปรปรวนของขวัญก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
งานของครูได้ร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่า สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู โ ดยหากผู ้ บ ริ ห ารมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง จะส่งผลให้ครูมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล พบว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่าวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่า
ระดั บ ประเทศผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา วิชาสังคมศึกษาและวิชาการงานอาชีพ

ปี 2554 มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าปี 2553 ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่ง
เกิดจากบุคลากรของสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูผสู้ อนกล่าวคือ จากการบริหารงานทีผ่ า่ นมา
พบว่าผูบ้ ริหารบางท่านมีความสามารถในการกระตุน้ ทาง
วิชาการกับครูน้อยมาก อีกทั้งยังมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารคุณภาพทางวิชาการน้อย ครูบางส่วนผิดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยส่วน
กลาง สรุปได้ว่าปัญหาดังกล่าว มีผลมาจากปัญหาด้าน
สมรรถนะของผู้บริหารและความพึงพอใจในการท�ำงาน
ของครู (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1, 2555)
จากสภาพและปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย สนใจ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ชลบุรี เขต 1 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาใช้เป็นข้อมูลในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและ
เสริมสร้างให้ครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอันจะ
ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1
3. เพือ่ เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขต
อ�ำเภอที่ตั้ง
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ
เขตอ�ำเภอที่ตั้ง
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1

คำ�ถามในการวิจัย
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี
เขต 1 จ�ำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอที่
ตั้ง อยู่ในระดับใด
2. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
จ�ำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอที่ตั้ง อยู่
ในระดับใด
3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
จ�ำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอที่ตั้งแตก
ต่างกันหรือไม่อย่างไร
4. ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 จ�ำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอที่
ตั้ง แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์
กันหรือไม่
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2. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
1 จ�ำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอที่ตั้ง
แตกต่างกัน
3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์
กัน

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของเนื้ อ หาผู ้ วิ จั ย อาศั ย แนวคิ ด
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านของครูประกอบด้วยสมรรถนะของ
ผู้บริหาร 5 ด้าน ดังนี้ 1) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
2) ศั ก ยภาพในการเป็ น ผู ้ น� ำ 3) การมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
4) ความเฉียบคมทางการบริหาร 5) การสร้างความเข้าใจ/
การติดต่อสื่อสาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูประกอบไปด้วยปัจจัยจูงใจ 1) ความส�ำเร็จในหน้าที่
การงาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งหน้าที่ ปัจจัยค�้ำจุน 1) นโยบายและการ
บริหาร 2) การปกครองบังคับบัญชา 3) เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5) สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น
ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Statified Random Sampling) ตาม
ตารางของเครสซี่ มอร์แกน (Krejcie , & Morgan,
1970, pp 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 296 คน
สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ คือ เพศหญิง เพศ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี
เขต 1 จ�ำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�ำเภอ ชาย วุฒิการศึกษาคือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี เขตอ�ำเภอที่ตั้งคือ อ�ำเภอเมืองชลบุรี อ�ำเภอบ้านบึง
ที่ตั้ง แตกต่างกัน
อ�ำเภอหนองใหญ่ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะของ
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 5 ด้าน และ ความพึงพอใจ 2 ปัจจัย (Cronbach, 1990, pp. 202-204) พบว่า มีความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90 และ .93 ตาม
10 ด้าน
ล�ำดับ
5. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล ในการวิจัยด้วย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย ตนเอง จ�ำนวน 296 ชุด ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลั บ คื น ครบตามจ� ำ นวน 296 ชุ ด และ วิ เ คราะห์
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยที่ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่
เกี่ยวกับการสมรรถนะของผู้บริหารและความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
และ พัฒนาแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการสมรรถนะของผู้ เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับความ
บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ตามแนวคิด พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูจำ� แนกตามเพศ วุฒกิ าร
ของ ดร.เทือ้ น ทองแก้ว (2549) แบบมาตราส่วนประมาณ ศึกษาโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent
ค่า 5 อันดับ จ�ำนวน 26 ข้อ รวมทั้งแบบสอบถามเกี่ยว sample รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
กับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู ตามแนวความ ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูโดยใช้การวิเคราะห์สห
คิดของ เฮิร์ซเบิร์ก (1959) แบบมาตราส่วนประมาณค่า สัมพันธ์แบบเพียร์สัน
5 อันดับ จ�ำนวน 40 ข้อ
2. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธาน สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผล
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ตรวจสอบ
การศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
เสนอแนะ ปรับปรุงด้านภาษาและวัตถุประสงค์
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
3. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขด้านภาษา
และเนื้อหา แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
เที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหาตลอดจนความ
ชัดเจน ความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยค�ำนวณค่า ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการ
ดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน
1.2 ด้านศักยภาพในการเป็นผูน้ ำ� อยูใ่ นระดับ
ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 1.00 และน�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา มากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารได้ใช้ความรู้
และภาษาตามข้อเสนอแนะ ของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วเสนอต่อ ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่องานที่ได้รับ
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา มอบหมาย
1.3 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก
เป็นขั้นตอนสุดท้าย
4. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลอง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการปฏิบัติงาน
ใช้กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน มา อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้
1.4 ด้านความเฉียบคมทางการบริหาร อยู่
วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่าง ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารมีการ
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่า แบบสอบถามมี ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง.21 - .78 และ .28- .70 และ
ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
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1.5 ด้านการสร้างความเข้าใจ/การติดต่อ
สื่อสาร อยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ
2. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านความส�ำเร็จในหน้าที่การงานโดย
รวม อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือผูบ้ ริหาร
ได้ใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ งานทีป่ ฏิบตั ิ
เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
2.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมี
ความรู้สึกที่ดีต่อลักษณะงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูจะท�ำงานใน
หน้าที่ของครูโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากผู้บริหาร
2.5 ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู
มีโอกาสก้าวหน้าในการงาน
2.6 ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารมี
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
2.7 ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ
คณะครู
2.8 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
เงินเดือนเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
2.9 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
รวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมี
ความพอใจเมื่อได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน
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2.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูรู้สึก
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหน้าที่
3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
จ�ำแนกตามสถานภาพดังนี้ จ�ำแนกตามเพศ และวุฒิการ
ศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ส่ ว นเมื่ อ จ� ำ แนกตามเขตอ� ำ เภอที่ ตั้ ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
จ�ำแนกตามสถานภาพดังนี้ จ�ำแนกตามเพศและวุฒิการ
ศึกษา โดยรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนเมื่อ
จ�ำแนกตามเขตอ�ำเภอที่ตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 (2556) ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์มุ่ง
ขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สูม่ าตรฐานสากล
เชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาทุกระดับ โดยมุง่ ผลสัมฤทธิเ์ น้นการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนจึงท�ำให้ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับทนุพันธ์ หิรัญเรือง (2547)
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ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15
พบว่า สมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เพราะการดําเนินงานบริหารจัดการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการโดยมีความคล่อง
ตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานมี เป้าประสงค์
ที่ ชั ด เจนโดยให้ ส ถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอีกทั้ง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ จึงท�ำให้ผลการวิจัยครั้ง
นี้พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพิกุล ดีพิจารณ์ (2548, หน้า 93) ได้ศึกษา
การใช้ อ� ำ นาจของผู ้ บ ริ ห ารกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตภาคตะวันออก
พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนในเขตภาคตะวันออก มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา พบ
ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ใช้การบริหารที่ตอบสนองตามกลยุทธ์ของส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (2556) โดยให้
ครูได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบ และมีสว่ น
ร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษารวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นฤมล นาคเอี่ยม (2550) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น�ำเหนือ
ผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูทมี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาตรี ต�ำ่ กว่าปริญญา
ตรี สูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติและเมื่อพิจารณา จ�ำแนกตามเขตอ�ำเภอที่ตั้ง พบ
ว่า ครูที่มีเขตอ�ำเภอที่ตั้งแตกต่างกัน เห็นว่าสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ โดยอ�ำเภอบ้านบึงมีสมรรถนะ สูง
กว่าอ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอหนองใหญ่ ยกเว้นด้านความ
เฉียบคมทางการบริหาร และด้านการสร้างความเข้าใจ/
การติดต่อสื่อสารที่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหารมีลกั ษณะเป็นกลุม่ ย่อยมีจำ� นวน
เพียง 3 อ�ำเภอ มีความใกล้ชิด ร่วมประชุมสัมมนาและ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งยังบริหารตามแผน
ปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีฉบับเดียวกัน ซึง่ ก่อให้เกิดพฤติกรรม
การบริหารงานทีแ่ ตกต่างกัน สอดคล้องกับพิสมัย พวงคา
(2551) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะหลักและคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการที่ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียงล�ำดับความคิด
เห็นจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านมุ่งเน้นการให้บริการ
มีความคิดเห็นมากเป็นล�ำดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ปริมาณงานหรือกรอบการท�ำงานแตกต่างกัน ตลอดจน
ผู้ที่มาใช้บริการมีสถานภาพที่แตกต่างกัน จึงท�ำให้ความ
คิดเห็นแตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามเพศ และวุฒิการ
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ศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะ สถานศึกษา
มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จึงท�ำให้ครูปฏิบัติงานอย่างมี
แบบแผนตามกลยุทธ์และมีความรับผิดชอบในลักษณะ
งานที่คล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ
แสงพอ (2543, หน้า 122-123) ได้ศึกษาการใช้พลัง
อ�ำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผสู้ อนในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา และ
เมือ่ พิจารณา จ�ำแนกตามเขตอ�ำเภอทีต่ งั้ พบว่า มีความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมและบางรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านอื่นมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ชุมชน สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
แนวในการจัดการเรียนการสอนตามแนวนโยบายพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ โดยผูบ้ ริหารยึดกฎระเบียบใน
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้โรงเรียนบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ซงึ่
สอดคล้องกับงานวิจยั วราภรณ์ มิง่ ไทยสงค์ (2543, หน้า
126) ได้ศึกษาการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการ
ศึกษา 12 พบว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวม
และรายด้ า นทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีวิธี
การบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
และการบริบทต่างๆ ผูบ้ ริหารสามารถดูแลครูและบุคลากร
ได้อย่างทั่วถึง ท�ำให้ครูกับผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี ผู้บริหารด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำ
ปีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย
ให้ครูมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนปฏิบัติการย่อยของ
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับอุดมชัย อุ่มอุดม (2540)
ซึ่งได้ศึกษางานของศึกษาธิการอ�ำเภอ และขวัญก�ำลังใจ
ของบุคลากรในส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอในเขตการ
ศึกษา 10 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารงาน
ของศึกษาธิการอ�ำเภอและขวัญก�ำลังใจของบุคลากรใน
ส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 และพฤติก รรมการบริหารงานของศึก ษาธิก าร
อ�ำเภอมีอทิ ธิพลต่อขวัญก�ำลังใจของบุคลากรในส�ำนักงาน
ศึกษาธิการอ�ำเภอ ตามล�ำดับคือ ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร 3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีแผนงานบริหารหลักสูตร มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่วนปัญหาการบริหารหลักสูตร พบว่า การประชุมชีแ้ จงเพือ่ สร้างความเข้าใจงานด้านหลักสูตร
ไม่ครอบคลุมครูทกุ คน จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารหลักสูตร
พบว่า มีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การบริหารงานด้านหลักสูตร ผูบ้ ริหารใช้เวลาในการบริหารจัดการด้านหลักสูตร
น้อยและไม่ต่อเนื่อง ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
น้อย การให้ความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กรภาครัฐ เอกชนชุมชนและสถานประกอบการมีมากขึ้น
นโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติมกี ารปรับเปลีย่ นบ่อยขาดความเชือ่ มโยงท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ งในการบริหาร
2. กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) ปรับปรุงกระบวนการวางแผน
บริหารหลักสูตร 2) พัฒนาผู้บริหารด้านการประสานงานการบริหารหลักสูตร 3) เพิ่มขีดความสามารถของครูและ
บุคลากรด้านหลักสูตร 4) พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาครัฐและ
เอกชน 5) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรการบริหารหลักสูตร 6) ปรับปรุงกระบวนการก�ำกับ ติดตามและ
นิเทศงานด้านหลักสูตร และ 7) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการบริหารหลักสูตรโดยการประเมินตนเองและ
ประเมินโดยบุคคลภายนอก
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
***รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
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3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและมาตรการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
การยอมรับได้ในระดับมากและมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ: กลยุทธ์/ การพัฒนากลยุทธ์/ การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดกำ�แพงเพชร

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the conditions, the problems and the factors
related with the management of basic educational curriculum, 2) to develop the strategy for the
management of basic educational curriculum, 3) to evaluate the strategy for the management of
basic educational curriculum of education service area offices in Kampheang Phet Province.
The research findings were as follows:
1. The conditions of management of basic educational curriculum of Education Service
Area Offices in Kampheang Phet Province were found that the operation plan for curriculum
management was set. Teachers and educational staffs were developed. The problems were
found that the understanding meeting were not complete for all teachers. Budget allocation was
insufficient. The factors with the management were as follows : the budget was allocated for
curriculum management .The administrator spent a little time for curriculum management and
the operation was uncontinuous. Teachers and staffs abilities for curriculum were little, and the
implement of curriculum . There were more helping of stakeholders and other organization.
Educational policies were often changed so the operation was uncontinuous.
2. The strategies for the management of basic educational curriculum of Education
Service Area Offices in Kampheang Phet Province consisted of 1) the process of management
of the curriculum should be improved, 2) the managers cooperation for the management of the
curriculum was developed, 3) teachers and staffs abilities for the curriculum should be increased,
4) participatory management for classrooms, laboratories and learning resources were improved,
5) the process of management resource allocation should be improved, 6) the process of directing,
monitoring and supervision of curriculum should be improved. 7) the process of evaluation was
improved by the process of self assessment and others organizations assessment.
3. The evaluation for the strategies for the management of basic educational curriculum of
Education Service Area Offices in Kampheang Phet Province was found that the vision, the missions,
share values, goals, strategic items, strategies, indicators and the standards had the agreement,
the appropriateness, the possibility and the acceptation at the high levels and the highest levels.
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บทนำ�
หลักสูตรการศึกษามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการ
ด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้เป็นผูม้ ี
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถ
ที่จะเรียนรู้และเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้และด�ำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข หลักสูตรการศึกษาจึงเป็น
เครือ่ งมือส�ำหรับการก�ำหนดทิศทางทีจ่ ะท�ำให้การจัดการ
ศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและเป็นตัวก�ำหนดว่า
ผู้เรียนควรได้รับการจัดการศึกษาและมวลประสบการณ์
อะไรบ้าง (ชวลิต ชูก�ำแพง, 2551, หน้า 11) การที่สังคม
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม จึงมีนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ เกิด
ขึน้ อย่างไม่หยุดนิง่ ดังนัน้ เพือ่ ให้ทรัพยากรบุคคลของชาติ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง
จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ด้วย การจัดการศึกษาในระดับขัน้ พืน้ ฐาน เป็นการจัดการ
ศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุผลคือ การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรฉบับเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลักสูตร
ฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไว้อย่างชัดเจนได้แก่ การบริหารหลักสูตรระดับชาติ
ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็น
บทบาทหน้ า ที่ ของส� ำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ในระดับท้องถิน่ และการบริหารหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา เป็นบทบาทหน้าทีข่ องสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2552, หน้า 9-65)ในส่วนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษา ได้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ก�ำหนดบทบาทไว้ด้วย
ว่า มีหน้าทีใ่ นการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา และก�ำกับ ติดตาม ประเมิน
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ผลสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา,
2553, หน้า 40-41)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 น�ำไปใช้ครั้งแรกในโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 555 โรงเรียน ตั้งแต่
ปี ก ารศึ ก ษา 2552 และใช้ ค รบทุ ก ชั้ น เรี ย นในปี ก าร
ศึกษา 2554 ส่วนโรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 และใช้ครบทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 หลัง
การประกาศใช้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ด�ำเนินการวิจัยเพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตร
ในโรงเรียนทั้ง 555โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรมีขอ้ บกพร่องทีค่ วรพิจารณา
ปรับปรุง บุคลากรขาดความเข้าใจทีช่ ดั เจน ขาดการนิเทศ
ติดตามให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาอย่างสม�่ำเสมอ หลักสูตร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์และต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ของบุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดต่อความส�ำเร็จของ
การใช้หลักสูตร (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553)
เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน (O-NET) ของสถาบันทางการทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2554
ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนน�ำร่องใช้หลักสูตรในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และปีที่ 6 ใช้หลักสูตรไปแล้ว 3 ปี และโรงเรียน
ทั่วไปในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 ใช้หลักสูตรไป
แล้ว 2 ปีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมในระดับประเทศอยู่ใน
เกณฑ์ต�่ำทุกสาระวิชาโดยเฉพาะ 5 วิชาหลัก มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับเขต
พื้นที่การศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าระดับประเทศใน
ทุกสาระหลัก (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ก�ำแพงเพชร เขต 2, 2555, หน้า 9) เมื่อพิจารณาที่ผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบสองและ
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รอบสาม สถานศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินและ
ไม่ผ่านการประเมิน ประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมินได้แก่
มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร เมื่อ
พิจารณาสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชรพบว่า ได้รบั การประเมินและ
ผ่านการประเมินไม่เกินร้อยละ 70 ประเด็นที่ไม่ผ่านการ
ประเมินได้แก่ มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากผลการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยศึกษานิเทศก์ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่าโรงเรียนกว่า
ร้อยละ 90 มีปญ
ั หาในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการน�ำ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในระดับชั้นเรียน
ด้ ว ยข้ อ มู ล จากสภาพและปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ข้ า งต้ น ประกอบกั บ ที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เป็ น หน่ ว ยงานท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารหลั ก สู ต รในระดั บ
ท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพการ
ศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดขึ้นในระดับชาติให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่การ
จัดท�ำหลักสูตรของสถานศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการน�ำ

หลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับชัน้ เรียน ผูว้ จิ ยั ในฐานะมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั แิ ละพัฒนางานด้านหลักสูตร
การศึกษา จึงมีความสนใจทีจ่ ะด�ำเนินการวิจยั และพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร เพือ่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จักได้น�ำผลจากการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การบริ ห ารหลั ก สู ต รการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐานของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร
3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร
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กรอบความคิดดการวิ
กรอบความคิ
การวิจจัยัย

- หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- แนวคิดการบริหาร
หลักสูตร
- แนวคิดการพัฒนา
กลยุทธ์
- อํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

- สภาพ ปัญหาการ
บริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัด
กําแพงเพชร
- ปัจจัยการบริหาร
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัด
กําแพงเพชร

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
(SWOT)

ร่างกลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัด
กําแพงเพชร
1) การประสานงาน
2) การส่งเสริม
3) การสนับสนุน
4) การกํากับติดตาม
5) การประเมินผล

ผลการประเมิน
กลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัด
กําแพงเพชร 4 ด้าน
1) ความสอดคล้อง
2) ความเหมาะสม
3) ความเป็นไปได้
4) การยอมรับได้

คุณภาพ
กลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ในจังหวัด
กําแพงเพชร

การตรวจสอบ
ร่างกลยุทธ์

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คได้าดว่
าจะได้รปัับญหาและปัจจัยที่เกยวข้
จัย กสูตรและได้กลยุทธ์การ
ี่ อขอบเขตการวิ
ั
ทราบสภาพ
งกบการบริ
หารหลั
ได้ทราบสภาพ
ตอนที
1 การศึกษาสภาพความเป็
ปัญหาและปั
่ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนความสอดคล้
บริ หารหลั
กสูตรที่ผานการตรวจสอบและประเมิ
อง่ ความเหมาะสม
นไปได้จจัยที่
การบริ
หารหลักสูตบรและได้
ธ์การบริ
กสูตร เกี้น่ยทีวข้
องกักบษาสามารถนํ
การบริหารหลัากลยุ
กสูตทรการศึ
และการยอมรั
ได้ของผูกเลยุ
้ ชี่ยทวชาญ
ซึ่งหสํารหลั
านักงานเขตพื
่การศึ
ธ์ที่พฒกั ษาขั
นาขึ้น้ นพืนี้น้ ฐาน
ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบและประเมิ น ความสอดคล้ อ ง ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร
ไปใช้เป็ นเครื่ความเป็
องมือหรืนอไปได้
แนวทางสํ
าหรับการบริ
หารหลักสู ตร ตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัย
ความเหมาะสม
และการยอมรั
บได้ของ

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถน�ำ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม
กลยุขอบเขตการวิ
ทธ์ที่พัฒนาขึจ้นัยนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทาง
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ส�ำหรับการบริหตอนที
ารหลัก่สู1ตรการศึกษาสภาพ ปั ญหาและปั จจัยที่เกยวข้
เ่ กีย่ วข้อกงกั
ี่ 1. การศึ
ั กษาสภาพและปั
องกบการบริ
หารหลัญกหาที
สู ตรการศึ
ษาบการ
บริหารหลักสูตร ก�ำหนดกรอบการศึกษา 5 ด้านได้แก่
ํ
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวั1)ดกาแพงเพชร
การประสานงาน 2) การส่งเสริม 3) การสนับสนุน
ั และ 5) การประเมิ
ตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปั ญหาและปั
จัยทีำ่เกักยวข้
งกบการบริ
หารหลักสูนตผลรโดย
4) จการก�
บี่ ติดอตาม

ใช้แบบสอบถาม
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2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตร ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผู้บริหาร 2) ด้านครูและบุคลากร 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์
4) ด้านงบประมาณและ 5) ด้านการบริหารจัดการ และ
ปัจจัยภายนอก 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้านการเมือง และ
5) ด้านเทคโนโลยี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการโรงเรียน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และใช้ตารางเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวม 630 คน
ตอนที่ 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรในหน่วยงาน
ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและระดับสถานศึกษา
จ�ำนวน 12 คน
ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร
ตอนที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายในด้ า นจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นและ
วิ เ คราะห์ ส ภาพ แวดล้ อ มภายนอก ด้ า นโอกาสและ
อุปสรรค ของการบริหารหลักสูตร
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรในหน่วยงาน
ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับสถานศึกษาและ
นักวิชาการจ�ำนวนทั้งสิ้น 27 คน

ตอนที่ 2.2 การจัดท�ำร่างกลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ร่างกลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและมาตรการ
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
รองผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูวิชาการโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน
ตอนที่ 2.3 การตรวจสอบร่ า งกลยุ ท ธ์
การบริ ห ารหลั ก สู ต รโดยการสั ม มนาอิ ง ผู ้ เชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship)
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่การตรวจสอบร่าง
กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร ใน
ด้านความสอดคล้องและด้านความเหมาะสม
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษา
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้ า นการนิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผล ด้านกลยุทธ์และด้านการวิจัยจ�ำนวน 8 คน
ตอนที่ 3 การประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่การประเมินกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้น
ในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และการยอมรับได้
ขอบเขตด้ า นแหล่ ง ข้ อ มู ล ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษา ด้านกลยุทธ์ ด้านวิจัย และด้านหลักสูตรและ
การสอน รวม 27 คน
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร มี วิ ธี ด� ำ เนิ น การ
3 ตอนได้แก่ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธคี อื 1) การสอบถาม
(Questionnaire) 2) การสนทนากลุ่ม ( Focus Group
Discussion) ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูล 3
วิธีคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 2) การจัดท�ำร่างกลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 3) การตรวจสอบร่างกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยการสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ตอนที่ 3 การ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยผู้เชี่ยวชาญและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน

ผลการวิจัย
1. สภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร
1.1 สภาพการบริหารหลักสูตร พบว่า มีการ
ก�ำหนดแผนงานบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมประสานงาน
ด้านหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เผย
แพร่ความรูด้ า้ นวิชาการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรอื่น จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนการ
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ใช้หลักสูตร บริการเอกสาร สื่อคู่มือส�ำหรับการจัดท�ำ
หลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับติดตามการด�ำเนิน
งานด้านหลักสูตร ตรวจสอบการน�ำหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน
1.2 ปัญหาการบริหารหลักสูตร พบว่า มี
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาน้อย จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจงาน
ด้านหลักสูตรได้ไม่ครอบคลุมครูทุกคน การพัฒนาครูผู้
สอนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น เอกสาร สื่อ คู่มือ
ไม่เพียงพอ ขาดความชัดเจนในการก�ำกับติดตาม การ
วิจยั เกีย่ วกับหลักสูตรมีนอ้ ยมาก ขาดการประเมินติดตาม
ผลที่เข้มแข็งต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารหลักสูตร
พบว่า ปัจจัยภายในด้านจุดแข็ง ได้แก่ ผู้บริหารเป็น
ผูม้ บี คุ ลิกภาพทีน่ า่ เคารพเชือ่ ถือศรัทธา มีมนุษย์สมั พันธ์
ที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตย ครูและบุคลากรมีการให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือกันในการด�ำเนินงานด้าน
หลักสูตร มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยพร้อมใช้งาน มีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การ
บริหารงานด้านหลักสูตร มีการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการด้านหลักสูตรสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และน�ำสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท�ำโครงสร้างการ
บริหารงานด้านหลักสูตรภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาหรือสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือสถานศึกษา
เกี่ยวกับงานการพัฒนาหลักสูตร ด้านจุดอ่อน ได้แก่
ผู้บริหารใช้เวลาในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรน้อย
และไม่ต่อเนื่อง ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
น้อย สือ่ วัสดุ อุปกรณ์บางประเภทมีความยุง่ ยากซับซ้อน
ในการใช้งาน การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริหาร
หลักสูตรไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง มีกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรน้อย การก�ำกับ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลรายงานผลและสะท้อน
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ผลการด�ำเนินงานด้านหลักสูตรไม่เป็นระบบ ส่วนปัจจัย
ภายนอก ด้านโอกาส ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และสถานประกอบการมีมากขึ้น หน่วยงานภายนอก
และชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยกระดับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามหลั ก สู ต รมากขึ้ น ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานด้านหลักสูตรได้มากและ
สะดวกรวดเร็วขึน้ ด้านอุปสรรค ได้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีความรู้ ความเข้าใจและมีสว่ นร่วมในการบริหารงานด้าน
หลักสูตรน้อย นโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยขาดความเชื่อมโยงท�ำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการบริหารและพัฒนางานด้านหลักสูตร การ
ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านหลักสูตรไม่ต่อ
เนื่อง
2. การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ได้ อ งค์ ป ระกอบกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและมาตรการ และได้กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ ดังนี้
1) ปรับปรุงกระบวนการวางแผนบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนาผู้บริหารด้านการประสาน
งานการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพิม่ ขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรด้านหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4) พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน
5) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ปรับปรุงกระบวนการ
ก�ำกับ ติดตามและนิเทศงานด้านหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 7) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการประเมินตนเองและ
ประเมินโดยบุคคลภายนอก
3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร พบ
ว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั และมาตรการ มีความสอดคล้อง

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ใน
ระดับมากและมากที่สุด

อภิปรายผล
1. สภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�ำแพงเพชร
1.1 สภาพการบริหารหลักสูตร พบว่า มี
การด�ำเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การประสานงาน การส่ง
เสริม การสนับสนุน การก�ำกับติดตามและการประเมิน
ผล ทั้งนี้ เป็นการด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.
2553 และขอบข่ายการบริหารหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) สอดคล้อง
กับหลักการบริหารงานของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, หน้า
140-141) ทีก่ ำ� หนดขอบเขตการบริหารไว้ 3 ส่วนคือการ
วางแผนหลักสูตร การสนับสนุนการใช้หลักสูตร การตรวจ
สอบคุณภาพการใช้หลักสูตร และสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ธนีนาฎ ณ สุนทร (2545) ที่พบว่าการบริหาร
คุณภาพมีองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ความรับผิดชอบมุง่ มัน่
ของผู้บริหาร การจัดสรรและจัดหาสรรพทรัพยากร การ
ควบคุมกระบวนการท�ำงานและตรวจติดตามประเมินผล
1.2 ปัญหาการบริหารหลักสูตร ใน 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการประสานงาน การส่งเสริม การ
สนับสนุน การก�ำกับติดตามและการประเมินผล พบว่า
มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาน้อย จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจงาน
ด้านหลักสูตรได้ไม่ครอบคลุมครูทุกคน การพัฒนาครูผู้
สอนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�ำเป็น เอกสาร สื่อ คู่มือ
ไม่เพียงพอ ขาดความชัดเจนในการก�ำกับติดตาม การ
วิจยั เกีย่ วกับหลักสูตรมีนอ้ ยมาก ขาดการประเมินติดตาม
ผลทีเ่ ข้มแข็งต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ น�ำผลการประเมินไป
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ใช้น้อยมาก ขาดกิจกรรมการสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ�ำกัดในด้านปัจจัยการบริหารซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานวิจัยติดตามการใช้หลักสูตรของ
ส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
ที่พบว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ใช้กระบวนการอบรมมีข้อบกพร่องผู้เข้าอบรมมีโอกาส
ได้ฝึกน้อย ขาดการสะท้อนกลับผลงานจากการปฏิบัติ
สภาพและอุปสรรคในการน�ำหลักสูตรแกนกลางสู่การ
ปฏิบตั ิ ได้แก่บคุ ลากรขาดความเข้าใจทีช่ ดั เจน ครูมภี าระ
งานมาก ประกอบกับเวลากระชั้นชิดในการขับเคลื่อน
หลักสูตร ขาดการนิเทศติดตามให้คำ� แนะน�ำปรึกษาอย่าง
สม�่ำเสมอ ขาดการสนับสนุนทรัพยากร
1.3 ปัจจัยการบริหารหลักสูตร
1.3.1 ด้านปัจ จัยภายใน มี 5 ด้าน
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบ
ประมาณ และการบริหารจัดการ ด้านจุดแข็งพบว่า ผู้
บริหารเป็นผู้มีภาวะผู้น�ำ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนางาน
ด้านหลักสูตรและการสอน ครูและบุคลากรมีทัศนคติที่
ดีต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงานในการพัฒนางานด้าน
หลักสูตร ตระหนักเห็นความส�ำคัญของงานด้านหลักสูตร
การใช้งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างคุ้ม
ค่า มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
อย่างต่อเนือ่ งเป็นระบบ มีนโยบาย แผนงานโครงการด้าน
หลักสูตรสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และน�ำสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นรูปธรรม มีโครงสร้างการบริหารงานด้านหลักสูตร
อย่างชัดเจน มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรได้ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาได้บริหารงานไปตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า
43) สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรศักดิ์ ปริญญารัตนชัย
(2544) ที่กล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานอันเป็นทรัพยากรในการ
บริหารประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ และ
วิธีการจัดการ จุดอ่อนที่พบได้แก่ เวลาในการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรของผู้บริหารมีน้อย ครูขาดความรู้
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ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการน�ำหลักสูตร
สู่การปฏิบัติ ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานหลักมาก
งบประมาณไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านหลักสูตรน้อย การมอบ
หมายงานซ�้ำซ้อนและไม่ตรงตามความสามารถของผู้
ปฏิบัติ ขาดทีมงานในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ขาดกิจกรรมสะท้อนผล การติดตามและ
ประเมินผลขาดความต่อเนื่องสม�่ำเสมอ การรายงานผล
การด�ำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไม่เป็นระบบและขาด
ความต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ในการวิจัย
น�ำร่องการใช้หลักสูตร ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
ท�ำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรของบุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ
ต่อความส�ำเร็จของการใช้หลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้บริหารในด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม จิตส�ำนึก ทัศนคติ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้น�ำ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญของการบริหาร และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2550) ในการวิจัยความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ให้ครูและการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งกับภาวะผูน้ ำ� คุณภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ผู้บริหารต้องมีเป้าหมายใน
การบริหารงาน ต้องประสานงานสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอย่างใกล้ชิดและใช้สารสนเทศ สถิติ งานวิจัยใน
การประเมินผลและตัดสินใจ
1.3.2 ปัจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 ด้าน ประกอบ
ด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ
การเมือง และเทคโนโลยีพบว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย องค์กร
ภาครัฐ เอกชนชุมชนและสถานประกอบการมีทัศนคติ
ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านหลักสูตรน้อย บุคคล
ในชุม ชนขาดความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาหลัก สูตร
นโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติมีการปรับเปลี่ยน
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บ่อยและไม่เชือ่ มโยงกับนโยบายเดิม การก�ำหนดนโยบาย
ที่ซ�้ำซ้อนของภาครัฐท�ำให้เกิดความยุ่งยากสับสนต่อ
การปฏิบัติ การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณของ
องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนขาดความต่อเนื่องและไม่
เพียงพอ บุคลากรใน หน่วยงานระดับท้องถิ่นขาดความ
รู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และไม่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ การผลิตสื่อ นวัตกรรม
เอกสาร ต�ำรา สื่อต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม�่ำเสมอ
เป็นปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของบุคคลภายนอกองค์กรมี
น้อยท�ำให้ขาดความเข้าใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ธนีนาฏ ณ สุนทร (2545) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
และกลยุทธ์การบริหารคุณภาพส�ำหรับกิจการนักเรียน
มหาวิทยาลัยเอกชน และพบว่า ปัญหาการบริหารงาน
ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน
การก�ำหนดหน้าที่ซ�้ำซ้อนหรือขัดแย้ง บุคลากรขาด
ขวัญและก�ำลังใจ ขาดการจูงใจในการปฏิบัติงาน ขาด
การท�ำงานเป็นทีม ขาดการควบคุมการท�ำงานท�ำให้เกิด
การผิดพลาดและขาดการหารายได้มาสนับสนุนการจัด
กิจกรรม
2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร ได้องค์ประกอบของกลยุทธ์คือ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและมาตรการโดยได้กลยุทธ์ 7
กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด และ 37 มาตรการ กลยุทธ์ได้แก่
1) ปรับปรุงกระบวนการวางแผนบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนาผู้บริหารด้านการประสาน
งานการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพิ่ม
ขีดความสามารถของครูและบุคลากรด้านหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
และแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาครัฐ
และเอกชน 5) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากร

การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ปรับปรุง
กระบวนการก�ำกับ ติดตามและนิเทศงานด้านหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) ปรับปรุงกระบวนการประเมิน
ผลการบริหารหลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐานโดยการ
ประเมินตนเองและประเมินโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์และกลยุทธ์ ได้พฒ
ั นาขึน้ จาก
ผลการวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกของผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารหลักสูตรทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นการน�ำเทคนิค
SWOT Matrix มาใช้อย่างเป็นระบบตรงตามหลักการ
พัฒนากลยุทธ์ มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ในผลการวิจัยของ จิตราภรณ์ ใยศิลป์ (2550)
ที่ได้วิจัยพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการวิจัยของ
ประภาส เกตุไทย (2555) ทีว่ จิ ยั พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง และได้องค์ประกอบของ กลยุทธ์
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการและตัวชีว้ ดั โดยมีกระบวนการ
พัฒนากลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT Matrix เช่นเดียวกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, หน้า
140-141) ที่แบ่งขอบเขตการบริหารหลักสูตร ประกอบ
ด้วยขั้นตอนการวางแผน การน�ำหลักสูตรไปใช้ การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวางแผนการน�ำหลักสูตร
ใหม่เข้าแทนที่หลักสูตรเก่า การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตรและแนวคิดของ ฆนัท ธาตุทอง (2553,
หน้า 276-277) ที่กล่าวว่า งานบริหารหลักสูตรเป็นการ
บริหารหรือจัดปัจจัยสภาพต่างๆ ที่เอื้อต่อการสอนของ
ครูและการเรียนของนักเรียน
3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
มาตรการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้และการยอมรับได้ในระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้
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อาจเกิดจากกระบวนการในการพัฒนา เป็นไปตามหลัก
การพัฒนากลยุทธ์ของนันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์
หุตานุวัตร (2551, หน้า 42-44) และพิชาย รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 135) ตลอดถึงการใช้เทคนิค
SWOT ของ เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ตั้งแต่การ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้หลักการ
SWOT Analysis มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และจัดท�ำ
กลยุทธ์ โดยเทคนิค SWOT Matrix ท�ำให้กลยุทธ์มคี วาม
เป็นไปได้ในการน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นตามหลักการประเมิน
กลยุทธ์ของ สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ (2553, หน้า 198 –
200) นอกจากนีก้ ลยุทธ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ได้ผา่ นกระบวนการ
ระดมสมองจากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรและผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และการยอมรับได้ ในระดับมากและมากที่สุด

2. วิเคราะห์ตำ� แหน่งหรือสถานการณ์ทางกลยุทธ์
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่พบ
3. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ร่วม เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง
4. น�ำกลยุทธ์ที่ปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพ ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งควร
ท�ำการวิจัยเฉพาะในบริบทของตนเอง เนื่องจากแต่ละ
แห่งอาจมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพและความ
พร้อม จะท�ำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีความหลากหลายทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ
2. ควรท�ำการวิจยั กลยุทธ์ในระดับส�ำนักงานเขต
ข้อเสนอแนะ
พื้นที่การศึกษาในลักษณะองค์รวม ครอบคลุมภารกิจ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรด�ำเนินการ ทุกด้านเพื่อให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ส�ำหรับการพัฒนา
กลยุทธ์เฉพาะเรื่องได้ต่อไป
ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาและปั จ จั ย ที่ เ ป็ น
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
เพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการมีสว่ นร่วม จ�ำแนกตามสภาพ
วุฒกิ ารศึกษา และขนาดของสถานศึกษา รวมถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วม ปัญหาการมีส่วนร่วม มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .22 - .81 และ .28 ถึง
.78 และค่าความเชือ่ มัน่ .97 และ .94 รวมทัง้ แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบรายคูด่ ว้ ยวิธเี ชฟเฟ่ (Scheffe)
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
2. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวม จ�ำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
4. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาจ�ำแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่เมื่อจ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. แนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบ
ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอแนวทางการพัฒนาการให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมเป็นคณะท�ำงาน
ด้านการก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีดา้ นการจัดท�ำสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น ด้านการจัดสรรทรัพยากรและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา การจัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐานของเด็กในเขตบริการโรงเรียน ด้านการช่วยเหลือให้เด็กพิการเด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
คำ�สำ�คัญ : สภาพ/ ปัญหา/ การมีส่วนร่วม/ คณะกรรมการสถานศึกษา

Abstract
The purpose of this research were to find out and to compare existing situations, problems
and guided development of participative administration, classified by status, educational level and
school size, as well as to find the guided development of participative administration of basic
school committee under the office of Chonburi Educational Service Office 1. The samples were
272 basic school committee. The research instruments were the 5 rating-scales questionnaires
concerned about the existing situation and problems of participative management, by which the
discrimination value were .22 to .81 and .28 to .78 and the reliability value were .97 and .94 and
one opened end questionnaire about guided development of participative management of basic
school committee. The statistical devices used in analyzing data were mean, standard deviation,
t-test and one – way analysis of variance, as well as content analysis.
The finding revealed that;
1. Existing situation of participation of basic school committee, as a whole, was rated at
moderate level.
2. Existing situation of participation of basic school committee, as a whole, classified by
status, educational level and school size were non – statistically significant difference.
3. Problems on participation of basic school committee, as a whole, was rated at moderate
level.
4. Problems on participation of basic school committee, as classified by status and
educational level were statistically significant difference; but when classified by school size, there
was statistically significant difference.
5. The guided development suggested by school committee were; The basic school committee
should participate on the policy and developmental plan, annual action plan; The participation
should include local curriculum development, Resource and local wisdom allocation, as well as
learning resources and local wisdom, educational management annual report, foundational data
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of children in school service area, abnormal and intelligence student support, additionally, in
school academic – budget – personnel and general management.
Keywords: Existing Situation/ Problem/ Participative/ Basic School Committee

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ น การเรี ย นรู ้ ต ่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
การเรียนรู้จะช่วยพัฒนาคนทั้งร่างกาย และจิตใจให้มี
คุ ณ ภาพ มนุ ษ ย์ แ ละธรรมชาติ ส ร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ จ ะ
ช่วยให้สามารถเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้อย่างหลาก
หลายตามความต้องการของทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา
ทุกสถานที่ โดยไม่จ�ำกัด ฉะนั้นโรงเรียนในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนต้องอาศัยชุมชน ในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใน
ขณะเดียวกันโรงเรียน ควรจะเอือ้ ต่อชุมชนโดยการพัฒนา
ให้ความรู้แก่ชุมชน และการบริการด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลโดยพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ชุมชน (กรมวิชาการ, 2543, หน้า 27) ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องสนอง
นโยบายในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง
การปฏิรปู ระบบการบริหารการศึกษาเป็นปัจจัยอันส�ำคัญ
ยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
การกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาโดยมุง่ หวังให้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
จากแนวด�ำเนินการในการปฏิรปู การศึกษา ท�ำให้
ทิศทางการบริหารโรงเรียนโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ชัดเจนขึ้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารที่
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่องค์การได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การวินิจฉัย การตัดสินใจร่วม

กันกับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน (ประทาน คงฤทธิ์
ศึกษากร, 2529, หน้า 163) ซึ่งการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นการให้โอกาสผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือประชาชนกับข้าราชการที่อยู่ในองค์กรหรือทีมงาน
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านความคิดจิตใจอารมณ์ในการ
ร่วมกันปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายโดยให้
ความส�ำคัญอยูท่ ผี่ บู้ ริหารจะต้องใช้ระบบการบริหารแบบ
มีสว่ นร่วมด้วยมิใช่ใช้เฉพาะงานใดงานหนึง่ หรือกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งแต่การมีส่วนร่วมจะต้องมีการวางแผน
ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันและประเมินผลร่วมกัน (ประยุทธ
สุวรรณโกตา, 2526, หน้า 17) โดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แ ทนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แ ทนศิษย์เก่าผู้
แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนข้าราชการครู
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
อย่างไรก็ตามจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา
มีปัญหาด้านเวลาที่จะร่วมงานกับสถานศึกษาเพราะส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2555)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการบริ ห ารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารสถาน
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ศึกษา จ�ำแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการบริ ห ารสถาน
ศึกษา
4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารสถาน
ศึกษา จ�ำแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา
5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คำ�ถามในการวิจัย
1. สภาพการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับใด
2. สภาพการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตาม
สถานภาพ วุฒกิ ารศึกษา และขนาดของสถานศึกษา แตก
ต่างกันหรือไม่
3. ปัญหาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับใด
4. ปัญหาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
แตกต่างกันหรือไม่
5. แนวทางการพัฒนาการมีส่ว นร่ว มในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นอย่างไร

สมมติฐานของการวิจัย
1. สภาพการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มี
ความแตกต่างกัน

2. ปัญหาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มี
ความแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนือ้ หาผูว้ จิ ยั อาศัยแนวคิดเกีย่ วกับ
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ 12 ด้านได้แก่ 1) การก�ำหนดนโยบายและแผน
พัฒนาของสถานศึกษา 2) การให้ความเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา 3) การให้ความ
เห็นชอบการจัดท�ำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิน่ 4) การก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของสถานศึกษา 5) การสนับสนุน
ให้เด็กในเขตบริการได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน 6) การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก
ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 7) การเสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป 8) การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ
9) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
10) การให้ความเห็นชอบการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีของสถานศึกษา 11) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือ
คณะอนุกรรมการ 12) การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา
2555 จ�ำนวน 272 คน ตามตารางก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัว
อย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. 608-609)
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ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพ คือผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนครูผแู้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วุฒกิ ารศึกษา
คือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีขนาดของสถาน
ศึกษา คือ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพ ปัญหา และแนวทาง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตาม
บทบาทหน้าที่ 12 ด้าน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ พัฒนาแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน (ประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม,
2552, หน้า 17)
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จ�ำนวน
36 ข้อ รวมทัง้ แบบสอบถามแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่ ว
กับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำนวน 12 ข้อ
2. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธาน
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ตรวจสอบ
เสนอแนะ ปรับปรุงด้านภาษาและวัตถุประสงค์
3. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขด้านภาษา
และเนื้อหา แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหาตลอดจนความ
ชัดเจน ความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยค�ำนวณค่า
ดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence)
ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 1.00 และน�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา
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และภาษาตามข้อเสนอแนะ ของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วเสนอต่อ
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
เป็นขั้นตอนสุดท้าย
4. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลอง
ใช้กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน มา
วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่า แบบสอบถามมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .22 - .81 และ .28 - .78 และ
ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) พบว่า มีความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96
5. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล ในการวิจัยด้วย
ตนเอง จ�ำนวน 296 ชุด ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลั บ คื น ครบตามจ� ำ นวน 272 ชุ ด และ วิ เ คราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้
แก่ คะแนนเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และเปรียบเทียบปัญหาการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถาน
ศึ ก ษาจ� ำ แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาโดยการทดสอบค่ า ที
(t-test Independent) และเปรียบเทียบปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจ�ำแนกตามสถานภาพ ตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) เมือ่ พบว่าแตกต่างกับเปรียบเทียบ
รายคู่โดย (Scheffe)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผล
การศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
1. สภาพมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสืบสาน
วัฒนธรรมของชาติ
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2. เปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการบริ ห ารสถาน
ศึกษา จ�ำแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา
2.1 จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ยกเว้นด้านการก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ด้านการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.2 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มี
ส่วนร่วมในการบริหาสถานศึกษามากกว่ากลุม่ ทีม่ วี ฒ
ุ กิ าร
ศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี ยกเว้นด้านการให้ความเห็นชอบ
การรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.3 จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบ
ว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 จ�ำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา
ด้านการสนับสนุนให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการส่งเสริม
ให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพด้านการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และ
สืบสานวัฒนธรรมของชาติและด้านการปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้
รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้านอืน่ ๆ แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือด้านการส่งเสริมให้มกี ารพิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก

ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4. เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา
และขนาดของสถานศึกษาเมือ่ จ�ำแนกตามสถานภาพ พบ
ว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05,จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
มีปญ
ั หาการมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษามากกว่า
กลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ยกเว้นด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนกลุ่มที่
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีปัญหาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษามากกว่ากลุ่มที่มีวุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ยกเว้น ด้านการเสนอแนวทางและมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการด้านวิชาการงบประมาณ บุคคล และการบริหาร
ทัว่ ไป ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
5. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
เสนอแนวทางการพัฒนาการให้คณะกรรมการมีสว่ นร่วม
เป็นคณะท�ำงานด้านการก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ด้านการ
จัดท�ำสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดสรรทรัพยากร
และการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
จัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การจัด
ท�ำข้อมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการโรงเรียน ด้านการ
ช่วยเหลือให้เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารทั่วไป
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา สภาพการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
รายด้านปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงระดับ
คะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และสืบสานวัฒนธรรม
ของชาติด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนใน
เขตบริ ก ารได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง 9 ด้าน
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านการก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาน
ศึกษา ด้านการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ
ด้านการให้ความเห็นชอบการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีของสถานศึกษาทั้งนี้เพราะคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันกล่าวคือ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานถึงร้อยละ 62.50 มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ภายนอกสถานศึกษา มีภาระ
หน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบจึงท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและในขณะเดียวกัน
มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพี ย งร้ อ ยละ
32.50 มาจากผู้แทนครูซึ่งเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาและมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่าง
สม�่ำเสมอจึงอาจท�ำให้ผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวุฒิ
การศึกษาที่แตกต่างกันกล่าวคือคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานถึงร้อยละ 40.44 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรี ซึ่งหมายถึงมีระดับการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ดังนัน้ ความรูค้ วามสามารถ
จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึกษาได้ เพราะระดับการศึกษาเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
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ส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา เนือ่ งจากการ
ศึกษามีสว่ นท�ำให้คนเกิดความคิด ความรูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั
ชีวติ เข้าใจสังคม สิง่ แวดล้อมทีต่ นเองอาศัยอยูแ่ ละมีสว่ น
ร่วมอยู่ด้วยอย่างดีขึ้น เนื่องจากระดับการศึกษาเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม แนว
ความคิด และความเชือ่ ของบุคคล คนในชนบทมักยกย่อง
คนทีม่ คี วามรูแ้ ละยอมปฏิบตั ติ าม เพราะถือว่าคนทีม่ กี าร
ศึกษาสูง ย่อมมีประสบการณ์ต่าง ๆ มากด้วยซึ่งเขาคาด
การณ์ต่าง ๆ ได้กว้างกว่าคนอื่นที่มีการศึกษาต�่ำ (บพิตร
ออมไธสง, 2546, หน้า 47-48) ตลอดจนขนาดและสถาน
ที่ตั้งของสถานศึกษาอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาได้ กล่าวคือโรงเรียนขนาดใหญ่มักจะ
มีสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีความ
พร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อมทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีเวลาในการบริหารสถานศึกษามีส่วน
ร่วมมาก หากแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก
หรือชนบทห่างไกล คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ต�ำ่ ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารสถานศึกษา ส่งผลให้สภาพการมีส่วนร่วม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฐนนท์ สุรินทร์ (2546) ที่ท�ำการศึกษา
การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ต่อการจัดการศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการ
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาอ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทักษิณ แสนอิสระ (2548)
ที่ศึกษาแนวทาง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาต่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานใน
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษา พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผู้แทนครูมีส่วน
ร่วมมากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษากลุ่มอื่นๆ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะผู้แทนครูทุกคนมีความรู้ปริญญาตรีขึ้นไป
รวมทั้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 ได้ก�ำหนดมาตรการให้มีการพัฒนาครูและบุคคล
ากรทางศึกษาทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ก�ำหนดกลยุทธ์ให้พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึง
ท�ำให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้
แทนครูมีส่วนร่วมแตกต่างกันกับผู้แทนจากกลุ่ม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกมลภัทร ธรรมสุนทร
(2544) ที่ได้ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน ในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งมีสถานภาพ
ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนเมื่อจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า สภาพการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีการศึกษาในระดับปริญญาขึ้นไปจะ
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาได้ดี ตลอดจนมีความเข้าในหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งมีความสามารถในการรับข้อมูล
ในการบริหารสถานศึกษาได้ดีกว่าซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของกมลภัทร ธรรมสุนทร (2544) ที่ได้
ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษา ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการ
วิจัยพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภูรินทร์
นิยมนา (2544) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการ
วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาที่มีระดับแตกต่างกันกล่าวคือ
มีการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรีจำ� นวน 110 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 40.44 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป จ�ำนวน 162 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.56 อีกทัง้
ในจ�ำนวนนีย้ งั เป็นผูแ้ ทนทีม่ าจากครูผสู้ อนซึง่ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน จ�ำนวน 102 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 37.50หากแต่ผู้แทนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 40 คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ�ำนวน 130 คน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 170 คน ซึง่ ในจ�ำนวน
นี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ�ำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.12 และมีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญา
ตรี จ�ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 43.38 ของจ�ำนวน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด แสดง
ให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมากตามลักษณะอาชีพ รวมทั้ง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
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ได้ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานค่อนข้างน้อย ทัง้ นีเ้ พราะไม่มกี าร
กล่าวถึงการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2555-2558 อย่างชัดเจน หากแต่ก�ำหนดให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประสานและส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาให้ มี บ ทบาทในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�ำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ จึงมีข้อมูลที่ไม่สะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2555) ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของระ
พิพัฒน์ ศิริจันทร์ (2545) ที่ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาอ�ำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชูชาติ บุญสม (2546) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ พบ
ว่า มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
4. ผลเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีปัญหาการมีส่วนร่วม
มากกว่าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทน
ครูทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้แทนครูมีวุฒิการศึกษาปริญญา
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ตรี ขึ้ น ไป อี ก ทั้ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น บุ ค คลใน
ท้องถิ่นที่มีวุฒิการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีกล่าว
คือร้อยละ 80 มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ลงมา จึงมี
ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่อน
ข้างน้อยจึงท�ำให้มีปัญหาการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของบัณฑิต
อ้วนละมัย (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประเภทแตกต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานโดย
รวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมา ศรีชัย (2547)
ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบว่า คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อจ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาควรเตรียมข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของ
สถานศึกษา เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และประมวลเป็นวิสัย
ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ต้องรายงาน
ผลงานตามที่ระเบียบก�ำหนดเพื่อให้การสนับสนุนและ
ด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาควรศึกษา
สภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน�ำมาประกอบการจัดท�ำสาระ
หลักสูตรสถานศึกษาต้องจัดท�ำปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านตาม
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และสรุปรายงานผลการด�ำเนิน
ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีได้อย่างมีคุณภาพสถาน
ศึกษาควรจัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐานของเด็กในเขตบริการเสนอ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบเพื่อมี
ส่วนร่วมในประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเกณฑ์
เด็กทุกคนให้ได้เข้าเรียนสถานศึกษาร่วมกันหาแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่
มีความต้องการพิเศษร่วมกันก�ำหนดแนวทางการบริหาร
ในด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ โดย
น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสถานศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
ท้องถิน่ อย่างสม�ำ่ เสมอสถานศึกษาควรจัดท�ำสรุปรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีเสนอต่อคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับทราบสถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกหรือเสนอบุคคลในท้องถิ่นที่มีความ
สามารถหรือบุคคลทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวติ
ได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนเข้าเป็นที่ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ สถานศึกษาควรน�ำนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้สถานศึกษา
ได้ปฏิบัติเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาต้องจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่ วกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษาในการก�ำหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาของสถานศึกษาสถานศึกษาต้องจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นด�ำเนิน
การและติดตามผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก�ำหนด สถานศึกษาควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
ของท้องถิน่ แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ น�ำมา

ประกอบการจัดท�ำสาระหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น และก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานโดยจัดท�ำ
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี และ
สรุปรายงานผลการด�ำเนินตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ให้มีคุณภาพสถานศึกษาควรจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานของ
เด็ ก ในเขตบริ ก ารเสนอให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานรับทราบเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนใน
เขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเละส่ง
เสริมเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้ได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง คณะกรรมการสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานร่ ว มกั น ก� ำ หนดแนวทางการบริ ห าร
ทั้ง 4 ด้าน คือด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและ
บริหารทั่วไป เพื่อให้การคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาสถาน
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน
จัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นโดยน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชุนโดยส่ง
เสริมและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของท้องถิ่นอย่าง
สม�่ำเสมอจัดท�ำสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับ
ทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันสถานศึกษาควรส่ง
เสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือเสนอบุคคลในท้องถิ่นที่
มีความสามารถหรือบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินชีวิตได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนเข้าเป็นที่
ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องน�ำนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดแจ้งให้สถานศึกษาได้ปฏิบตั เิ สนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเข้ามามีสว่ นร่วมในสถานศึกษาอย่างสม�ำ่ เสมอ
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การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ*
Comparison of Problem – Solving Thinking Ability and Sex
Education Achievment on Learning Area of Health and Physical
Education of Mattayomsuksa II Student Through Case Studies
Method and Convention Approach
จักรกฤษณ์ ชวนฤทัย**
ดร.มณเทียร ชมดอกไม้***
ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์****

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตาม
ปกติ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ�ำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี จ�ำนวน 2 ห้องเรียนได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนตามปกติ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2, แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรือ่ งเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าคะแนนที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการ
สอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตาม
ปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งเพศศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งเพศศึกษาสูงกว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนตามปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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วิธีการสอนตามปกติ

Abstract
The purpose of this research was to compare problem – solving thinking ability and sex
education achievement on learning area of health and physical education of Mattayomsuksa II
students through case studies method and conventional approach. The sample for this research
consisted of 2 classrooms of Mattayomsuksa II students of Khlungratchadapisake school, Chanta
Buri Provience. The sample was selected by simple random sampling. The research instruments
were the lesson plans of sex education through case studies method, lesson plans sex education
through conventional approach method, the problem – solving thinking ability test, the sex education
achievement test. The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation and t-test.
The research finding were as follows:
1. The problem – solving thinking ability of the Mattayomsuksa II students using the case
studies method was significantly higher than using the convention approach at the .01 level.
2. The sex education achievement on learning area of Health and Physical education of
Mattayomsuksa II students using the case studies method was significantly higher than using the
convention approach at the .01 level.
Keywords: Problem-Solving Thinking Ability/ Sex Education Sex Achievment/ Case Studies/
Conventional Approach

ความเป็นมาและความสำ�คัญ
สังคมไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากมาย และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมให้ต่างไปจากเดิม
โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ จากข้อข้อของกรม
อนามัยพบว่า วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย
16 ปี และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ และจากการมี
เพศสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆตามากมาย
เช่น การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวัยอัน
ควร และการท�ำแท้ง เป็นต้น และส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ คือวัยรุ่น ขาดความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและยังไม่
สามารถสือ่ สารปัญหาเรือ่ งเพศกับผูป้ กครองหรือครูเพราะ
ละอายใจที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (สุภาชัย สาระจรัส,

2552) จึงควรมีการสร้างให้วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่วัยรุ่นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวในเด็กวัยรุ่น
(สุวิมล ศรีพุทธดิลก, 2547)
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญของปัญหานี้ ได้
มีการก�ำหนดเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาลงไว้ใน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แต่
ในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษานั้นพบว่ามีปัญหา
บางประการ ดังงานวิจัยของ วินัย รอดไทร (2551) ที่
พบว่าแนวทางในการแก้ปญ
ั หาส่วนใหญ่ยงั คงเป็นการแก้
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับทางเพศของเด็กและ
เยาวชนมากกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษา
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จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาในเรือ่ งการสอนเรือ่ งเพศศึกษาแต่ในปัจจุบนั
มีวิธีการสอนมากมาย ซึ่งทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�ำ
วิธกี ารสอนด้วยกรณีตวั อย่าง ทีเ่ ป็นวิธกี ารสอนทีช่ ว่ ยให้ผู้
เรียนได้เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด โดยให้ผเู้ รียนได้
ศึกษาจากสถานการณ์สมมติหรือสถานการณ์จริง แล้ว
ตอบประเด็นค�ำถามทีเ่ กี่ยวข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ และวิธกี าร
สอนด้วยกรณีตัวอย่างนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ และ
การคิดแก้ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเผชิญปัญหาที่
เกิดขึน้ ในสถานการณ์จริงและได้ฝกึ แก้ปญ
ั หาโดยไม่ตอ้ ง
เสีย่ งกับผลทีจ่ ะเกิดขึน้ และยังช่วยให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วม
ในชั้นเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน (ทิศนา
แขมมณี, 2551)
มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์จาก
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างนี้ เช่น พระมหาบุญเชิด
สุขแม้น (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์
(EQ) ต่างกันที่ได้รับการจัดการเรียนแบบกรณีตัวอย่าง
และแบบธรรมสากัจฉาพบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่าง
กัน หลังการทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนแบบกรณี
ตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษาเรือ่ งเพศศึกษา โดย
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาเรื่ อ งเพศศึ ก ษา
โดยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตาม
ปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบ
ด้ ว ย นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 118 คน
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่ง
ออกเป็น กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 27 คน
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 26 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ
1. การจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่าง
2. การจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอนตามปกติ
โดยรูปแบบการสอนตามปกติหมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา ตามแนวทาง
การจั ด การศึ ก ษากลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษาของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมีขั้นตอนดังนี้
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2.1 ขั้ น น� ำ สู ่ บ ทเรี ย น คื อ ครู ท บทวน
2.3 ขั้นสรุป ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซัก
ความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว กล่าวน�ำเข้าสู่บท ถามปัญหาข้อสงสัย และอธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งส�ำคัญที่
เรียนที่ต้องการสอน
นักเรียนควรทราบ
2.2 ขั้นด�ำเนินกิจกรรม ด�ำเนินกิจกรรมการ
ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการคิดแก้
สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาและศึกษาใบความรู้
ปัญหา 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ Nonrandomized Control Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
E
C

สอบก่อนเรียน
T1
T3

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตาม
สาระที่ 2 มาตรฐาน พ 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยว
กั บ เพศศึ ก ษาในสั ง คมไทย 2) ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
เจตคติเรื่องเพศ 3) ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 4) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5) โรคเอดส์ 6) การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 7) ความ
ส�ำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 8) การวางตัวต่อ
เพศตรงข้าม 9) ปัญหาทางเพศ 10) แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางเพศ

เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอน
ด้วยกรณีตัวอย่าง ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จ�ำนวน 13 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอน
แบบปกติ จ�ำนวน 13 ชั่วโมง

ทดลอง
X1
X2

สอบหลังเรียน
T2
T4

3. เเบบวัดความสามารถในการแก้คดิ ปัญหาเรือ่ ง
เพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบ
อัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อมีลักษณะเป็นการวัดความสามารถ
ของนักเรียนในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ ตามขั้นตอนของเวียร์ซึ่งมี 4 ขั้นตอน
โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถ
ในการก�ำหนดปัญหา 2) ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหา 3) ความสามารถในการเสนอวิธีการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการตรวจสอบผลลัพธ์
4 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เพศ
ศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 เป็นแบบ
ทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสอบก่อนเรียนและด�ำเนินการ
สอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนตามปกติและ
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวิธีการ
สอนตามปกติได้ดำ� เนินตามขัน้ ตอนสอนดังนี้ 1) ขัน้ น�ำสู่
บทเรียน คือ ครูทบทวนความรูเ้ ดิมทีน่ กั เรียนเคยเรียนมา
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แล้ว กล่าวน�ำเข้าสู่บทเรียนที่ต้องการสอน 2) ขั้นด�ำเนิน
กิจกรรม ด�ำเนินกิจกรรมการสอนโดยใช้วิธีการบรรยาย
เนือ้ หาและศึกษาใบความรู้ และ 3) ขัน้ สรุป ครูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนซักถามปัญหาข้อสงสัย และอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างได้ด�ำเนินการสอนตามขั้น
ตอนดังนี้ 1) ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง คือ ครูน�ำเสนอกรณี
ตัวอย่างทีจ่ ะศึกษาเสนอต่อนักเรียนก�ำหนดขอบเขตของ
การศึกษา และแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2) ขั้น
ศึกษากรณีตัวอย่าง คือ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปรายกรณีตัวอย่างเพื่อหาค�ำตอบตามที่ได้ก�ำหนด
ขอบเขตไว้ 3) ขั้นสรุปผล คือ นักเรียนน�ำเสนอผลการ
ศึกษากรณีตัวอย่างของกลุ่ม และร่วมกันหาข้อสรุปของ
ชัน้ เรียนทีม่ ตี อ่ กรณีตวั อย่างทีก่ ำ� หนด ครูชว่ ยเพิม่ เติมใน
ส่วนที่ไม่ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้
4) ขั้นประเมินผล คือ การประเมินจากการตอบค�ำถาม
จากประเด็นค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีตวั อย่างทีก่ ำ� หนด
ให้ ถึงสิ่งส�ำคัญที่นักเรียนควรทราบ หลังจากด�ำเนินการ
สอนตามแผนการสอนเสร็จสิน้ ได้ทำ� การทดสอบนักเรียน
หลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เรื่องเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ด�ำเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งหมด
ดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระสุขศึกษา
และพลศึ ก ษาเรื่ อ งเพศศึ ก ษา ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนด้ ว ย
กรณี ตั ว อย่ า ง ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
หาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยผู ้ เชี่ ย วชาญประเมิ น ค่ า
ความเหมาะสมมีค่า 4.33 – 5.00 และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.67 – 1.0
2.2 แผนการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระสุขศึกษา
และพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนตามปกติ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หาคุณภาพของ
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เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเหมาะสมมีค่า
4.33 – 5.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.0
2.3 แบบวั ด ความสามารถในการคิ ด แก้
ปัญหาเรือ่ งเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อ หาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเหมาะสมมีค่า
4.67 และมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง 1.0 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
มีคา่ 0.20 – 0.38 และค่าความยากง่ายมีคา่ 0.71 – 0.79
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย
ทั้งหมด 50 ข้อ เลือกให้เหลือ 40 ข้อ หาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเหมาะสมมีค่า
4.00 – 5.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 - 1.0
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกมีคา่ 0.39 – 0.74 และค่าความยากง่าย
มีค่า 0.56 – 0.93
3. ด�ำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยท�ำการ
ทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบวัดความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วบันทึกผลสอบ
ไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส�ำหรับการวิเคราะห์ผล
4. ด�ำเนินการสอนนักเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการสอน
ด้วยตนเอง จ�ำนวนห้องละ 13 ชั่วโมง
5. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ก�ำหนดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบหลัง
เรียน (post test) ด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาเรือ่ งเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วบันทึกผลสอบไว้เป็นคะแนน
ทดสอบหลังเรียนส�ำหรับการวิเคราะห์ผล
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6. น�ำคะแนนที่เก็บรวบรวมได้จากการทดสอบ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถใน
ก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ผลตามวิธีการทางสถิติ การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
โดยใช้สูตร t - test for Independent Samples และ เรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา
t- test for Dependent Samples
หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการ
สอนตามปกติ
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถ เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนรู้กลุ่ม
ในการคิ ด แก้ ป ั ญ หาและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพศ สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษาหลังเรียนด้วย
ศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างและวิธกี ารสอนตามปกติได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและ วิธีการสอนตามปกติ
วิธีการสอน

N
27
26

วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง
วิธีการสอนตามปกติ

X
27.00
21.58

ค่าสถิติ
SD
3.88
6.00

t
3.894**

P
0.000

** p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามรถในการคิดปัญหาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษามี
ค่าเฉลี่ย 27.00 และหลังเรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติมีค่าเฉลี่ย 21.58 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า คะแนน
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนด้วยกรณีตวั อย่างสูงกว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธี
การสอนตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ
วิธีการสอน
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง
วิธีการสอนตามปกติ

** p < .01

N
27
26

X
35.48
30.73

ค่าสถิติ
SD
3.68
7.01

t
3.104**

P
0.002
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งเพศศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษามีค่า
เฉลี่ย 35.48 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษาด้วยวิธกี ารสอนตามปกติมคี า่ เฉลีย่ 30.73 เมือ่
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แล้วพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนเรื่องเพศศึกษาด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง
สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศ
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธี
การสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาเรื่องเพศศึกษาสูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
สอนตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนด้วย
กรณีตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา
สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
จากการศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิ ด แก้ ป ั ญ หาและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพศ
ศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนกเรียนชั้น
มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ เรีย นด้ว ยวิธีการสอนด้ว ยกรณี
ตั ว อย่ า งและวิ ธี ก ารสอนตามปกติ มี ป ระเด็ น ในการ
อภิปรายดังนี้
1. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปญ
ั หาเรือ่ งเพศศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการ
สอนตามปกติ พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
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ด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้เป็นเพราะวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ใช้สอนนั้นเป็นวิธีที่ฝึกให้นักเรียนฝึกการคิดแก้ปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นวิธี
การสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยไม่ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์นั้นจริงโดยการศึกษาจากรณีตัวอย่างที่
ก�ำหนดให้ และเป็นวิธีที่ท�ำให้ผู้เรียนมีมุมมองในปัญหา
ที่กว้างขึ้นเพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่วมชัน้ เรียน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี
(2551) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างเป็นวิธี
ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและการแก้ปัญหาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง และยังเป็นวิธีการที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551) ที่
กล่าวถึงข้อดีของวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างว่า วิธี
การสอนด้วยกรณีตัวอย่างว่า เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้
ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น วิธีการสอน
ด้วยกรณีตวั อย่างเป็นวิธกี ารสอนทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนได้เผชิญ
ปัญหาในสถานการณ์ และได้ฝึกแก้ปัญหาโดยไม่เสี่ยง
กับผลที่จะเกิดขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
เรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัชชา โครตสินธุ์
(2550) ที่ได้ท�ำการศึกษาผลการสอนแบบอริยสัจสี่โดย
ใช้วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างที่มีต่อทักษะการคิดแก้
ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการคิด
แก้ปัญหาหลังจากการได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่โดย
ใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่
โดยใช้กรณีตัวอย่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
แบบอริยสัจสีโ่ ดยใช้กรณีตวั อย่างมีทกั ษะการคิดแก้ปญ
ั หา
สูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนตามปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ

หน้าที่ 186

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ทางสถิตที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เมอร์เซท (Merseth, 1991) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาการใช้กรณี
ตัวอย่างส�ำหรับครู ผลการศึกษาพบว่าวิธีการสอนด้วย
กรณีตัวอย่างที่ใช้ได้ผลดีในการศึกษาทางแพทย์และการ
ศึกษากฎหมายนั้น สามารถน�ำมาใช้ได้ดีในวงการศึกษา
ได้ดี เพราะวิธกี ารสอนด้วยกรณีตวั อย่างเป็นบทเรียนเพือ่
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท�ำให้นักเรียนรู้จักวินิจฉัย รู้จัก
ตัดสินใจ และแสดงให้เห็นทางเลือกในการปฏิบตั จิ ากการ
วางแผนต่าง ๆ ร่วมกัน
2. จากการผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธี
การสอนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างสูงกว่านักเรียนเรื่องเพศ
ศึกษาด้วยวิธีการสอนด้วยวิธีสอนตามปกติอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะวิธีการสอน
ด้วยกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยน�ำมาสอนนั้นได้มีการก�ำหนด
เนื้อหา สถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่างที่ใช้ในการสอน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของ
มาตรฐาน พ2.1 เรื่องเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการด�ำเนินชีวติ และ
ยังเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิด
เห็นและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือแนวคิดกับเพือ่ นใน
กลุ่มและในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา
แขมมณี (2551) ทีก่ ล่าวว่า วิธกี ารสอนด้วยกรณีตวั อย่าง
เป็นกระบวนการทีผ่ สู้ อนใช้มาช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รูต้ ามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด โดยให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาเรือ่ งที่
สมมติขนึ้ หรือเรือ่ งจากสถานการณ์จริง และตอบประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น แล้วน�ำค�ำตอบและเหตุผล
ที่ ม าของค� ำ ตอบนั้ น มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการอภิ ป ราย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ไว้ และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสุ ช าติ โสมประยู ร
(2546) ที่กล่าวว่าวิธีการสอนหรือกระบวนการนับได้
ว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญมากที่สุดในเรื่องความส�ำเร็จ

หรือความล้มเหลวของโปรแกรมการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียน ดังนั้นจึงมีข้อควรค�ำนึงหรือข้อควรระวังในเรื่อง
การจัดกิจกรรมการสอนและการเรียนเพศศึกษา โดยบท
เรียนทีจ่ ะใช้สอนนัน้ ควรจะเลือกให้ตรงความสนใจ ความ
ต้องการ และปัญหาทางเพศของเด็กตามลักษณะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการโดยมุ่งตรงไปยังปัญหาของ
นักเรียนเป็นส�ำคัญ และให้นักเรียนช่วยแก้ปัญหานั้นและ
หาข้อสรุป โดยครูเป็นเพียงผู้คอยแนะน�ำ และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของพระมหาบุญเชิด สุขแม้น (2553) ที่
ได้ทำ� การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่อวิชาพระพุทธ
ศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่างกันที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉา ผลการ
ศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่างกัน หลังได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างและแบบสากัจฉา
สูงกว่าการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัย
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งเพศศึกษา ควรสนับสนุน
และส่งเสริมให้น�ำวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างไปใช้กับ
การสอนเรื่องเพศศึกษากับทุกระดับชั้น
1.2 ครูควรศึกษาขั้นตอน เทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง เพื่อให้มีความ
เข้าใจในแต่ละขั้นตอนและสามารถน�ำไปใช้จัดการเรียน
การสอนเรือ่ งเพศศึกษาด้วยวิธกี ารสอนด้วยกรณีตวั อย่าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยเลือก
กรณีตัวอย่างที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การเรียน มีเหมาะสมหลากหลาย และเป็นที่สนใจของ
นักเรียน
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1.4 ครูควรจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนสอนเรื่องเพศศึกษาด้วยกรณี
ตัวอย่าง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่ง
เสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆที่ก�ำหนด และให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกครั้ง ครู
คอยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อ�ำนวยความ
สะดวก และคอยเป็นเพียงผู้แนะน�ำเท่านั้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ ง
เพศศึกษาด้วยกรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสนใจ เจตคติต่อการเรียนเรื่องเพศศึกษา เป็นต้น
เพราะเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในการเรี ย นเรื่ อ งเพศศึ ก ษา และ
สามารถน�ำสิ่งต่างๆดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน
2.2 ควรมีศกึ ษาเพือ่ พัฒนาวิธกี ารวัดผลและ
เครือ่ งมือส�ำหรับวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งเพศศึกษา ทีเ่ รียนด้วยวิธกี าร
สอนด้วยกรณีตัวอย่างในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว*
The Administrative Model for Demonstration School of the
Laopeople’s Democrastic Republic
พวงมลี ศีหาราช**
ดร.ธร สุนทรายุทธ***

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ของประเทศ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งได้ศึกษาตามการบริหาร 7 ด้าน 1) การบริหารงานทั่วไป 2) การบริหารงานด้าน
บุคลากร 3) การบริหารงานธุรการและการเงิน 4) การบริหารด้านงานปกครองนักเรียน 5) การบริหารด้านงานสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 6) การบริหารด้านงานวิชาการ 7) การบริหารด้านงานอาคารสถานที่ โดย
ใช้เทคนิค EDFR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโรง เรียนสาธิต จ�ำนวน 22
ท่าน ซึง่ ใช้การสุม่ แบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง และแบบสอบถามมาตราประมาณ
ค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ มัธยฐาน และพิสัยอินเทอร์ควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารด้านงานทั่วไป ควรจัดระบบบริหารองค์การในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดท�ำ
ห้องสมุดให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. การบริหารงานด้านบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบุคลากรประจ�ำปี ควรสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจด้วยการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้มีการศึกษา และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
3. การบริหารด้านงานธุรการและการเงินควรจัดท�ำแผนงานการบริหารไว้ลว่ งหน้า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของแผน
งาน โครงการงบประมาณของโรงเรียน 4) การบริหารด้านงานปกครองนักเรียนควรมีการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ และผูป้ กครองอย่างสม�ำ่ เสมอ และควรมีการจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มรี ะเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม
5) การบริหารงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชน 6) การบริหารด้านวิชาการ ควรจัดการบริหารในรูปของคณะกรรมการ โดยมีเจ้าของหรือ
ผูจ้ ดั การโรงเรียนเป็นประธานในการวางแผนการปฏิบตั งิ านด้านงานวิชาการทีเ่ กีย่ วกับหลักสูตรและการสอน 7) การ
บริหารด้านอาคารสถานที่ ควรก�ำหนดวางแผนการใช้อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์และไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aims to study the schools management of demonstrative school in Lao’s
People Democratic Republic. It covered the seven administrative areas as: 1) general administration,
2) personnel management, 3) administration and financial management, 4) students’ affair
management, 5) relationships between the school and the community management, 6) academic
management, and 7) school plants management, by using the Ethnographic Delphi Futures Research
(EDFR) techniques. The samples of this research consisted of 22 school-related professionals
selected by purposive sampling. The research instruments were semi-structure interview and using
4 rating-scale questionnaires. Median and Interquartile Range were used for analyzing the data
The findings were as follows:
1. General management should organize the system in term of managing organizations
in the senseof the course, teaching and practice of the library to achieve quality standards and
defined goals
2. Personnel management. There should be annual training program for personnel staff.
And should morale by encouraging attendees to be educated and more experienced.
3. Administration and financial management should be prepared Plans in advance, whether
it is school projects, school budget.
4. Students’ affair management. There should be coordination between teachers and parents
regularly; shouldbe students will behave in a good manner and absorbed moral and ethics.
5. Management on relationships between schools and communities should have the systems
and mechanisms to promote relations and cooperation with the community.
6. Academic Administration should be managed in the form of a commission under the
chair of the owner or president of the school.
7. Facilities management should formulate a plan of using the buildings beneficially. And
should follow the rules, regulations and the government scheme involved.
Keywords: The administrative model/ for demonstration school/ The Lao people’s democratic public
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บทนำ�
การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมจะด�ำเนินไปได้ก็ต้อง
มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาควบคู่กันไป ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาเป็นปัจจัยในการที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ทุก
ด้าน ช่วยในการวางแผนด้านก�ำลังคน เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาประเทศได้ตรงตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงเป็นความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะต้องทุม่ เทการพัฒนาการศึกษา
เพราะเมื่อคนมีการศึกษา จะน�ำไปสู่การเป็นพลเมืองที่
มีสมรรถภาพ เข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ สามารถที่จะ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
รู้จักปรับตัวเข้ากับระบบการเมืองและสังคมส่งผลต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่ง
จะท�ำให้ประเทศพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่การศึกษา
ในทุกระดับนั้นจะเกิดผลดีตามความมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับการจัดระบบ
การบริหารการศึกษาที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานไปสู่ความ
มุ่งหมาย (สุขคะเสริม สิทธิเดช, 2555, หน้า 1)
กองประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ของพรรคประชาชน
ปฏิวตั ลิ าวได้เน้นว่า ต้องพัฒนาขอบเขตสังคม-วัฒนธรรม
ให้ ส มดุ ล กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสั ง คมให้ มี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจ ไปคู่กับการสร้างความ
อยู่ดี กินดีและมีความรุ่งเรืองทางด้านวัตถุ เพื่อบรรลุ
จุดหมายในปี 2558 คือต้องขจัดความทุกข์จนของ
ประชาชน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมบทบาทหญิง-ชาย และเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ผู ้ ห ญิ ง ถื อ การพั ฒ นาระบบการ
ศึกษาแห่งชาติ คือการสร้างคนเป็นใจกลางของการพัฒนา
สังคม-วัฒนธรรม เอาการพัฒนาการศึกษาและการสร้าง
คนเป็ น ใจกลางในการพั ฒ นาสั ง คมนั้ น สอดคล้ อ งกั บ
ทิศทางการพัฒนาแบบยั่งยืนและไปตามการพัฒนาตาม
กรอบสังคมนิยม (หล้าค�ำ พะกาน, 2556, หน้า 2)
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตใน
ลาว พบว่ายังมีลักษณะการสอนแบบประสมประสาน
ระหว่างการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่ที่ได้รับบทเรียน

การพั ฒ นาจากบรรดาประเทศเพื่ อ นบ้ า น ท� ำ ให้ ก าร
ศึกษาไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ส่วนปัญหาด้านการ
เรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สภาพที่มีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา
และเต็ ม ความสามารถเพราะมี กิ จ กรรมอื่ น ๆ สื่ อ
การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ�ำนวนจ�ำกัดและที่
มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มีจ�ำนวนน้อย สภาพ
อาคารเรียนเก่าทรุดโทรมเนื่องจากการก่อสร้างมานาน
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
ระดมทรั พ ยากรจากผู ้ ป กครองและชุ ม ชนได้ ม ากนั ก
ระบบการศึกษาแห่งชาติมีการขยายตัวไม่สมดุลระหว่าง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น การด� ำ เนิ น งานและการ
บริหารโรงเรียนสาธิตจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (แผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ ฉบับลง
วันที่ 3 มีนาคม, 2550)
จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจและได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยที่โรงเรียน
มัธยมสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของ
คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนเป็ น แหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
โรงเรียนมัธยมสาธิตได้พัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบ และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สังกัดแผนก
ศึกษาธิการและกีฬา แขวงนครหลวงเวียงจันท์ 7 ด้าน
คือ การบริหารด้านงานทัว่ ไป การบริหารด้านงานบุคลากร
การบริหารด้านงานธุรการและการเงิน การบริหารงาน
ด้านงานปกครองนักเรียน การบริหารด้านงานสร้างความ
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สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การบริหารด้านงาน
วิชาการ การบริหารด้านงานอาคารสถานที่

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตของเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการ
บริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด แผนก
ศึ ก ษาธิ ก าร แขวงนครหลวงเวี ย งจั น ท์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (ฉบับปรับปรุง 2556, หน้า 14-17) ซึง่ มี 7 ด้าน คือ
1.1 การบริหารด้านงานทั่วไป
1.2 การบริหารด้านงานบุคลากร
1.3 การบริหารด้านงานธุรการและการเงิน
1.4 การบริหารด้านงานปกครองนักเรียน
1.5 การบริหารด้านงานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
1.6 การบริหารด้านงานวิชาการ
1.7 การบริหารด้านงานอาคารสถานที่
2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านการศึกษาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. การวิจัยก�ำหนดไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการบริหาร
ของโรงเรียนสาธิตในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
ขั้นตอนที่ 2 การเสนอรูปแบบการบริหารของ
โรงเรียนสาธิตที่เหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research)
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต โดยใช้เทคนิค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) วิธีการ
ด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาและส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นจาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารโรงเรียนสาธิต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารโรงเรียนสาธิต โดยใช้เทคนิค EDFR
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารโรงเรียนสาธิต เป็นการรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิค EDFR โดยการ
สัมภาษณ์รอบที่ 1 น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยรอบ
ที่ 2, 3 ต่อไป
เกณฑ์การเลือกผู้เชี่ยวชาญ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คั ด เลื อ กผู ้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวน 22 ท่าน โดยมี
เกณฑ์การเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
2. ครูผสู้ อนหรือเคยเป็นผูส้ อนโรงเรียนสาธิตมา
แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
หรือผลงานทางการบริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
4. เป็นผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จในด้านวิชาชีพ และ
มีผลงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
5. เป็นผู้มีต�ำแหน่งหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา
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ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ เ กณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คั ด เลื อ ก เนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อเดียวกันและคงความหมาย
ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ เรื่ อ งที่ ท� ำ การวิ จั ย ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ใน
จ�ำนวน 22 ท่าน โดยก�ำหนดผู้เชี่ยวชาญเป็น 3 กลุ่ม คือ รอบที่ 1 ไว้ด้วยจากนั้นจัดท�ำเป็นแบบสอบถามในรอบ
1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้น�ำทางด้านนโยบาย ที่ 2 ให้เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 4 ระดับ
และการวางแผนการศึกษา จ�ำนวน 5 ท่าน
รอบที่ 3 นั้ น ท� ำ ได้ ด ้ ว ยการน� ำ ข้ อ มู ล จาก
2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้น�ำทางด้านวิชาการ แบบสอบถามในรอบที่ 2 ที่ได้รับคืนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
จ�ำนวน 9 ท่าน
22 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และ
3. กลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ทางด้
า นการ
าพิดสว้ัยยการนํ
อินเทอร์าคข้วอไทล์
(Interquartile Range) ่ 2 ที่ได้รับคืน
รอบที
่ 3 นั้ นทํค่าได้
อมูลจากแบบสอบถามในรอบที
บริหารสถานศึกษาจ�ำนวน 8 ท่าน

่ มาวิเคราะห์หาคามั
่ ธยฐาน (Median) และคาพิ
่ สยั อินเทอร์ควอไทล์
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ ง 22 ทาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย(Interquartile Range)

1. น� ำ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากแบบสั ม ภาษณ์
1. แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์ความคิด มาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยน�ำข้อมูลทั้งหมด
การวิเคราะห์
เห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรี
ยนสาธิตข้อมลู
มาจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
2. แบบสอบถามประมาณค่า 4 1.ระดันํบาข้น�อำมูมาใช้
ประเด็
ดเห็มภาษณ์
นของผูม้เาสร้
ชี่ยวชาญ
และพยายามคง ่ 2 โ
ลทั้ งหมดที
่ได้นจความคิ
ากแบบสั
างเป็ นแบบสอบถามรอบที
สองรอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปภาษาของส�ำนวนเดิมไว้ จากนัน้ จ�ำแนกเป็นข้อกระทง
ข้อมูลทั้งหมดมาจัดเข้าเป็ นหมวดหมู่ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นความคิดเห็นขอ
ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นและด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หากข้อความใดมีข้อความเนื้อหาใกล้เคียงกันก็ให้น�ำมา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และพยายามคงรูไว้
ปภาษาของสํ
มไว้
จากนั้ น่ซ�้ำจํซ้าแนกเป็
จ�ำนวน 3 รอบดังนี้
ในข้อเดียวกัานวนเดิ
น ส่วนข้
อความที
อนก็ให้นตข้ัดอทิกระทรง
้งไป หาก
ั ็้นจันดท�าํ มาไว้
่ อวความที
็ ตดั
ใดมีมขภาษณ์
อ้ ความเนื
หาใกล้ได้เคียงกนกให้
นข้อเดียวกนั สวนข้
่ซ้ าํ ซ้อานกให้
รอบที่ 1 การสร้างแบบสั
ผู้เชี่ย้ อวชาญ
จากนั
ำเป็นใแบบสอบถามมาตราส่
นประมาณค่
ด�ำเนินการดังนี้
4 ระดับ แล้ว่ จึ่งด�ำเนินการจั่ ด4ส่ระดั
ง บ แล้วจึ่งดําเนินการจัดสง่
จากนั้ นจัดทําเป็ นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
1. ก�ำหนดประเด็นที่ต้องการให้
2. หน�าคามั
ำข้อ่ มูธลยฐานและคาพิ
นัน้ มาวิเคราะห์
ธยฐานและค่
า เป็ นราย
่ หสาค่
2. นํผู้เาชีข้่ยอวชาญ
มูลนั้ นมาวิเคราะห์
ยั อิานมัเทอร์
ควอไทล์
แสดงความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด พิสยั อินเทอร์ควอไทล์เป็นรายข้อ เพือ่ จัดท�ำแบบสอบถาม
จัดทําแบบสอบถามในรอบที
่ 3 เมื่อดํ่ 3าเนิเมืนอ่ การเสร็
จแล้วจจึ่แล้
งสงไปให้
ผเู ้ ชีผ่ยเู้วชาญตอบแบบสอ
ของผู ้ วิ จั ย โดยสร้ า งค� ำ ถามปลายเปิ
ด ให้ ค รอบคลุ ม ในรอบที
ด�ำเนินการเสร็
ว่ จึง่ ส่งไปให้
ชีย่ วชาญ
อีกบครัรู้ งปหนึ
่ง
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาเกี่ ย วกั
แบบการบริ
ห าร ตอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
โรงเรียนสาธิต
3. การวิ
เคราะห์
ครั้งนี้ ผู้วิจัยาเนินการห
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิ
จยั ครั
ข้อมูลทีจ่รัยวบรวมมาดํ
้ งนี้ ผูขว้ จิ้อยัมูนํลาในการวิ
2. น�ำค�ำถามทีส่ ร้ามังปรึ
กษาขอความเห็
ข้อมูลทีโ่รดยใช้
วบรวมมาด�
ำเนินการหาค่
ามัธยฐานและค่
า
่ สนยั อิชอบ
ธยฐานและคาพิ
นเทอร์น�คำวอไทล์
โปรแกรมสํ
าเร็จรู ปทางสถิ
ติ
จากคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
พิสัยอินเทอร์ควอไทล์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
3. น�ำค�ำถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
N

 F
2
i
Median  L  
แนะของคณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์จนได้ความ
 f 


เห็นชอบจากคณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์นำ� ไปใช้


สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
I.R. = Q3-Q1
I.R. = Q3-Q1
รอบที่ 2 น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบ
เกณฑ์การแปลค่าคะแนน
ที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยน�ำข้อมูล
เกณฑ์
ทีไ่ ด้จาการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ มาจ�ำแนกเป็
นข้กอารแปลค่
กระทง าคะแนน ซึง่ ก�ำหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวทางของ บุญชม
สะอาดยแนวทางของ
และบุญส่ง นิลบุแก้ญวชม(2535,
หน้า 23-24)
ซึ่งดกาหนดเกณฑ์
ศรี สะอาด
และบุญดัสงง่ นีนิ้ ลแกว้ (
โดยคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประเด็นความคิ
เห็ํ นของผู้ โศรีดยอาศั
เชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีขึ้นอย่
ดเจน ดัและรวบรวม
หน้างชั
า 23-24)
งนี้

่ ่ย ระดับคุณลักษณะ
คาเฉลี
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ค่าเฉลี่ย
ระดับคุณลักษณะ
3.51 - 4.00 เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
2.51 - 3.50 เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
1.51 - 2.50 ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อความนั้น
1.00 - 1.50 ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
การแปลความหมาย ถ้าค่าพิสยั อินเทอร์ควอไทล์
ทีค่ ำ� นวณได้ขอ้ ความใดทีม่ คี า่ ไม่เกิน 1.25 แสดงว่าความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีม่ ตี อ่ ข้อความนัน้ สอดคล้องกัน
(Consensus) ถ้าค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของข้อความ
ใดมีค่ามากกว่า 1.25 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน

สรุปและอภิปรายผล
การบริหารด้านงานทั่วไป พบว่า โรงเรียนเป็น
ห้องปฏิบัติการแหล่งค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่นิสิตและผลประกอบอาชีพครูโรงเรียนมี
ภาระหน้าที่ตอบสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ
คณะเพือ่ ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสายงานการบังคับบัญชา
ของโรงเรียนส่วนหนึง่ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก
ภาควิชาที่โรงเรียนสังกัดหรือตัวแทนจากคณะมีความ
เป็นอิสระในด้านการจัดการเรียนการสอนจัดสายงานการ
บริหารตนเองโดยอิสระมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประกอบด้วยหัวหน้าสายวิชาและหัวหน้าโครงการและ
สายชัน้ เรียนและหัวหน้าระดับใช้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้มอบ
หมายภาระหน้าทีอ่ ย่างทัว่ ถึงคณะมีสว่ นร่วมในการบริหาร
โรงเรียนโรงเรียนมีบทบาทเทียบเท่าภาควิชาโรงเรียน
มีสภาพเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือ
คณบดีอาจารย์สังกัดภาควิชาและมีต�ำแหน่งเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยโรงเรียนกับคณะมีการปรึกษาหารือ และ
วางแผนการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้
ร่วมกันโรงเรียนกับคณะมีการบริหารงานร่วมกันมีการ
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อสอนในระดับคณะ และโรงเรียน
ซึง่ สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬาได้กำ� หนด
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2555 มี
แนวทางในการปฏิบัติ จ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ การวางแผน
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ปฏิบัติการของโรงเรียน การจัดองค์การ การจัดระบบ
สารสนเทศ การบริหารงานบุคคล การสื่อสารคมนาคม
และประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงิน การประเมินผล
งานการบริหารทั่วไปการบริหารงานในโรงเรียนเพื่อให้
ประสบผลส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายและนโยบายที่ก�ำหนด
ไว้ผบู้ ริหารจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารงาน
สอดคล้ อ งกั บ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ระยองเขต 1 (2547, หน้า 55-71) การบริหารทั่วไป
เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองค์การให้บริหาร
งานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน และการอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้
ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน
การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
หลักการบริหารงานทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิข์ องงานเป็นหลัก
โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์การ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การบริหารงานด้านบุคลากรพบว่า มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรภายในโรงเรียนจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากร
เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นในหน้ า ที่ ส อนเจ้ า หน้ า ที่
ฝ่ายต่าง ๆ แจ้งผลให้ทราบถึงการด�ำเนินงานเป็นราย
บุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและให้ก�ำลังใจอาจารย์ทุกคน
ได้ ม อบหมายภาระหน้ า ที่ ก ารสอนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
โรงเรี ย นมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ก ารศึ ก ษาต่ อ
ดูงาน ฝึกอบรมสัมมนาและประชุมเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
มีการประชุมอาจารย์เพือ่ เพิม่ พูนสมรรถภาพทางวิชาการ
เช่น ให้ความรู้ทางข่าวสารข้อมูล การทดลองค้นคว้าและ
วิจัยต่าง ๆ โรงเรียนมีส่วนสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาส
ได้ผ่านผลงานทางวิชาการแก่สังคมภายนอกโรงเรียน
ส่งเสริมบรรยากาศปฏิบัติงานในรูปแบบประชาธิปไตย
ด้วยการรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผู้
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บริหารประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้ บังคับ
บัญชาจัดให้มคี รูทจี่ บการศึกษาในกลุม่ วิชานัน้ ๆ โดยตรง
เพื่อเข้าท�ำการสอน จัดให้มีสวัสดิการในรูปต่าง ๆ ให้แก่
ครู ซึง่ สอดคล้องกับ (การปฏิรปู ระบบการศึกษาแห่งชาติ
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2558) ได้ระบุว่า การบริหาร
บุ ค ลากร ควรจั ด การบริ ห ารเป็ น ไปในรู ป ของคณะ
กรรมการ โดยจัดตั้งบุคลากรหลักในการบริหาร ได้แก่
บุคลากรด้านการบริหาร และการปกครองบุคลากรด้าน
การสอนและกิจกรรมเสริมบทเรียน บุคลากรด้านการ
นิเทศ และติดตามผล จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยว
กับบุคลากรประจ�ำปี จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนในหน้าที่
สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ มีการมอบหมายงาน และ
มอบอ�ำนาจในการตัดสินใจในงานนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งก�ำกับ ดูแล ส่งเสริมให้ครูได้ประพฤติตาม
ระเบียบแบบแผนของโรงเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาของรัฐ ตลอดจนจรรยามารยาทในวิชาชีพครู
และมีการแจ้งผลให้ทราบถึงการด�ำเนินงานเป็นรายบุคคล
เพื่อปรับปรุงแก้ไข และให้ก�ำลังใจ โดยการจัดสวัสดิการ
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ครู สอดคล้องกับ อรวรรณ
พันธ์ปาน (2550, หน้า 69) ได้กล่าวว่า การบริหาร
บุคลากร ควรวางแผนอัตราก�ำลัง โดยจัดครูครบชัน้ เรียน
ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนสอนอย่างเดียว ปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันระหว่างเครือข่าย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นวิทยากร และจัดท�ำงานอื่น ๆ เช่นให้พระ
สอนพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านการบริหาร
บุคลากรมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Minudin
(1987, pp. 2403-A) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริหารมีหน้า
ที่หลักในการประเมินโครงการของโรงเรียน สนับสนุน
ให้ผู้ร่วมงานให้มีการศึกษา และประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้น ก�ำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน ควบคุมโครงการ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิต
ของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวผู้
บริหารมีหน้าที่หลักในการเอาใจใส่การประเมินโครงการ
ของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการศึกษา และ

ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นก�ำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน
ควบคุมโครงการ และกิจกรรมอืน่ ๆ ทัง้ หมดของโรงเรียน
เช่นกัน
การบริหารด้านงานธุรการและการเงินพบว่า การ
จัดระบบสื่อสารมีการวางแผนและเห็นความจ�ำเป็นมีการ
มอบหมายหน้าทีก่ ารติดต่อและต้อนรับบุคลากรภายนอก
เป็นทางการมีการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการอย่างมี
ระบบสามารถค้นหาได้รวดเร็ว และถูกต้องมีขั้นตอนใน
การรับส่งหนังสือและเอกสารอย่างเป็นระบบมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
สามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่ง
สอดคล้องกับ (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติ, 2551, หน้า 33) ได้ระบุว่า ในการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานควรยึดถือกฎ ระเบียบ ค�ำสั่ง ของกระทรวง
ศึกษาและกีฬา โดยเคร่งครัดมีการก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่
ธุรการและการเงินแยกออกจากกัน มอบหมายงาน และ
ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน เพื่ อ ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อให้การบริหารงานด้านธุรการ และ
การเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดท�ำแผน
งานการบริหารไว้ลว่ งหน้า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของแผนงาน
โครงการงบประมาณของโรงเรียน และงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เอกสารงานสารบรรณ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
งาน ควรก�ำหนดให้มีการวัดผลประเมินผลอีกด้วย การ
เงินควรมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเกีย่ วกับบัญชี
โดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ควรมีเจ้าหน้าที่
ที่เป็นคนมีระเบียบ เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งสามารถเก็บเรื่องราวเป็นความลับได้ การจัด
ท�ำแผนงบประมาณประจ�ำปี ควรมีการท�ำก่อนเปิดปี
การศึกษาใหม่ของปีถัดไป มีการวางโครงการและเขียน
แผนการปฏิบตั งิ านเพือ่ สะดวกในการบริหารงบประมาณ
ขณะเดียวกันควรมีการประเมินผลการบริหารงานตลอด
จนการประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วย
การบริ ห ารด้ า นงานปกครองนั ก เรี ย นพบว่ า
การจั ด การเรื่ อ งการเงิ น ควรจั ด ท� ำ ในรู ป แบบของการ
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จัดตั้งงบประมาณประจ�ำปีของนักเรียนตามแผนงาน
และโครงการที่วางไว้ควรจัดท�ำแผนงานตั้งแต่ต้นปีการ
ศึกษาควรมีการวางแผนการบริหารงานไว้ล่วงหน้ามี
การเสริมประสบการณ์ด้านความส�ำเร็จในวิชาชีพให้แก่
นั ก เรี ย นโดยการเชิ ญ ผู ้ เชี่ ย วชาญหรื อ บุ ค คลภายนอก
มาให้ ค วามรู ้ ส ่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นโดยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพทางเศรษฐกิจของ
นักเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม
ด้านดนตรี พลศึกษา และศิลปะอย่างชัดเจนควรเน้นให้
นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่โรงเรียนก�ำหนดควรมี
การจัดตัง้ เครือข่ายผูป้ กครองร่วมดูแลความประพฤติของ
นักเรียน ให้นกั เรียนแต่งกายแบบสุภาพควรณรงค์ในเรือ่ ง
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทและเพศ มีการจัดหางานให้
นักเรียนท�ำเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน เน้นการปฏิบัติ
งาน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและความสามารของนักเรียนแต่ละ
คน เน้นการร่วมกันท�ำงานเป็นทีมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ จะต้อง
เป็นผลดีต่อนักเรียนและก็ให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา
และการด�ำรงชีวติ ในอนาคต ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั เรียน
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษา (2555, หน้า
5) ได้ระบุวา่ โรงเรียนควรจัดปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียน
เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย การ
จั ด การศึ ก ษา การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครอง และ
การเตรียมความพร้อมผูป้ กครองก่อนเปิดภาคการศึกษา
โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม จัดท�ำสื่อสารสัมพันธ์
ส�ำหรับผู้ปกครองเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
การบริหาร การด�ำเนินงาน การเรียนรู้ของนักเรียน และ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการวางแผนร่วมกัน
ในการบริหาร การด�ำเนินงาน การระดมทรัพยากรเพือ่ การ
ศึกษา และเรื่องอื่นๆ สม�่ำเสมอ ส่งเสริมนักเรียนให้เรียน
จบชั้นมัธยมโดยไม่จ�ำแนก เพศ ชนเผ่า ศาสนา ฐานะ
ทางสังคม และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน
ควรส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
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โภชนาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การป้องกันตัวเองจากพยาธิ สิ่งเสพติดและสิ่งอันตราย
ต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันนักเรียนจากความรุนแรง และ
การกระทบกระเทือนทางด้านร่างกายและจิตใจ โรงเรียน
ควรมีระบบคุ้มครองสถิติ และข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
มีการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการ
เคลือ่ นไหวขององค์การจัดตัง้ มหาชน มีการติดตามแผน
งานปฏิบัติหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
เป็นปกติ ควรส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มรี ะเบียบวินยั
คุณธรรม จริยธรรม ควรมีการปฏิบตั ดิ ว้ ยการศึกษาอบรม
ด้านความคิดคุณสมบัติของนักเรียนเป็นระบบปกติ เริ่ม
จากครอบครัว ครูประจ�ำวิชา และครูประจ�ำชัน้ พิเศษทุกๆ
วันจันทร์ หลังจากเคารพธงชาติแล้วคณะอ�ำนวยการต้อง
ได้ให้การศึกษาอบรมระดมความคิดในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละด้านของนักเรียน
การบริ ห ารด้ า นงานปกครองนั ก เรี ย นควรจั ด
บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ เสริมสร้างชีวติ ของนักเรียนให้สมบูรณ์
ขึ้น ผู้บริหารต้องเข้าใจลักษณะของนักเรียนดีพอสมควร
การเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมถูกต้องตามธรรมชาติของ
นั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมถูกต้อง เป็น
ทีย่ อมรับของสังคม ปัจจุบนั ความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของนักเรียน และการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน การเรียนรู้เฉพาะ
ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การเสริมหลักสูตร การ
เสริมทักษะ และการจัดการประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนได้มโี อกาสพบปะ และพบจริง ๆ จึงมีความจ�ำเป็น
และส�ำคัญยิง่ เพราะในชีวติ จริงของนักเรียนมิได้ขนึ้ อยูก่ บั
งานวิชาการ แต่หากขึ้นอยู่กับการปรับตัว การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์วจิ ยั ด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ และ
ทักษะเป็นเครือ่ งมือ มักปรากฏอยูเ่ สมอว่านักเรียนทีม่ งุ่ แต่
งานวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิต
ได้ เพราะชีวิตไม่ได้ขึ้นกับหลักวิชาการ แต่ขึ้นอยู่กับการ
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จัดประสบการณ์ให้กบั ชีวติ สอดคล้องกับ อภิสทิ ธ์ รืน่ จิตร์
(2547, หน้า 86) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรูม้ ไิ ด้เกิด
ขึ้นในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนได้เรียนรู้
อะไรหลายอย่างจากภายนอก ห้องเรียน คนส่วนใหญ่ตอ้ ง
เรียนรู้จากคนอื่น และต่างก็เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การบริ ห ารงานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โรงเรียนกับชุมชน พบว่า มีการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนและเปิด
โอกาสให้ใช้สถานที่ตามความเหมาะสมโรงเรียนจ�ำเป็น
ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในชุมชนนั้น โดยเฉพาะด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมผูบ้ ริหารโรงเรียน
และครูควรเป็นผู้น�ำในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จัดให้มโี ครงสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างชัดเจนควร
มีการจัดตัง้ ชมรมผูป้ กครองนักเรียนควรมีชมรมศิษย์เก่า
การจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์กับชุมชนควรเป็นไป
เพื่อการสร้างสรรค์มิตรภาพระหว่างชุมชนและโรงเรียน
ควรมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและโรงเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโรงเรียนควรมีระบบ และกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดท�ำแผนงาน
ประเมินระบบและกลไก รวมทั้งน�ำผลการประเมินมาใช้
ตัดสินใจและปรับปรุงระบบ และกลไกต่าง ๆ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนา เทศกาล และ
งานแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง (นริสานันท์
เดชสุระ, 2552, หน้า 203)
ได้กล่าวถึงการบริหารงานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนควรมีระบบ และกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดท�ำแผนงาน
ประเมินระบบ และกลไกรวมทั้งน�ำผลการประเมินมาใช้
ตัดสินใจ และปรับปรุงระบบ และกลไกต่าง ๆ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนา เทศกาล และ
งานแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษา และกีฬา ว่าด้วย
การรับรอง และประกาศใช้หลักการคุ้มครองโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิต ควรมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการ โดยเชิญผู้อาวุโสหรือผู้มีความรู้ความสามารถ
ในชุมชนนั้น ๆ มาเป็นกรรมการที่ปรึกษา หรือร่วมเป็น
กรรมการในการบริหารงานด้วยทั้งนี้เป็นการใช้บุคลากร
ในชุมชนอย่างคุ้มค่า การบริการของโรงเรียนที่มีต่อ
ชุมชนก็ควรเป็นลักษณะของการช่วยเหลือ การด�ำรงไว้ซงึ่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ชุมชนจะเป็น
ผูท้ มี่ บี ทบาทในส่วนนีม้ าก ผูบ้ ริหารจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน โดยการ
เขียนโครงการให้ชดั เจน เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบตั ิ
ได้จริง จะได้เห็นจากว่าการใช้กิจกรรมให้เป็นประโยชน์
ได้แล้วยังเป็นการสื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนจากการลงมือ
ปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน
ที่มีความหลากหลายตามกิจกรรม บทเรียน การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความมุง่ หมาย
ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน เพราะสัมพันธภาพจะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยง
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันเดียวกันตามที่
ก�ำหนดไว้
2. เพือ่ เสริมสร้างความรูส้ กึ เป็นเจ้าของแก่ชมุ ชน
เนือ่ งจากโรงเรียนเป็นสาธารณสมบัตทิ ชี่ มุ ชนเป็นเจ้าของ
อยูแ่ ล้ว หากแต่มอบหมายให้คณะครูเป็นผูด้ ำ� เนินการรับ
ผิดชอบ ซึ่งมีครูใหญ่เป็นหัวหน้า
3. เพือ่ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอาจแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น การก�ำหนด
จุดมุ่งหมาย และนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนการ
พัฒนางานด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้การด�ำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
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4. เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนมี
วัฒนธรรมอยูม่ ากมาย ทัง้ นีเ้ ป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
และศาสนา วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์
ความดีของชุมชน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ชุมชนจะรักษา
และหวงแหนเป็นอย่างยิ่งหากโรงเรียนท�ำการฟื้นฟู และ
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชน ชุมชนจะให้ความร่วมมือทุก
ประการ เพราะชุมชนมองเห็นว่ากระท�ำเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริง
5. เพื่ อ สร้ า งความกลมกลืน ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับว่า โรงเรียนเป็นหน่วยงานของ
ชุมชน ด�ำเนินการพัฒนาคนส�ำหรับชุมชน โรงเรียนกับ
ชุมชนจึงมีการปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันทุกในทุกกรณี
การบริหารด้านวิชาการ พบว่า มีการก�ำหนด
นโยบายให้อาจารย์ในหมวดวิชามีสว่ นร่วมในการวางแผน
งานวิชาการมีการจัดอบรมการใช้หลักสูตร การตรวจสอบ
ติดตามการใช้ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอมี
การสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ความสามารถและ
เพิ่มพูนทักษะในการควบคุมก�ำกับติดตามดูแลการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรมีระบบการให้บริการ
ห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ และ
นักเรียนมีการนิเทศภายในและการฝึกอบรมปฏิบัติการ
เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนติดตามและประเมินผลการ
เรียนการสอนของอาจารย์อย่างสม�่ำเสมอน�ำเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการควรเป็นผู้จัดท�ำตารางสอนและการจัดเด็ก
เข้าชัน้ เรียนจัดให้มกี ารประเมินแผนการเรียนการสอนตัว
นักเรียนสื่อและผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษา
และกีฬา กรมมัธยมศึกษา (สปป.ลาว, 2555, หน้า 2022) ได้ระบุว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การวางแผน
งานวิชาการ การจัดแผนการเรียน การจัดตารางการ
เรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม
นักเรียน การวัตและประเมินผลการเรียน งานทะเบียน
นักเรียน การจัดครูเข้าสอน
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การบริหารด้านอาคารสถานที่ พบว่า มีการ
วางแผนการใช้ห้องเรียนอย่างเหมาะสมกับสภาพและ
บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีการใช้พ้ืนที่อาคารให้
มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดควรมีการวางแผนการสร้าง
อาคารให้เหมาะสม จัดท�ำแผนงานเกีย่ วกับอาคารสถานที่
ไว้ลว่ งหน้าอย่างน้อย 5-10 ปีจดั ให้มอี าคารทีถ่ กู ต้องตาม
หลักวิชาการโดยค�ำนึงถึงผูเ้ รียนได้รบั ประโยชน์เป็นส�ำคัญ
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในโรงเรียนให้มีความ
สวยงามและร่มรื่นโรงเรียนจัดระบบการจราจรภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยโรงเรียนจัดระบบ
สาธารณูปโภคให้มกี ารใช้งานได้ดตี ลอดเวลาสภาพอาคาร
และบริเวณโรงเรียนได้รับการบ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
มัน่ คงแข็งแรงและสะอาดสวยงามโรงเรียนจัดให้มโี ต๊ะเก้าอี้
และอุปกรณ์ประจ�ำห้องต่าง ๆ ในจ�ำนวนที่เหมาะสมและ
อยูใ่ นสภาพทีด่ โี รงเรียนจัดให้มเี ครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก
ภายในห้องเรียนตามความจ�ำเป็นเช่น พัดลม อุปกรณ์เสียง
ฯลฯ โรงเรียนจัดให้มีระเบียบและตารางการใช้ห้องเรียน
ห้องพิเศษ และบริเวณอาคารสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับ
กรมจัดตั้ง และพนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ (2556,
หน้า 5-6) ได้ให้ความหมายของการบริหารอาคารสถาน
ที่ หมายถึง การที่ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนใช้
อาคารสถานที่ และทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ตาม
เป้าหมาที่ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานด้าน
บุคลากรการบริหารงานธุรการและการเงินการบริหารด้าน
งานปกครองนักเรียนการบริหารงานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนการบริหารด้านวิชาการการ
บริหารด้านอาคารสถานทีโ่ รงเรียนควรให้ความส�ำคัญเท่า
เทียมกันอย่างไม่ชัดเจน เพราะแต่ละงานมีความส�ำคัญ
แตกต่างด้านภาระงาน และที่ส�ำคัญงานทั้ง 7 ด้านต้องมี
ความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการพัฒนาควรไป
พร้อม ๆ กันทั้ง 7 ด้าน
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1.2 การบริหารงานทั้ง 7 งาน ของผู้บริหาร
โรงเรียน ควรด�ำเนินงานโดยการบริหารจัดการในรูป
ของคณะกรรมการในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
กระจายอ�ำนาจ และเป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของในงาน
นั้น ๆ และผลที่ตามมาคือ ความตั้งใจในการท�ำงานให้
ประสบความส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 ควรมี ก ารจั ด ประสบการณ์ ใ นด้ า น
ต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียน อาทิ การทัศนศึกษา ฝึก
อบรม สัมมนา การค้นคว้า วิจัย เขียนเอกสารทาง
วิชาการ ต�ำรา มีการพัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอาจารย์ และนักเรียน เชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เรือ่ งระบบโครงสร้าง
ของโรงเรียนสาธิตในบทบาทที่เป็นห้องปฏิบัติการของ
คณะศึกษาศาสตร์ ว่าการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
รูปแบบใดดีที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด
2 . 2 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่เป็นห้องปฏิบัติ
การในการจัดการเรียนการสอน วิจัย ค้นคว้า ทางด้าน
การจัดการศึกษากับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา
2.3 ควรมีการสรุปโครงสร้างการบริหารงาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนสาธิต และคณะศึกษาศาสตร์ ให้
มีความชัดเจนอาจใช้ยุทธวิธีการประเมินผล รูปแบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์น�ำผลที่ได้ไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชน
สู่การจัดทำ�แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เทศบาลตำ�บลบางพระ อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี*
Participatory Action research (PAR): Integrated Community Plan
to Three-Year Development Planning (B.E.2558-2560)
at Bangpra District Municipality, Chonburi Province
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง**
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล***
พีระพงษ์ สุดประเสริฐ****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เทศบาลต�ำบลบางพระ
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) เสริมสร้างชุมชนเทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรใี นการพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์ สามารถบูรณาการจัดท�ำแผนชุมชนสูก่ ารจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยการมีสว่ น
ร่วมอย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 3) ให้
ประชาชนในชุมชน และบุคลากรเทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีทกั ษะ และ
ประสบการณ์ในการท�ำงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน พื้นที่ปฏิบัติการได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรีจ�ำนวน 10 ชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในชุมชนมีสามระดับได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน ด้าน
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบางพระพบว่า ขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความคุ้มค่า
หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน ซึ่งน�ำไปสู่ความเชื่อมั่น สร้างความสนใจในกิจการ
สาธารณะ ส่วนปัจจัยความส�ำเร็จประกอบด้วยผูน้ ำ� ท้องถิน่ แกนน�ำ และคณะกรรมการชุมชน การมีสว่ นร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมเชิงหนุนเสริมจากเทศบาล ภาครัฐและเอกชนและ การสร้างเครือข่ายการท�ำงาน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างจิตส�ำนึก
ในการพัฒนาชุมชน ด้วยการพึ่งตนเอง การจัดการกันเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการปรับทัศนคติเชิงบวกในการท�ำงานร่วมกัน ผ่านกระบวนการฝึกอบรมผู้น�ำ หรือกลวิธีอื่นๆ
*งานวิจัยทุนอุดหนุนจากเทศบาลตำ�บลบางพระ
**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
****ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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Abstract
The research objectives were: 1. Studying the problems and the needs of communities at
Bangpra District Municipality, Chonburi Province 2. Encouraging the communitiesto develop skills
and experiences for integrating the Community Plan to Three-Year Development Planning (B.E.25582560), which could be completely participated and presented guidelines to develop activities so
as to create self-reliability 3. Encouraging community development skills and experiences sharing
among community members. The participatory action research was done in 10 communities at
at Bangpra District Municipality, Chonburi Province
The findings were:
There were three levels of community problems; personal, family, and community level.
The level of community member participation depended on the good governance system specially
effective and efficient, transparent and community participatory system that related to the public
consciousness. Key succeed factors were community leaders, community committee, community
participation, district municipality supported, and working network. Suggestion
1. The communities at Bangpra District Municipality should establish various civil networks
for self reliability and sustainable development.
2. Promote the positive attitude in working together through leader training process, etc.

ความเป็นมาและสำ�คัญของปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการ
สากลที่อารยประเทศให้ความส�ำคัญเป็นประเด็นหลักใน
การพัฒนาประเทศ ซึ่งสังคมไทยก็ยึดถือเป็นประเด็น
หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการ
ศึ ก ษาให้ เ ป็ น สั ง คมที่ เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนในการรับรู้ ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาของสังคมของตนย่อม
เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเรียนรู้ และได้ปฏิบัติอย่างต่อ
เนื่องในการด�ำเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับด้วยกันทุกๆ
ฝ่ายในสังคม
ในการบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้ระบุแนวนโยบายด้าน
การมีสว่ นร่วมของประชาชนไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติแ ละระดับ
ท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุก ระดับ
ในรู ป แบบองค์ ก รทางวิ ช าชี พ หรื อ ตามสาขาอาชี พ ที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 4) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาการเมื อ งภาคพลเมื อ งเพื่ อ ช่ ว ย
เหลือการด�ำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการด�ำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน
ในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง ความ
คิ ด เห็ น และเสนอความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น 5)
ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนที่ เ กี่ ย วกั บ การ
พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550,
2550) จากข้อความในรัฐธรรมนูญ แสดงถึงความส�ำคัญ
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความจ�ำเป็นต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องและโปร่งใสในทุกระดับของสังคม
การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่ง
ที่น�ำมาใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนามนุษย์
ชุมชนและสังคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคนให้มีความสุข เป็นคน
ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความดีงาม ซึ่งการพัฒนา
กลุ่มคนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้โดยมีคนที่มีจิตวิญญาณ
ส�ำนึกรักชุมชน มีความรักชุมชน เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดการชุมชนที่ดี
มีเครือข่ายกิจกรรม มีภาวะผูน้ ำ� ในชุมชนพึง่ พาตนเองได้
และเป็นชุมชนที่สงบสุขพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
เทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุ รี เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รหนึ่ ง
ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีความ
สามารถในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด การชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ของตนเองอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
รู ้ จั ก การจั ด การอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น และมี
กระบวนการวางแผนงานพัฒนาเป็นระบบ ด�ำเนินงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ยั่ ง ยื น ประกอบกั บ ชุ ม ชนในเทศบาลต� ำ บลบางพระ
เป็นชุมชนที่ประชากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ และ
ขนาดของประชากรแต่ละชุมชนมีจ�ำนวนเหมาะสมใน
การพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เทศบาลต�ำบล
บางพระจึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข อง
ประชาชนในการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ โดย
ด�ำเนินโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR:
Participatory Action Research) บูรณาการแผนชุมชน

สู ่ ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2558–2560)
เทศบาลต�ำบลบางพระ จังหวัดชลบุรีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
2. เพื่อเสริมสร้างชุมชนเทศบาลต�ำบลบางพระ
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ สามารถบูรณาการจัดท�ำแผนชุมชนสู่การ
จัดท�ำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
3. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชน และบุ ค ลากร
เทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีทกั ษะ และประสบการณ์ในการท�ำงาน
พัฒนาชุมชนร่วมกัน

ขอบเขตการวิจัย
1. การศึกษาบริบทของชุมชนเทศบาลต�ำบลบาง
พระ เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
โดยครอบคลุมด้าน ประวัติความเป็นมา สภาพทาง
ภูมศิ าสตร์ สภาพแวดล้อม วิถคี วามเป็นอยูข่ องประชาชน
การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ขององค์กรในชุมชน
ทุนทางสังคมของชุมชน
2. กิจกรรมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้น
การเสริมสร้างการเรียนรู้ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการจัดและร่วมพัฒนาแผนของชุมชน เพื่อการพัฒนา
โดยเรียนรูก้ ระบวนการมีสว่ นร่วมจากกิจกรรมปฏิบตั กิ าร
ท�ำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- พ.ศ.
2560)
3. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน
เป็ น การวิ จั ย ที่ มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
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โดยการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติกิจกรรม
โดยตรงในชุมชน การศึกษาดูงานจากชุมชนเข้มแข็ง
ต่าง ๆ การฝึกคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การ
เสวนากลุม่ การจัดเวทีชาวบ้านในชุมชน การปรึกษาหารือ
การค้นหาข้อมูลความจ�ำเป็นในการเรียนรูข้ องชุมชนเพือ่
ส่งเสริมการเป็นชุมชนเรียนรู้

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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เอกสาร การท�ำแผนที่เดินดิน การสัมภาษณ์บุคลากร
ฝ่ายต่างๆ ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ชุมชน และการสนทนากลุ่มย่อย
3. เวทีวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยชุมชนน�ำข้อมูล
จากข้อ 4.2 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก�ำหนดประเด็น
ส�ำคัญของแต่ละชุมชนเพือ่ จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก และข้อมูล
ในชุมชน
4. การจัดเก็บข้อมูลชุมชน (เพิ่มเติม) เป็นการ
เก็บข้อมูลภาคสนามครัง้ ที่ 2 โดยการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
เพิ่มเติมและน�ำประเด็นจากเวทีวิเคราะห์ข้อมูลไปศึกษา
เชิงลึก (สภาพปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอในการแก้ไข
(ใช้เครื่องมือเช่นเดียวกับข้อ 2)
5. เวทีจดั ท�ำแผนชุมชน ชุมชนจัดท�ำแผนชุมชน
และโครงการพัฒนาชุมชน
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สรุปบทเรียนและ
การศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
7. เวทีบูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดท�ำแผน
สามปี (พ.ศ. 2557-2560)

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ด�ำเนิน
การวิจัย จากเทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ภายในเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2557
ในเทศบาลต�ำบลบางพระ ประกอบด้วยชุมชนที่มีบริบท
แตกต่างกัน ประกอบด้วย ชุมชนที่มีลักษณะเป็น กึ่ง
ชุมชนเมือง ลักษณะพิเศษของแต่ละชุมชนที่ไม่เหมือน
กัน เช่น เป็นชุมชนเก่าแก่ในตลาด ชุมชนริมทะเลมีอาชีพ
ทางการประมงเป็นหลัก ชุมชนทีเ่ ป็นข้าราชการ ส่วนใหญ่
มีสวัสดิการจากรัฐอย่างพอเพียง เป็นต้น ชุมชนดังกล่าว
มีจำ� นวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท้ายบ้าน ชุมชน
พร้อมใจ ชุมชนวัดหลวงบางพระ ชุมชนท่าตาลักษณ์
ชุมชนคอเขาพัฒนา ชุมชนบ้านนาพุ ชุมชนตลาดบน สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ชุมชนชาวเขื่อนพัฒนา ชุมชนทิวสนพัฒนา และชุมชน
ของชุมชน
บางพระน่าอยู่
ปัจจัยพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมใน
การจัดท�ำแผนแม่บทชุมชนของชุมชนเทศบาลต�ำบล
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว น บางพระ มีดังนี้
ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ที่ส่งผลให้
ร่วม (PAR: Participatory Action Research) โดยมี
ประชาชนในชุมชนบางพระมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
ขั้นตอนการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
1. เวทีการสร้างความเข้าใจโครงการวิจัยและ แม่บทชุมชนได้แก่
1. ผลกระทบจากกระแสนโยบายการพัฒนา
ร่ ว มกั น วางแผนจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น คณะนั ก วิ จั ย
คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลบางพระและตัวแทนชุมชน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีม่ เี ป้าหมายให้พนื้ ที่
ท�ำความรู้จักคุ้นเคยกัน ท�ำความเข้าใจโครงการ และร่วม ภาคตะวันออกเป็นโซนอุตสาหกรรมและศูนย์กระจาย
กันวางแผนการจัดเก็บข้อมูลชุมชน (ประเด็นและวิธกี าร สินค้าเครือข่าย Logistics อาเซียนล่างต่อยอด จากการ
พัฒนาโครงการ Eastern Seaboards
เก็บข้อมูล)
2. ผลกระทบจากกระแสการพัฒนาประเทศไทย
2. การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชุ ม ชน นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน
เก็บข้อมูลในชุมชน โดย การศึกษาข้อมูลชุมชนจาก ด้านระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ การพัฒนาโครงการถนน
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บูรพาวิถี เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมทั้งแนวคิด
ระบบผันน�้ำฝั่งตะวันออก ลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ่างเก็บ
น�้ำบางพระ เป็นต้น
3. ผลกระทบจากมหาอุทกภัย พ.ศ. 2556
บริเวณจังหวัดชลบุรี ตลอดน�ำ้ อุปโภค บริโภค ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ บางพระ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
เทศบาลบางพระ ไม่มากก็น้อย
4. ผลกระทบจากการขยายตั ว ของชุ ม ชน
เมือง ทั้งบ้านจัดสรร ทั้งคอนโดมีเนียม และบ้านเช่า
อพาร์ ท เมนท์ อี ก ทั้ ง ยั ง การเจริ ญ เติ บ โตของโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกโซนนิคมอุตสาหกรรม ที่ก�ำลังขยาย
ตัวรอบๆ เทศบาลต�ำบลบางพระ
เหตุปัจจัยที่กล่าวข้างต้น อาจส่งผลดี และผล
เสียแก่ประชาชนในเทศบาลบางพระ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับ
การค้นหาข้อเท็จจริง การวางแผนรองรับ และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่ชุมชน
ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด (Pull Factor) ที่ ส ่ ง ผลให้
ประชาชนในชุมชนบางพระมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
แม่บทชุมชน
1. มีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาบางสิ่งบาง
อย่าง ที่ชุมชนสนใจในขณะหนึ่ง (Agenda)
2. เทศบาลให้ความส�ำคัญกับการสร้างระบบการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) ท�ำให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกไว้วางใจ มีการปรับทัศนคติให้
ความร่วมมือ
3. เทศบาลมี ก ารหนุ น เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณ
4. เทศบาลสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม ผ่านงาน
วิจัยและจัดท�ำแผนแม่บทของชุมชน
5. ในชุมชนมีปัญหาทั้งระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน ส่งผลถึงปัญหาระดับสังคม
6. ความล้มเหลวของระบบการท�ำงานแบบแยก
ส่วน ไม่บูรณาการงานร่วมกัน

ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ ประชาชนในเทศบาล
บางพระจ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
สภาพปัญหาภายในชุมชน จ�ำแนกได้ดังนี้
1. ปัญหาระดับบุคคล พบว่า ประชาชนบางส่วน
ในชุมชนบางพระออกไปท�ำงานนอกพืน้ ที่ ท�ำให้มปี ญ
ั หา
ด้านการดูแลสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา และ
บุตรหลาน รองลงมา ได้แก่ การเข้าสังคมหรือปฏิสมั พันธ์
กั บ เพื่ อ นบ้ า นหรื อ ญาติ พี่ น ้ อ งลดลง ส่ ง ผลต่ อ การมี
ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ บทบาทหน้าทีพ่ ลเมืองลดลง
2. ปั ญ หาระดั บ ครอบครั ว พบว่ า มี ป ั ญ หา
ด้านการประกอบอาชีพ ที่ดินท�ำกิน และพื้นที่ค้าขาย
โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมง หาสัตว์น�้ำในทะเล
ลดลง เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อปัญหา
ค่าครองชีพในครัวเรือน บางครอบครัวเชือ่ มโยงถึงปัญหา
กู้หนี้ยืมสิน ส่วนปัญหารองลงมาคือ กลุ่มเช่าที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย บางแห่งเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณะ บาง
แห่งมีการเปลี่ยนมือผู้เช่าในรูปแบบการขายสิทธิ ท�ำให้
ยากต่อการให้บริการ
3. ปัญหาระดับชุมชน
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทขยะที่ยังขาด
จิ ต ส� ำ นึ ก ในการคั ด แยกขยะต้ น ทางหรื อ ในครั ว เรื อ น
ปัญหารองลงมา คือ ขาดพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการ
ตกแต่งถนนเส้นทางสัญจรต่างๆ ปัญหาระดับชุมชน
ด้านสังคม การมีสัมพันธภาพระบบเครือญาติเริ่มเสื่อม
ถอย ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการ
มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในชุมชน เป็นผล
เชือ่ มโยงให้ขาดการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด บุตรหลาน
ติดเกมส์ และปัญหาวัยรุ่นหลงผิด
3.2 ปัญหาระดับชุมชน ด้านสุขภาพ พบ
ว่า ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจ�ำนวนมาก เสี่ยงต่อการเป็นโรค
3 อันดับต้นๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตัน
โรคเบาหวาน ตามล�ำดับ เป็นโรคไม่ติดเชื้อ แต่เรื้อรัง
ส่งผลให้มีความต้องการ ด้านสถานที่ออกก�ำลังกายที่
เหมาะสม ต้องการดูแลด้านอาหาร และผักปลอดสารพิษ
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และการดูแลสุขภาวะอนามัย รวมทั้งการฝึกอบรมจิตใจ
แจ่มใส
ความต้องการของชุมชน โดยจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนเป็นผู้คิดริเริ่ม มี
ดังนี้
1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ผ่านกระบวนการ
จัดการขยะโดยชุมชน โครงการน�ำร่อง “ธนาคารขยะ”
Community Zero Waste ขยะเป็น “0” ของชุมชน
พร้อมใจ ณ ที่ท�ำการชุมชน บ้านครูเบญจา
2. การพัฒนาเมืองเป็นสุข ในกระบวน 3 อ.
ได้แก่ ออกก�ำลังกาย อาหาร และอารมณ์ ในการดูแลรักษา
สุขภาพแบบพึ่งตนเอง ของโครงการน�ำร่อง “ธรรมชาติ
บ�ำบัด” ณ ศูนย์สุขภาพของชุมชนทิวสนพัฒนา ผ่าน
กระบวนการบ�ำบัดจิต โยคะ และรับประทานอาหารตาม
เรือนธาตุ
3. การพัฒนาเมืองนิเวศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุก
ครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ลดรายจ่าย ใน
โครงการน�ำร่อง “วิชาของพ่อ ในบ้านของเรา” ของชุมชน
พร้อมใจ ในการส่งเสริมการปลูกมะนาวในกระถางบ้านละ
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ต้น และปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ
เชื่อมโยงกับโครงการธรรมชาติบ�ำบัด ของชุมชนทิวสน
4. การพั ฒ นาเมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
(Culture Tourism) ซึ่งนอกจากวัดและประเพณีพื้น
บ้านแล้ว สิ่งที่น่าสนใจ และสามารถมาเที่ยวได้ทุกวัน
คือ การท่องเที่ยววิถีพื้นบ้าน (Folk Tourism) ที่มีการ
เชื่อมโยง 2 ชุมชน คือ ชุมชนท้ายบ้าน ที่มีศักยภาพด้าน
ประมงพื้นบ้าน และการแปรรูปอาหารทะเล และชุมชน
วัดหลวง ที่มีวิถีประมงพื้นบ้าน การต่อเรือ การอนุรักษ์
สัตว์น�้ำ ทั้งบ้านปลา ธนาคารปู อู่เรือ เรือนหอย เป็นต้น
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ แห่ง
แรกของประเทศ ทีเ่ ล่าขานประวัตศิ าสตร์เครือ่ งมือประมง
จากอดีต สู่เครื่องที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สัมผัส การเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ (Learning by doing)
จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาดังกล่าว เกิด
จากความต้ อ งการของคนในชุ ม ชน แนวทาง การ
จัดการ จึงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
แท้จริง เทศบาลมีบทบาทเป็นผู้อ�ำนวยการ สร้างเสริม
การเรียนรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีและวิชาการ และหนุนเสริม
ด้านงบประมาณที่เหมาะสม
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ตารางที่ 1 กิจกรรมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรม
1. เวทีสร้างความเข้าใจ
โครงการวิจัยและร่วมกัน
วางแผนจัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้น ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556

2. การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
ของชุมชน ระหว่างวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556 – 31
มีนาคม 2557

3. เวทีวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน จัดขึ้นในวันที่
13 ธันวาคม 2556 ณ
ศูนย์ชุมชนท้ายบ้าน

วิธีดำ�เนินงาน
เทคนิค และเครื่องมือ
1.1 สร้างความเข้าใจโครงการวิจัย
และแต่งตั้งนักวิจัยชุมชน
1.2 กระบวนการส่งเสริมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจบริบทของ
ชุมชนเทศบาลบางพระ อย่างลุ่มลึก
โดยใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม
1.3 ความเข้าใจในการศึกษาชุมชน
ที่นักวิจัยชุมชนจำ�เป็นต้องมีทักษะ
ในการตั้งข้อสังเกต ตั้งสมมุติฐาน
และตั้งคำ�ถาม ได้แก่ ใคร ทำ�อะไร
ที่ไหน เมื่อไร ทำ�ไม เพื่อใคร ทำ�
อย่างไร และใช้งบเท่าไร
1.4 ส่งเสริมเรียนรู้การศึกษาชุมชน
ผ่านเทคนิคการเขียนแผนที่เดินดิน

ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม โดยใช้
เครื่องมือ 1) แผนที่เดินดิน
2) ประวัติชุมชน 3) บุคคลสำ�คัญ
4) ผังเครือญาติ 5) ผังองค์กร
ชุมชน 6) ปฏิทินชุมชน และ 7)
ระบบสุขภาพชุมชน
3.1 กระบวนการสร้างความน่าเชื่อ
ถือของข้อมูล ผ่านกระบวนการซัก
ถามข้อสนสงสัย วิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงด้วยหลักสามเส้า
3.2 การเรียนรู้เครื่องมือเก็บข้อมูล
อื่นๆ ได้แก่ ผังความคิด ปฏิทิน
ชุมชน และผังความสัมพันธ์องค์กร
ในชุมชน

ผลที่ได้รับ
ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้าใจและส่งตัวแทนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิจัยชุมชน
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในชุมชน
ผู้นำ�ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ต่อแนวคิดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
นักวิจัยชุมชนสามารถจดจำ�เทคนิค 5W+2H คือ Who,
What, Where, When, Why and How to…,How
much

ค้นพบศักยภาพชุมชน
- ทุนมนุษย์
- ทุนทางสังคม
- ทุนชุมชนที่ไม่ใช่เงิน
นักวิจัยชุมชนสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อนำ�ไป
พัฒนาชุมชน โดยค้นพบปัญหาความต้องการ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขและการพัฒนา สามารถนำ�ไปบูรณาการ
แผนในขั้นต่อไป

นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้สภาพปัญหาที่ลึกซึ่ง ผลทำ�ให้รู้ถึง
รากเหง้าของปัญหา แล้วหยิบยกมาเป็นประเด็นศึกษา
ขั้นต่อไป
ได้นำ�เอาผังความคิดนำ�มาเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน พบ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จำ�เป็นต้องเริ่มจากคนในชุมชน
เป็นผู้คิดริเริ่ม
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กิจกรรม
4. เวทีการมีส่วนร่วมในการ
ร่างแผนแม่บทชุมชน

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ

วิธีดำ�เนินงาน
เทคนิค และเครื่องมือ
4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม PAR ในการศึกษาแผนที่
เดินดิน เพื่อเติมสิ่งสำ�คัญ พัฒนา
เป็นแผนที่ทางสังคม เพื่อให้เห็น
ภาพรวมความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ของสถาบันชุมชน องค์กรชุมชน
ธุรกิจชุมชน และองค์กรการเงิน
ชุมชน
5.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน
ป่าแดง ตำ�บลห้างสูง อำ�เภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ตำ�บลบางคล้า อำ�เภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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นักวิจัยชุมชนสามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง แล้วนำ�
สภาพปัญหามาวิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการแก้ไข อันนำ�
ไปสู่การคัดเลือกทำ�โครงการและกิจกรรมในขั้นต่อไป

องค์ความรู้ ที่นำ�มาประยุกต์ใช้
1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกและคณะกรรมการ
2. สมาชิกที่กลุ่มฯ ต้องมาจากความ สมัครใจ
3. จัดประชุมะกรรมการทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ใช้มติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาของ กลุ่มฯ
5. การใช้หลักคุณธรรม 5 ประการในการบริหารจัดการ
กลุ่ม
องค์ความรู้ ที่นำ�มาประยุกต์ใช้
1. การนำ�ทุนธรรมชาติมาประยุกต์ใช้คล้ายกับแนวทาง
การพัฒนาห้วยสุครีพที่บางพระ
2. การบริการมัคคุเทศก์แบบมีส่วนร่วม โดยนำ�เยาวชน
มาฝึกอบรมมัคคุเทศก์
3. มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

ข้อค้นพบระดับการมีส่วนร่วม (Participation Spectrum) ของชุมชนบางพระ
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนบางพระ ขึน้ อยูก่ บั การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล (Good
Governance) โดยเฉพาะหลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน อันน�ำ
ไปสู่ความเชื่อมั่น สร้างความสนใจในกิจการสาธารณะ จิตอาสา ความหวงแหนรักในถิ่นก�ำเนิด เกิดพลังศักยภาพการ
พัฒนาชุมชน ต่อไป

32 กษา 2557
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ระดับ
ขั้นสูง

5
4
3

6
ร่วมลงทุนหุ้นส่วนทางสังคม
(Partnership) จัดตั้งกองทุนต่าง

ระดับร่วมสร้างกลุ่มเครือข่ายประชาสังคม
กับการสนับสนุนของเทศบาลตําบลบางพระ

ระดับรูปแบบอาสาสมัครพลเรือน ร่วมบริจาคทรัพย์

ระดับ
ขั้นต้น

2

1

ระดับรูปแบบรับฟังความคิดเห็น การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนโดย

ระดับรูปแบบคณะกรรมการในลักษณะต่างๆ

ระดับรูปแบบการรับฟังข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเทศบาลเปิดช่องทางให้ผู้ร้องเรียน ตอบข้อ
ซักถามทางวิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดประชุมสภาทางวิทยุชุมชน
แผนภมิ
แสดงระดั
บการมีสส่ว่วนรวม
(Participation Spectrum)
ของชุมของชุ
ชนเทศบาลตํ
าบลบางพระ
แผนภู
มิ ู แสดงระดั
บการมี
นร่ว่ ม (Participation
Spectrum)
มชนเทศบาลต�
ำบลบางพระ

จากแผนภูมิ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเวลาน้อย และยังประมวลผลไม่ถึง
จากแผนภูมิ พบวา่ การมีส่ วนรว่ มของชุมชนบางพระ ในระดับนโยบายการบริ หาร
บางพระ ในระดับนโยบายการบริ
หารเทศบาลมีความ แก่นแท้ของปัญหา
่ างเช่
่
เทศบาลมี
ค
วามพยายามสร้
างโอกาสและเปิ
ส่ วนรวมไว้
หลายชองทาง
้
พยายามสร้างโอกาสและเปิดช่องทางการมี
ส่วนร่วดชองทางการมี
มไว้่
ตัวอย่
น การแก้
ปดังัญนีหาแหล่
งเสื่อมโทรม
่
่
1.
ระดั
บ
รั
บ
ฟั
ง
ข้
อ
มลข่
า
วสาร
เปิ
ดชองทางไว้
ห
ลายทาง
เชน
ประกาศเสี
ย
งตามสาย
เคเบิ
ู
หลายช่องทาง ดังนี้
ชายทะเลชุมชนวัดหลวง สามารถแบ่งการแก้้ลปัญหาออก
่ บเปิวารสาร
วี เอกสารเผยแพรข้
แผนพั
ป้ าย บอร์เป็ดนประชาสั
1. ทีระดั
บรับฟังข้อมู่ ลอข่มูลาวสาร
ดช่องทาง
3 ด้านมพันธ์ ข้อมูลอินเตอร์เน็ต
่ เคเบิ้ ล ที ว็ ี อมูลและการรั
่ จของเทศบาลในการพั
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิม่ ชองทางการเกบข้
จิตอลแก่ ฒนาภาพรวม
ไว้ ห ลายทาง เช่ น ประกาศเสี
ย งตามสาย
1. พับนขาวสารระบบดิ
ธกิ
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูล แผ่นพัน้ บาํ ท้วารสาร
คณะกรรมการและผู
องถิ่น ป้าย บอร์ด ของต�ำบล จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล2.อินระดั
เตอร์บรัเน็บตฟังความคิดเห็น สวนใหญยั
นด้าบนสุ
าภิบาลและสาธารณสุ
จากปัญหาขยะ
่
่ งป้เป็อนงกัการรั
ฟังขความคิ
ดเห็นแบบรวมศูนขย์กลาง
ข้อไว้
เสนอแนะ
่มช่องไมพั
งทางการเก็
ข้อมูล อชายฝั
่งทะเลที
ชนเป็
นผูบ้กฟั่องขึความคิ
้น ดเห็นจึง
่ ฒนาเตรี ยบมความพร้
ที่เทศบาลควรเพิ
เนื่องจากยั
มในเวที
ระดับชุ่ชมุมชน
การรั
และการรับข่อยูาวสารระบบดิ
จ่ ิตอลแก่คณะกรรมการและ
ั ย ทีหาของคนบางกลุ
่ ขั ด ต่ อ วิ ถี ชุ ม ชน
่ ปั ญ หาวิมปัจญ
่ม จากแผน
เ่ ฉพาะกลุ่มไมหลากหลาย
การตอบสนองความต้องการจึง2.
ไมครอบคลุ
ผู้น�ำท้องถิ่นเชน่ ผูท้ ี่เข้ามาเสนอความคิดเห็นสวนใหญจะเป็
การพั
25 ปีของเทศบาล ที่เปลี่ยนวิถี
่
่ นผูน้ ยุาํ ทชุธศาสตร์
มชน มีการรั
บฟัฒงปันาญหามามากมายหลาย
2. ระดั บ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ยั ง ชุมชนจากพื้นที่ชาวประมง สู่พื้นที่การท่องเที่ยว
ั
่
่
ด้าน แตมี่ ขอ้ จํากดการถายทอดปั
ญหาได้ไมครบถ้
วน เนื่องจากเวลาน้อย และยังประมวลผลไมถึ่ ง
เป็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แบบรวมศู น ย์ ก ลางไว้ ที่
3. ชุมชนขาดความเข้าใจในกระแสการพัฒนา
่ ของปัญหา
แกนแท้
เทศบาล เนื่องจากยังไม่พัฒนาเตรียมความพร้อมในเวที และการจัดการชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง
่ ด่ เห็การแกปั
้ ญ่เฉพาะกลุ
่ ่มไม่
่
วอยางเชน
หาแหลงเสื
่ อมโทรมชายทะเลชุ
มชนวัดหลวง
สามารถแบงการ
ระดับชุมชน การรับฟัตังความคิ
นจึงอยู
ข้อเสนอแนะ
การแก้
ปัญหาแหล่
งเสื่อมโทรม
้
แกปั
ญ
หาออกเป็
น
3
ด้
า
น
หลากหลาย การตอบสนองความต้องการจึงไม่ครอบคลุม ชายทะเลชุมชนวัดหลวง
ปัญหาของคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่เข้ามาเสนอความคิด
1) จัดหาที่ท�ำการชุมชน ให้ชุมชนมีเวทีแลก
เห็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้น�ำชุมชน มีการรับฟังปัญหามา เปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันภายในชุมชน เทศบาลมีหน้า
มากมายหลายด้าน แต่มีข้อจ�ำกัดการถ่ายทอดปัญหาได้ ทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก แจ้งเหตุแจ้งปัญหา ให้ชมุ ชน
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เกิดการจัดการตนเอง แล้วเทศบาลคอยหนุนเสริมเมื่อ
ชุมชนต้องการจะพัฒนา
2) การพั ฒ นาพื้ น ที่ พบว่ า ชุ ม ชนมี ค วาม
หวาดระแวงและกลัวจะไร้ที่ท�ำกิน จึงมีข้อเสนอให้จัด
เวทีสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติการท�ำงานร่วมกัน
โดยเฉพาะการใช้หลักผสมผสานการพัฒนา เช่น ชุมชน
จัดการขยะจากเศษประมงด้วยตนเอง ปลุกกระแสรักถิ่น
ก�ำเนิด จัดท�ำแผนทีเ่ ดินดินแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน เพือ่ จัด
ระบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน โดยการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางทะเล ได้แก่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ โบราณ สู ่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต การท� ำ เรื อ
ประมงพื้นบ้าน, พิพิธภัณฑ์เครื่องมือจับสัตว์น�้ำโบราณ
สู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตสัมผัสจับต้อง การท�ำอวน ลอบดักปู
ดูหอย ปล่อยปู ดูปลา สู่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่สามารถ
สัมผัสได้จริงมากกว่าดูในตู้ปลา ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ด�ำน�้ำเลี้ยงหอย สร้างบ้านปลา ธนาคารปู อนุรักษ์หอย
ตลับ ฟื้นฟูกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
3) การน�ำวิถีชุมชนเป็นจุดขายการท่องเที่ยว
โดยจัดให้มีสถานที่สัมมนาแหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งวิจัย รวมทั้งผลิตมัคคุเทศก์
น้อยจากท้องถิ่นสู่การรักบ้านเกิด
3. ระดับจิตอาสาสมัครพลเรือน
ในเขตการปกครองของเทศบาลต�ำบลบางพระมี
กลุ่มอาสาสมัคร หรือกลุ่มจิตอาสาอยู่หลายกลุ่ม ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แต่กลุม่ ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ กลุม่
ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดชลบุรี ที่มีจิตอาสาท�ำงาน
ตามอุดมการณ์โดยไม่หวังผลตอบแทน และกลุ่มเกษตร
อินทรีย์บางพระ เป็นต้น
4. ระดับร่วมสร้างกลุม่ เครือข่ายประชาสังคม
ในเขตการปกครองของเทศบาลต�ำบลบางพระมี
กลุ่มประชาสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
อสม. และกลุ่มเกษตรอินทรีย์
5. ระดั บ ร่ ว มลงทุ น หุ ้ น ส่ ว นทางสั ง คม
(Partnership) จัดตั้งกองทุนคณะต่างๆ ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลต�ำบลบางพระมีกลุ่มระดับร่วม
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ลงทุนหุ้นส่วนทางสังคม (Partnership) จัดตั้งกองทุน
ได้แก่ กลุ่มซอสพริกบ้านนาพุ
จากการศึกษาพบกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่น่าสนใจ 3 ประการ ได้แก่ 1) กลุ่มประชาสังคม มี
จิ ต อาสาเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาโดยสมั ค รใจ
2) ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ทีม่ ที ศั นคติเชิงบวกในการกระจายอ�ำนาจ
พยายามหนุนเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง และ 3) กลุ่ม
ภาคประชาชน มีจติ สาธารณะรักการพัฒนาและสร้างกลุม่
มีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง

ปัจจัยความสำ�เร็จ
ชุมชน

1. ผู้น�ำท้องถิ่น แกนน�ำ และคณะกรรมการ

เป็นหัวใจของกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ
ขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ เป็นกลไกแห่งความส�ำเร็จ
ที่อาศัยความสามารถในแต่ละด้านและความถนัดของ
แต่ละคน รวมทั้งต้องอาศัยความตั้งใจแน่วแน่ ความเสีย
สละ มีจิตอาสา ของบรรดาคณะกรรมการ ท�ำให้เกิดผล
งานทีม่ คี วามชัดเจน เป็นแบบอย่างแก่คนทัว่ ไป อีกทัง้ ยัง
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการบริหารงานที่โปร่งใส ปัจจัย
เหล่านีล้ ว้ นเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินกิจกรรม
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เป็ น พลวั ต และมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอก
และปั จ จั ย ภายในชุ ม ชน โดยผ่ า นระบบคิ ด ซึ่ ง เป็ น
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ในชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาเนิ่นนาน สะสมเป็นความ
รัก ความผูกพัน และความไว้วางใจและเอือ้ อาทร จนเป็น
ทุนทางสังคม อันเป็นทุนที่ส�ำคัญยิ่งของชาวบางพระ ใน
การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในชุมชน นอกจากนัน้ ยัง
พบการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบกลุ่มภาคประชา
สังคม และกลุ่มภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบจิตอาสา
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3. การมีสว่ นร่วมเชิงหนุนเสริม จากเทศบาล ภาค
รัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการ
ก�ำหนดตัวชี้วัด และกรอบแนวคิดการพัฒนา อีกทั้งยัง
ให้การอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้น�ำชุมชน
และสมาชิกในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร อย่างไรก็ตามการ
ด�ำเนินงานของชุมชน แม้จะมีหวั ใจส�ำคัญอยูท่ กี่ ารมีสว่ น
ร่วมของชุมชนและคณะกรรมการ หากแต่การท�ำงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเงินงบ ประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนอื่นๆ ล้วนเป็นส่วนหนุนเสริม ให้การด�ำเนิน
งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหน่วยงานเหล่านี้
จึงเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในสิ่งที่ชาวบ้านขาดหาย รวม
ทั้งการเสริมสร้างแนวคิดให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน
ก่อให้เกิดการพัฒนาการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
4. การสร้างเครือข่ายการท�ำงาน เพือ่ เป็นพลังใน
การขับเคลื่อนและเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนขาดหาย
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ก่อให้เกิด
ชุดความรู้ที่หลากหลาย สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการจัด
สวัสดิการชุมชน ร้านค้าชุมชน กิจกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ปัญหาและอุปสรรค
1. ด้านทัศนคติ และความเชื่อของตัวบุคคล ที่
เชื่อว่าการพัฒนาเป็นเรื่องของรัฐมิใช่ปัญหาของตนเอง
ส่งผลให้ขาดความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการกลุม่ จึงไม่สนใจ
การมีส่วนร่วม รวมทั้งไม่สนใจปัญหากิจการสาธารณะ
บางรายถึงขั้นขาดความรับผิดชอบในหน้าที่พลเมืองที่
ดีของชุมชน
2. ด้ า นการสื่ อ สาร ที่ ผ ่ า นการถ่ า ยทอดไม่
สอดคล้องกัน ท�ำให้ขาดความน่าสนใจในการมีส่วนร่วม
ในงานพัฒนา โดยเฉพาะตัวชี้วัดการพัฒนาต่างๆของ
เทศบาลทีม่ คี วามน่าสนใจ ได้แก่ เมืองน่าอยู่ เมืองอัจฉริยะ
เมืองแห่งนวัตกรรม เมืองแห่งระบบนิเวศน์ และเมือง

แห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งหลายทั้งมวล
ล้วนเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาวิธีสื่อสาร ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ชู่ มุ ชนจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งองค์
ความรู้ที่สอดคล้องกัน จะเป็นแรงจูใจที่ส�ำคัญในการเข้า
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วยตนเอง
และเพื่อตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action
Research) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดท�ำแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลต�ำบล
บางพระ มีข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นส�ำคัญ คือ
1.1 ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กร
ภาคประชาสังคมต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึน้ โดยเฉพาะการ
สร้างจิตส�ำนึกในการพัฒนาชุมชน ด้วยการพึง่ ตนเอง การ
จัดการกันเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
1.2. ควรส่งเสริมการปรับทัศนคติเชิงบวกใน
การท�ำงานร่วมกัน ผ่านกระบวนการฝึกอบรมผู้น�ำ หรือ
กลวิธีอื่นๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(PAR) ในกลุม่ องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมของชุมชน
ต�ำบลบางพระ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเฉพาะ
ด้าน แล้วน�ำมาบูรณาการทุกภาคส่วน ประกอบกับคน
กลุม่ นีม้ จี ติ สาธารณะ สนใจกระบวนการมีสว่ นร่วมเป็นทุน
เดิม อีกทั้งยังมีเครือข่ายการพัฒนาระดับประเทศ ได้แก่
ชมรมคนรักในหลวง กลุ่มแม่บ้านเกษตร กลุ่มธรรมชาติ
บ�ำบัด เป็นต้น ซึง่ จะได้แผนแม่บทการพัฒนาชุมชนแบบ
Bottom-up ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�ำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 31 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS จ�ำนวน 11 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ t-test for one sample
ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
SSCS เรือ่ ง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS/ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์/ อสมการ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to compare the ability to solve the mathematical
problems learning inequality through SSCS Model of Mathayomsueksa 3 students criteria of 70
percent and mathematics learning achievement after learning inequality through SSCS Model.
The sample group consists of 31 students at 3/1 Nayaiampittayakhom School Nayaiam District
Chantaburi Provinceby cluster random sampling. The instruments used in the experiment are 1)
11 lesson plans of SSCS used for 14 hours. 2) Test the ability to solve the mathematical problems
which has a reliability of 0.74. 3) A mathematics achievement test on inequality, which has the
reliable of 0.86. Analysis used t-test for one sample.
The results showed that the students have the ability to solve mathematical problems about
inequality using SSCS Model higher than the criteria of 70 percent that is statistically significant
at the .05 level. And the students’ mathematics achievement after learning through SSCS model
about inequality higher than the criteria of 70 percent, statistically significant at the .05 level.
Keywords: SSCS Model/ Problem Solving Ability/ Achievement/ Ineguality

บทนำ�
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ ว่าด้วยเหตุผล
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา ช่วยเสริมสร้างให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
เป็นระบบ มีทักษะการแก้ปัญหา ท�ำให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ น รอบคอบ คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นีย้ งั เป็น
วิชาที่มีความส�ำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอน ซึ่ง
เราอาจใช้คณิตศาสตร์โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
และมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ ซึ่งนักเรียนต้อง
รู้จักน�ำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน สามารถคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปญ
ั หาได้ และด�ำรง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนน�ำความรู้
คณิตศาสตร์ไปใช้เป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นสูงหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ต่อไป ยิ่งกว่า
นัน้ คณิตศาสตร์ยงั เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท�ำให้มีการ

พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากใน
ทุกวันนี้ (สิรพิ ร ทิพย์คง 2546, หน้า 76; อัมพร ม้าคนอง,
2554, หน้า 1; สสวท., 2555, หน้า 1)
ถึ ง แม้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ ะมี ค วามส� ำ คั ญ ดั ง ที่
กล่าวมาข้างต้น แต่จากรายงานผลการทดสอบระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่
3) ปีการศึกษา 2551, 2552 และ 2553 ภาพรวมวิชา
คณิตศาสตร์ระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
32.66, 26.05 และ 24.18 ของคะแนนเต็ม ตามล�ำดับ
(สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน), 2555) ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�ำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.10, 22.80
และ 23.24 ของคะแนนเต็ม ตามล�ำดับ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ
50 ของคะแนนเต็มทุกปี และพบว่าร้อยละของนักเรียน
ที่ตอบถูก เรื่อง อสมการ ปีการศึกษา 2551, 2552
และ 2553 ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
32.12, 14.45 และ14.46 ตามล�ำดับ ระดับโรงเรียน มี
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 26.72, 14.19 และ19.12 ตามล�ำดับ
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ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์
งานวิจยั เกีย่ วกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิรพิ ร
ทิพย์คง (ม.ป.ป., หน้า 24-25) พบว่าเนื้อหาหนึ่งที่เป็น
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษาต้น คือ เนือ้ หาเรือ่ งโจทย์เกีย่ วกับอสมการ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนิดา มณีวรรณ (2534, หน้า
44) ได้ศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 กลุ่ม 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 877 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์ทคี่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ ว
กับการแก้อสมการทีเ่ ป็นโจทย์ปญ
ั หาการแก้อสมการโดย
ใช้สมบัตกิ ารบวกของการไม่เท่ากัน โดยน�ำจ�ำนวนลบและ
จ�ำนวนบวกมาบวกทั้งสองข้าง
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สาเหตุ ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
นักเรียนไม่ประสบผลส�ำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งปัญหาจัดการเรียนการสอนก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ นั่นคือครูสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีบรรยาย ครู
ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการการสอน ด้วยการลดบทบาท
ของครูผสู้ อนจากการเป็นผูบ้ รรยายมาเป็นผูป้ ระสานงาน
ในการเรียน ให้ค�ำแนะน�ำ และเปิดโอกาสให้นักเรียนพูด
แสดงความคิดเห็นลงมือปฏิบตั โิ ดยการให้นกั เรียนมีสว่ น
ร่วมในการเรียนการสอน หรือการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง ครูควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเรียนด้วยความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการท�ำงานร่วมกัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เป็นผลท�ำให้อยาก
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น (ยุพิน พิพิธกุล, 2539, หน้า
3–4) และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
คือ บทบาทของครู ครูจะต้องลดบาทบาทจากการเป็นผู้
แสดงตัวอย่างให้นกั เรียนดูแล้วให้นกั เรียน ท�ำตามไปเป็น
ผู้คอยซักถามปัญหา กระตุ้นให้นักเรียนคิดและต้องเป็น
ผูค้ อยอ�ำนวยความสะดวกให้คำ� แนะน�ำให้นกั เรียนได้คดิ
เองลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง (ปรีชา เนาว์เย็นผล,2537,

หน้า 92) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสนักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองมากที่สุด สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เปลี่ยน
จากครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
นักเรียนจะต้องแยกแยะประเด็นของปัญหา และหาข้อมูล
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทาง ในการแก้ปัญหา เชื่อมโยง
ข้อมูลใหม่ที่ได้รับกับข้อมูลเดิมจากประสบการณ์การแก้
ปัญหาที่ผ่านมา ประยุกต์หาวิธีการในการแก้ปัญหาแบบ
ใหม่ ๆ และค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาและการสื่อสาร
ในห้องเรียน นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลก
เปลี่ยนความคิด ส่งผลให้ครูและนักเรียนคนอื่น ๆ ได้
เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนอย่างดี (Pizzini, Shepardson, & Abell,
1989, p. 531)
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ SSCS ของพิ ซ ซิ นิ
เชพพาร์ดสัน และเอเบลล์ (Pizzini, Shepardson,
& Abell) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
พิจารณาปัญหา (Search: S) เป็นการค้นหาข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับปัญหา และแยกแยะประเด็นของปัญหา การ
แสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา ขั้นที่ 2 การแก้
ปัญหา (Solve: S) เป็นการวางแผนและด�ำเนินการแก้
ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องวางแผน
การแก้ปัญหารวมไปถึงการวางแผนการใช้เครื่องมือใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การหาวิธีการในการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 การสร้างค�ำตอบ (Create: C)
เป็นการน�ำผลที่ได้จากการแก้ปัญหามาเรียบเรียงเป็น
ล�ำดับขั้นตอน และเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ขั้นที่ 4
ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S) เป็นการแลก
เปลีย่ นแนวทางในการแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับข้อมูลและวิธกี าร
แก้ปัญหา โดยค�ำตอบที่เกิดขึ้นอาจจะได้รับการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับก็ได้ (Pizzini, Shepardson, & Abell,
1989, pp. 523–534) ซึ่งมีผู้สนใจได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เช่น นวลจันทร์ ผลอุดทา (2545, หน้า 59)
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ขอบเขตของการวิจัย

ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง ผลการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูป
แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผล
การวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
SSCS สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำร้อยละ 50 ที่ก�ำหนดไว้ และ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และวัลลภ มานักฆ้อง (2549, หน้า
90-91) ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม ด้วย
วิธกี ารสอนแบบ SSCS เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบ
ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม
ด้วยวิธีสอนแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่
จะจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูใ้ นวิชา
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�ำเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2556 จ�ำนวน 5 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 129 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 จ� ำ นวน 31 คน โรงเรี ย น
นายายอามพิทยาคม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ แบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling) ซึง่ นักเรียนในแต่ละ
ห้องมีผลการเรียนทีไ่ ม่ตา่ งกัน เนือ่ งจากทางโรงเรียนได้จดั
ห้องเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS
เรื่อง อสมการ
ตัวแปรตาม คือ
1. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ ง
อสมการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS
เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่ อ เปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70

1. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการแก้ ป ั ญ หา
ทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง
อสมการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แ บบ SSCS เรื่อง
อสมการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั โดยใช้เครือ่ งมือและพัฒนา
เครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง อสมการ 11 แผน จ�ำนวน 14 ชั่วโมง มีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS
1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง
อสมการ และสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ SSCS เรือ่ ง
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
เรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความ
ชัดเจน ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลตลอดจนภาษาทีถ่ กู
ต้อง และน�ำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
1.4 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์ จ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ หาคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบ
ว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0
1.5 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญโดย
มีประเด็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปรับจ�ำนวนชั่วโมง
จาก 1 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
1.6 น� ำ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ ป รั บ ปรุ ง
เรียบร้อยแล้วไปทดลองน�ำร่องกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3/2 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 26 คน ของโรงเรียน

นายายอามพิทยาคม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบ
อัตนัย จ�ำนวน 5 ข้อ มีขนั้ ตอนการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
หนั ง สื อ เรี ย นสาระการเรี ย นรู ้ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการ การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์
2.2 วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า ง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้จุดประสงค์
การเรียนรู้เรื่องอสมการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสร้าง
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบอัตนัย
จ�ำนวน 5 ข้อ แล้วน�ำแบบทดสอบและเกณฑ์การให้
คะแนนเสนอต่ อ ประธานและคณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์เพือ่ พิจารณาความสอดคล้องของข้อค�ำถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และชีแ้ นะข้อบกพร่อง พร้อมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
2.3 ท�ำการตรวจหาความตรงตามเนื้อหา
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งผลจาก
การประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ทกุ ข้อ มีคา่ IOC
เท่ากับ 1.0
2.4 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ที่ผ่านการ
ตรวจและแก้ไขแล้ว เสนอต่อประธานและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั้ง
2.5 น�ำไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน�ำร่อง
จ�ำนวน 26 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
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2.6 น�ำแบบทดสอบมาตรวจเพื่อวิเคราะห์
หาความยากง่าย (p) และดัชนีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (D) พบ
ว่าแบบทดสอบมีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.32–0.76
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.36–1.00
2.7 น�ำแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบแบบอัตนัยโดยใช้สตู รหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (á - Coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.74
2.8 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ทผี่ า่ นการตรวจสอบและแก้ไข
แล้วไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอสมการ ได้ด�ำเนินการสร้างตาม
ล�ำดับขั้น ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครูรายวิชา
พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 และหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรูพ้ นื้ ฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 เรือ่ ง อสมการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุด
ประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง อสมการ
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย จ�ำนวน 45 ข้อ คัดเลือกไว้ จ�ำนวน 30 ข้อ แล้ว
น�ำแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนเสนอต่อประธาน
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพือ่ พิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค�ำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ชี้แนะข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา
3.3 ท�ำการตรวจหาความตรงตามเนือ้ หาของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง อสมการโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ ซึ่งผลจากการประเมินของ
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ผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ทุกข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0
3.4 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ทีผ่ า่ นการตรวจและ
แก้ไขแล้ว เสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั้ง
3.5 น�ำไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน�ำร่อง
จ�ำนวน 26 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/2
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
3.6 น�ำแบบทดสอบมาตรวจเพื่อวิเคราะห์
หาความยากง่าย (p) และดัชนีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (D)
พร้อมคัดเลือกไว้จ�ำนวน 30 ข้อ พบว่าแบบทดสอบมีค่า
ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.27–0.73 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่
ระหว่าง 0.23–0.77
3.7 น�ำแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบปรนัยโดยใช้สูตร K-R20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) ซึง่ มีคา่ ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86
3.8 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบและแก้ ไข
แล้วไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีแบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง (OneShort Case Study) ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยที่เลือก
ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับ
กลุ่มตัวอย่าง และท�ำการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้
เวลาในการด�ำเนินการทดลองทั้งหมด 16 ชั่วโมง โดย
แบ่งเวลาเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อสมการ
จ�ำนวน 14 ชั่วโมง และการทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

2. เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แ บบ SSCS เรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์
ทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบ t-test for one sample
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบ t-test for one sample

ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยมี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ SSCS เรือ่ ง อสมการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น 14 คะแนน จาก 20 คะแนน
ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้

จำ�นวน
นักเรียน
31

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 20)
14.77

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S)
2.34

ค่าคงที่
14

ค่าสถิติ (t) p -value
1.84*

0.037

*p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ SSCS เรือ่ ง อสมการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น 21 คะแนน จาก 30 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้

จำ�นวน
นักเรียน
31

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 30)
22.51

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S)
3.49

ค่าคงที่
21

ค่าสถิติ (t) p -value
2.41*

.011

* p > .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
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การอภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS มีกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การพิจารณา
ปัญหา (Search: S) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาและแยกแยะประเด็นของปัญหา ในขั้นนี้นักเรียน
ได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่โจทย์ต้องการมี
อะไรบ้าง โจทย์ก�ำหนดอะไรมาให้บ้าง และข้อมูลที่เป็น
ความรู้ที่ตัวนักเรียนมีอยู่ น�ำมาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อที่
จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามที่โจทย์ก�ำหนด ขั้นที่
2 การแก้ปัญหา (Solve: S) เป็นการวางแผนและด�ำเนิน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในขั้นนี้นักเรียนได้ฝึก
วางแผนการแก้ปัญหาการตั้งสมมติฐานของค�ำตอบที่
เป็นไปได้ ทดลองหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาจาก
ข้อมูลที่นักเรียนได้มาจากการพิจารณาปัญหาในขั้นที่ 1
(Search: S) อย่างหลากหลายพร้อมทัง้ ตรวจสอบค�ำตอบ
ได้ ขั้นที่ 3 การสร้างค�ำตอบ (Create: C) เป็นการน�ำผล
ทีไ่ ด้จากการแก้ปญ
ั หามาเรียบเรียงเป็นล�ำดับขัน้ ตอน และ
เพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ในขั้นนี้นักเรียนได้ฝึกการ
คิดอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนและสามารถเขียนขั้นตอน
การคิดออกมาเป็นขั้น ๆ ได้ และขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (Share: S) เป็นการแลกเปลีย่ นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา ในขั้น
นี้นักเรียนได้ฝึกการเสนอและการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ
ในสิ่งที่ตนเองน�ำเสนอได้ และนักเรียนได้ฝึกการยอมรับ
เหตุ ผ ลของผู ้ อื่ น จากขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
SSCS ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า เป็นขั้นตอนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ จึงท�ำให้
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นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ตัง้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของเชียเพทต้า และรัสเซล
(Chiappetta, & Russell, 1982, pp. 85-93) ที่กล่าว
ว่า การสอนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็น
ล�ำดับขัน้ ตอนจะท�ำให้นกั เรียนสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและนักเรียนยังตระหนักถึงกระบวนการ
แก้ปัญหามากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ของปัญหารวมทั้ง
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555, หน้า 7) ที่ได้ระบุว่า การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา
ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ค้นหาค�ำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสันนิสา สมัยอยู่ (2554,
หน้า 132) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสุกัญญา สุมโน (2554, หน้า 93-95) พบว่า
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รบั การจัดการเรียน
รู้แบบ SSCS อยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.77
คิดเป็นร้อยละ 79.39 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภาพร ปิน่ ทอง (2554, หน้า 135) พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบ SSCS หลังได้รบั การ
สอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จากผลการวิ จั ย เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์
ร้ อ ยละ 70 อย่ า ง มี นั ย ส� ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มี
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กระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ นักเรียน
ต้องแยกแยะประเด็นของปัญหาและหาข้อมูลที่ช่วยส่ง
เสริมให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมี
ครูเป็นเพียงผูช้ แี้ นะแนวทางในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถแยกแยะ
ประเด็นปัญหา วางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหาด้วย
วิธกี ารต่าง ๆ ตามทีต่ นเองวางแผนไว้ หากตรวจสอบค�ำ
ตอบแล้วพบว่าค�ำตอบไม่ถูกต้อง สามารถค้นหาข้อผิด
พลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการแก้ปัญหาจนกว่าจะ
ได้วิธีการและค�ำตอบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถน�ำผลทีไ่ ด้จากการแก้ปญ
ั หามาเรียบเรียง
เป็นล�ำดับขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อสารกับคน
อื่นได้ ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ และ
ยังฝึกการยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น ท�ำให้นักเรียนมี
วิสยั ทัศน์ในการแก้ปญ
ั หาทีก่ ว้างขวางขึน้ ได้เรียนรูก้ ารแก้
ปัญหาทีห่ ลากหลาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้
ของนักเรียน (Pizzini, Shepardson, & Abell, 1989,
pp. 523–534) สอดคล้องกับค�ำกล่าวของสุกญ
ั ญา สุมโน
(2553, หน้า 69) ทีก่ ล่าวว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบ SSCS
เป็นการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทชี่ ว่ ยพัฒนาทักษะการ
แก้ปญ
ั หาของนักเรียนอย่างเป็นระบบมากขึน้ ซึง่ จะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (สุกัญญา
สุมโน, 2553, หน้า 69) รวมทัง้ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของวัลลภ มานักฆ้อง (2549, หน้า 90-91) พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS
เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของทิพวัลย์ สาริกา (2553, หน้า 100) พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
เทคนิค SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภัทรา สิริรุ่งเรือง (2554, หน้า 99) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ใี่ ช้รปู แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียน
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครู ผู ้ ส อนควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต าม
แนวทางของการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เนื่องจากเป็น
แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มี
กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ
ชัดเจน ช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ท�ำให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
2. ครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนใช้วิธีแก้ปัญหา
มากกว่ า 1 วิ ธี เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีงานวิจัยที่น�ำแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาอื่น ๆ ของ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หน้าที่ 221

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี. (2542). การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ทิพวัลย์ สาริกา. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้เทคนิค TAI กับ การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS. ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
นวลจันทร์ ผลอุดทา. (2545). ผลการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. ครุศาสตรหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา เนาว์เย็นผล. (2537). การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชา
คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ยุพิน พิพิธกุล. (2539). การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
วนิดา มณีวรรณ. (2534). มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 กลุ่ ม ที่ 4 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต ,
สาขาศึกษาศาสตร์-การสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัลลภ มานักฆ้อง. (2549). การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอบแบบ SSCS เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2555). ครบเครื่องเรื่องควรรู้สำ�หรับครูคณิตศาสตร์: หลักสูตรการสอนและการวิจัย.
กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). วันที่ค้นข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.niets.or.th.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ครูคณิตมืออาชีพสู่เส้นทางความสำ�เร็จ. กรุงเทพฯ:
3-คิว มีเดีย.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).
กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย.

หน้าที่ 222

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิริพร ทิพย์คง. (ม.ป.ป.). งานวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2521-2542. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกัญญา สุมโน. (2553). การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ร้อยละ” ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS. วารสารคณิตศาสตร์, 55(623-624), 69.
สุกัญญา สุมโน. (2554). การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ร้อยละ” ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ).
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
สุภาพร ปิ่นทอง. (2554). การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และ
การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภัทรา สิริรุ่งเรือง. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง “ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัมพร ม้าคนอง. (2554). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Pizzini, Shepardson, & Abell, (1989). A Ritionale for and the Development of a Problem Solving
Model of Instruction in Science Education. Science Education,73(5), 523-534.
Wilson, Fernandez, & Hadaway. (1993). Mathematics Problem Solving. Research Ideas for the
Classroom, High School. New York: Macmillan Publishing Company.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หน้าที่ 223

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
(STAD) เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4*
Effects of STAD Learning Activities on Trigonometric Ratio of
Matthayom 4 Students
ดารณี ศักดิ์แสนศิลป์**
ดร.คงรัฐ นวลแปง***

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ (STAD) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ หัวข้อทีใ่ ช้
คือ เรือ่ งอัตราส่วนตรีโกณมิติ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้จากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุม่ เพือ่ ก�ำหนดเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
STAD และแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ าง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบ STAD / การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / อัตราส่วนตรีโกณมิติ

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were 1) to compare mathematics learning achievement
between before and after using STAD learning activities 2) to compare mathematics learning
achievement and mathematics problem solving ability between the students who learned via STAD
learning activities and traditional learning activities; The topics under study were Trigonometric
Ratios for M.S.4. The subjects under study were 2 classes of Matthayom 4 students of Banglamung
School in Banglamung District of Chonburi in the 2nd semester of year 2013 derived by Cluster
Random Sampling then randomly assigned into the experimental and control group. The
instruments included the STAD learning plans, the traditional learning plans, the mathematics
learning achievement test and the mathematics problem solving ability test. The statistics used
mean, standard variation and t-test.
The findings were as follows:
1. The mathematics learning achievement of the students who learned via STAD learning
activities was significantly higher than before learning activities at the .01 level.
2. The mathematics learning achievement of the students who learned via STAD learning
activities was significantly higher than the students who learned via traditional learning at the
.01 level.
3. The mathematics problem solving ability of the students who learned via STAD learning
was significantly higher than the students who learned via traditional learning at the .01 level.
Keywords: STAD Learning Activities / Mathematics Problem Solving / Trigonometric Ratios.

บทนำ�
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ ว่าด้วยเหตุผล
กระบวนการคิ ด และการแก้ ป ั ญ หา ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างวิจารณญาณและ
เป็นระบบ มีทักษะการแก้ปัญหา ท�ำให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสม
จึงมีประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท�ำให้มีการพัฒนาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากในทุกวันนี้ แต่
การเรียนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา มีนักเรียนจ�ำนวนมาก
ที่ ยั ง มี ค วามรู ้ น ้ อ ยในเรื่ อ งความสามารถเกี่ ย วกั บ การ
แก้ปัญหา การแสดงหรือการอ้างอิงเหตุผล การสื่อสาร

หรือการน�ำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ทำ� ให้นักเรียนไม่
สามารถน�ำความรูท้ างคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการแก้
ปัญหา จึงเป็นทักษะ/กระบวนการหนึ่งที่นักเรียนควรจะ
เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน
การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นกั เรียนมีแนวคิด
ที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อและมีความ
มั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถ
น�ำติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันได้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551,
หน้า 1)
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จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2553, 2554 และ 2555 ภาพรวมระดับ
ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 14.99, 22.73 และ
22.73 ตามล�ำดับ ส่วนคะแนนของโรงเรียนบางละมุง
อ� ำ เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ค ะแนนเฉลี่ ย วิ ช า
คณิตศาสตร์ร้อยละ 13.79, 22.70 และ 22.83 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน (เกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 50) และพบว่าในสาระการวัด
ปีการศึกษา 2553, 2554 และ 2555 ภาพรวมระดับ
ประเทศ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 9.98, 20.98 และ 20.67 ตาม
ล�ำดับ ส่วนของระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.59,
19.92 และ 20.57 ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนน
เฉลี่ยในสาระการวัดอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555, online) และจาก
การวิเคราะห์สาระการวัดในรายวิชาพืน้ ฐานของระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายพบว่ามีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวคือ
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
เป็นเนือ้ หาเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากจะเป็นพืน้ ฐานของ
การเรียนในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของรายวิชาเพิ่มเติม
และยังเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการน�ำไปใช้เรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้น
จากการวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายรายวิ ช าพื้ น ฐานระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ พบว่า
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ และส่วนที่สองคือการประยุกต์อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์
ในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ เพราะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
เรียนไม่สนุก เนื้อหาเข้าใจยาก นักเรียนไม่มีพื้นฐาน
ของความรู ้ ไม่ ส ามารถเข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ ก� ำ ลั ง เรี ย น
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ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของยุพิน พิพิธกุล, 2539,
หน้า 42 ที่ว่าบางคนเรียนโดยใช้วิธีการท่องจ�ำ บางคน
จ�ำกฎหรือสูตรได้แต่ไม่สามารถแก้โจทย์ได้ การท�ำแบบ
ฝึกท�ำได้ช้าและแก้ปัญหาไม่ได้ ขาดความแม่นย�ำและ
ความคล่องแคล่วในการคิดค�ำนวณ จึงท�ำให้มผี ลสัมฤทธิ์
ในการเรียนต�่ำ
จากปั ญ หาและสาเหตุ ข องการจั ด การเรี ย น
การสอนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่านักเรียนขาดทักษะการแก้ปัญหาและไม่สามารถ
น� ำ ความรู ้ ไ ปแก้ ป ั ญ หาในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ดั ง นั้ น จึ ง
ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ ฝ ึ ก ฝน และพั ฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนเป็น
ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ แ ก้ ป ั ญ หาอื่ น ๆ ใน
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ ทั้ ง ยั ง พบว่ า ในปั จ จุ บั น นั ก เรี ย นมี
การแข่ ง ขั น กั น มาก มุ ่ ง ที่ จ ะเอาชนะเหนื อ ผู ้ อื่ น เพื่ อ
จะได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ส่งผลให้นักเรียนเห็นแก่ตัว
ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงท�ำให้สังคมขาดคนดี
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และประสบผลส�ำเร็จ นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ
ร่วมมือกันในการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
ทางสั ง คม ท� ำ งานร่ ว มกั น ยอมรั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ลดการแข่งขันเป็นรายบุคคล ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะน�ำแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ (Student TeamAchievement Division: STAD) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD
เป็นการจัดการเรียนรู้ ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาปัญหาที่มี
ค�ำตอบทีถ่ กู ต้องชัดเจน เช่น การค�ำนวณทางคณิตศาสตร์
และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีเกมการ
แข่งขันแต่ใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน ซึ่ง
นักเรียนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับ
สมาชิกในทีม ส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน
เรียนรู้ร่วมกันได้ เห็นคุณค่าของความแตกต่างกันทาง
สังคม ความหลากหลาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จัก
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการช่วยเหลือกันเรียนรู้ที่จะให้
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บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจน� ำ การ
จัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์
(STAD) มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ งอั ต ราส่ ว น
ตรีโกณมิติ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 10
ห้องเรียน ซึง่ จัดแบบคละความสามารถ จ�ำนวน 487 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บางละมุง อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ความมุ่งหมายของการวิจัย
จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียน
1. เพื่ อ เปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน เป็นหน่วยในการสุ่ม ได้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ อ ง อั ต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ ข อง แบบ STAD 1 ห้องเรียน และนักเรียนที่ได้รับ การจัดการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการ เรียนรู้แบบปกติ 1 ห้องเรียน
จัดการเรียนรู้แบบ STAD
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
กับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้
2. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของ
ตัวแปรตาม ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
แบบ STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียนทีไ่ ด้
รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

2. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัยในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบละ 10 คาบๆ ละ 50 นาที โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียน จ�ำนวน 1 คาบ และทดสอบหลังเรียน
จ�ำนวน 2 คาบ
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2.3 ขัน้ ด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา ให้นกั เรียนลงมือ
ในการแก้ปัญหาตามที่วางไว้ เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง
2.4 ขั้นตรวจสอบ ให้นักเรียนพิจารณาวิธี
การแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ท�ำมา ว่าได้ค�ำตอบตรงตาม
ข้อค�ำถามหรือไม่
3. ขั้นทดสอบย่อย ผู้สอนจะท�ำการทดสอบ
นักเรียนเป็นรายบุคคล หลังจากทีเ่ รียนเนือ้ หาจบในแต่ละ
เรื่อง ประมาณ 15-20 นาที เพื่อเป็นการประเมินความ
เข้าใจในเนื้อหา ไม่มี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�ำตาม
ความสามารถของตนเอง คะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบจะ
ถูกแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม
4. ขั้นแจ้งคะแนน ผู้สอนให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจคะแนน แล้วน�ำคะแนนทีไ่ ด้ของแต่ละคนมารวมเป็น
คะแนนของกลุม่ (กลุม่ ทีม่ สี มาชิกไม่เท่ากัน ให้ใช้คะแนน
เฉลี่ยแทนคะแนนรวม กลุ่มใดที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับ
การยกย่องหรือชมเชย)
2. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถในการหาวิ ธี
การหาค�ำตอบโดยจะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ ประสบการณ์และทักษะพื้นฐานต่างๆน�ำ
มาประยุกต์ใช้น�ำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและแนวคิด
ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ค�ำตอบนั้น ซึ่งความ
สามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยขั้นท�ำความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นด�ำเนินการแก้ปัญหา
และขั้นตรวจสอบ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ
สามารถทางสติปัญญาทั้งด้านความรู้และทักษะในเรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ซึ่งผู้วิจัยผู้สร้างขึ้น

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดยมีสมาชิกที่
มีความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน
คละกัน โดยผู้สอนจะท�ำการสอนเนื้อหาทั้งชั้นก่อน แล้ว
ให้นักเรียนท�ำกิจกรรม นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือ
นักเรียนทีเ่ รียนอ่อน มีการอภิปรายร่วมกันในบทเรียน ให้
เข้าใจเนือ้ หาในส่วนทีไ่ ม่เข้าใจ และให้ถามเพือ่ นก่อนทีจ่ ะ
ถามผูส้ อน หากเพือ่ นตอบไม่ได้จงึ ถามผูส้ อน หลังจากจบ
บทเรียนจะมีการทดสอบเป็นรายบุคคล ไม่มกี ารช่วยเหลือ
กันในการทดสอบ คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูก
น�ำมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดจะได้รบั การชมเชยหรือรางวัล ซึง่ สามารถสรุปเป็น
ขั้นของการจัดการเรียนรู้ได้ ดังนี้
1. ขั้นน�ำเสนอบทเรียน ผู้สอนน�ำเสนอสิ่งที่
นักเรียนต้องเรียน ด้วยการสอนวิธตี า่ งๆ อาจจะใช้วธิ กี าร
สอนแบบบรรยาย สาธิต อธิบายและการใช้คำ� ถามเป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน
2. ขั้นศึกษากลุ่มย่อย ผู้สอนจัดนักเรียนเข้า
กลุม่ ๆ ละ 4-5 คน ทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนต่างกัน
โดยใช้คะแนนการทดสอบก่อนเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
กลุม่ ให้นกั เรียนแก้ปญ
ั หาในใบงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากทีผ่ สู้ อนก�ำหนด (1 ชุดต่อ 1 กลุม่ ) สมาชิกในกลุม่ จะ
ต้องร่วมกันอธิบายซักถามหรือการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน เพือ่
ช่วยเพือ่ นในกลุม่ ให้เข้าใจเนือ้ หาทีเ่ รียนมา หลังจากนัน้ มี
การตรวจสอบความถูกต้องของค�ำตอบ และมีการสรุป
ความรู้ในสิ่งที่เรียนไป โดยในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ซึง่ มีขนั้ ตอนการแก้ปญ
ั หาดังนี้
2.1 ขั้นท�ำความเข้าใจปัญหา ให้นักเรียน
ศึกษาและวิเคราะห์เกีย่ วกับโจทย์ปญ
ั หาถึงสิง่ ทีโ่ จทย์ถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ที่ผ่าน
และสิ่งที่โจทย์ก�ำหนดมาให้
2.2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ให้นักเรียนคิดหา การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ย
วิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา หรือก�ำหนดแนวทางที่จะ เหมาะสมเท่ากับ 4.65 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด
แก้ปัญหานั้น
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2. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ ที่ ผ ่ า น
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ย
เหมาะสมเท่ากับ 4.52 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
ยากง่าย .23 - .73 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก .23 - .58 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82
4. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็น
ข้อสอบแบบเขียนตอบ จ�ำนวน 5 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก
ง่าย .33 - .49 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก .22 - .53 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .70

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t – test แบบ
Dependent
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยใช้สถิติ t – test แบบ
Independent

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ ง อัตราส่วนตรีโกณมิตขิ องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
49
49

X
5.43
12.55

SD
2.20
2.88

df
48

t
-17.64*

p
.000

*p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD เท่ากับ 5.43 และ 12.55 คะแนน ตามล�ำดับ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียน
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
การจัดการเรียนรู้
แบบ STAD
แบบปกติ

n
49
49

X
12.55
10.51

SD
2.88
3.08

df
95.59

t
3.39*

p
.001

*p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 12.55 และ 10.51 คะแนน ตามล�ำดับ ซึ่งจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งอัตราส่วนตรีโกณมิตขิ องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
การจัดการเรียนรู้
แบบ STAD
แบบปกติ

N
49
49

X
43.37
37.96

SD
5.27
4.88

df
95.44

t
5.27*

p
.000

*p < .01
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 43.37 และ 37.96 คะแนน ตามล�ำดับ ซึ่งจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียน การอภิปรายผล
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ห ลั ง เรี ย น
สถิติที่ระดับ .01
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สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีพ้ บว่าก่อนการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ค่อนข้างต�่ำ แต่หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
STAD นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของกุลวดี สร้อยวารี
(2553, หน้า 75) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ของ
นักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนือ่ งจากในขัน้ ศึกษากลุม่ ย่อย
เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ
ทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 4-6 คน
ทุกคนในกลุม่ มีหน้าทีต่ า่ งกัน มีความรับผิดชอบต่อกลุม่
ร่วมกัน นักเรียนที่เรียนเก่งต้องช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่
เรียนอ่อนกว่าเพื่อให้คนอื่นๆ ในกลุ่มได้เข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้ น เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั น ภายในกลุ ่ ม
ทั้งยังช่วยกันแก้ปัญหาเนื้อหาที่เรียนไป จนท�ำให้คะแนน
ของกลุ่มดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น และจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD มีคะแนนเท่ากับ 12.55 คิดเป็น
ร้อยละ 62.75 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง การที่ได้คะแนน
ค่ อ นข้ า งต�่ ำ เป็ น เพราะการจั ด การเรี ย นการสอนของ
โรงเรียนบางละมุงจัดแบบคละความสามารถ นักเรียนมี
พื้นฐานทางด้านความรู้แตกต่างกัน ส่วนมากพื้นฐาน
ความรูเ้ ดิมไม่ดจี งึ ท�ำให้ไม่สนใจทีจ่ ะเรียนหรือรับความรูส้ งิ่
ใหม่ๆ ที่จะน�ำไปแก้ปัญหาที่ก�ำลังเรียนหรือน�ำไปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันได้ นักเรียนไม่มีความพร้อมใน
การเรียน ส่วนใหญ่ยา้ ยถิน่ ฐานตามผูป้ กครองมาจากต่าง
จังหวัดมีปัญหาทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ จึง
ท�ำให้นักเรียนไม่สามารถที่จะได้รับความรู้ได้เต็มตาม
ศั ก ยภาพ จึ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ไม่สูงเท่าที่ควร
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ า

นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
สมจิตร หงษา (2551, หน้า 67) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการสอนด้วยเทคนิค
STAD กับ การสอนแบบปกติ และพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยการสอนด้ ว ย
เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ
จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD นักเรียนในกลุ่มทุกคนจะ
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและ
กัน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
กล้าถามค�ำถามที่ตนไม่เข้าใจ มีการพุดคุย อภิปราย
ซักถามจนเกิดความเข้าใจ นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าให้ตามเพื่อนทัน มี
ความกระตือรือร้นและความสนุกสนานในการท�ำกิจกรรม
มีการให้กำ� ลังใจ การยอมรับในความคิดเห็นของเพือ่ นใน
กลุ่มและยอมรับในความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อน สมาชิกทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ
ในความส�ำเร็จของกลุ่ม มีบทบาทในการแสดงออกใน
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผู้วิจัยมอบให้
ซึ่งต่างจากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่
นักเรียนท�ำงานตามความสามารถของตนเอง มีการให้
ความร่วมมือกับคนอื่นน้อย นักเรียนที่เรียนเก่งและปาน
กลางจะท�ำกิจกรรมอย่างมีความสุข แต่นักเรียนที่เรียน
อ่อนจะเกิดการเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะร่วมกิจกรรมจนผู้
วิจัยต้องกระตุ้นโดยการตั้งค�ำถามให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
และให้ก�ำลังใจทั้งทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ไม่เข้าใจหลาย
ครัง้ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์
(2543, หน้า 44) ที่ว่าสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความ
สุขกับการเรียน มีการแลกเปลีย่ นความคิดและยอมรับซึง่
กันและกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ได้มกี ารซักถาม นักเรียน
ทีเ่ รียนเก่งสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ รียนอ่อนกว่า
ให้เข้าใจและตามเพื่อนทัน จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
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มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ท�ำให้กลุ่มประสบความส�ำเร็จมากขึ้น
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเชีย่ วชาญ เทพกุศล
(2545, หน้า 108-109) ที่ได้ศึกษาพัฒนาชุดการเรียน
แบบ STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค
STAD พบว่านักเรียนที่ได้ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วม
มือกันเรียนรู้ตามแนว STAD พบว่านักเรียนมีทักษะ
การแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องแนวคิดของสลาวิน
(Slavin. 1990, p. 60) และวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543,
หน้า 44) ทีก่ ล่าวว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบ STAD เป็นการ
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรมได้อย่างอิสระ
แก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตนเอง ใช้ความสามารถในการหาวิธกี าร
ในการหาค�ำตอบโดยจะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ประสบการณ์และทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่มี
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อการน�ำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา
และแนวคิดใหม่ๆทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ค�ำตอบนั้น
มีความรับผิดชอบเอาใส่ใจใส่ต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับ
สมาชิกอื่นที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วพบว่าในขั้น
ท� ำ ความเข้ า ใจปั ญ หาของนักเรีย นที่ได้รับการจัด การ
เรียนรู้แบบ STAD นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาได้ถูก
ต้องสามารถบอกสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์ก�ำหนด
มาให้ได้ จะมีบ้างบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจไม่สามารถระบุได้
ว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์ก�ำหนดอะไรให้ แต่นักเรียน
ที่เรียนเก่งได้มีการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าใน
กลุ่มของตนเองเพื่อให้เกิด ความเข้าใจมากขึ้น จึงท�ำให้
นักเรียนเข้าใจและบอกได้ถงึ สิง่ ทีโ่ จทย์ถามและสิง่ ทีโ่ จทย์
ก�ำหนดมาให้ได้มากขึ้น ในขั้นวางแผนแก้ปัญหา ในช่วง
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แรกนักเรียนทีเ่ รียนอ่อนจะไม่คอ่ ยเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อย
ให้เป็นหน้าทีข่ องนักเรียนทีเ่ รียนเก่ง เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้กระตุน้
และให้ข้อเสนอแนะถึงภารกิจของกลุ่มจึงท�ำให้นักเรียน
ที่เรียนอ่อนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการรับผิดชอบร่วม
กันของกลุ่มและได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและ
กัน ท�ำให้แต่ละกลุ่มมีแนวคิดและวางแผนการแก้ปัญหา
ได้หลากหลายขึ้น ทั้งนักเรียนที่เรียนอ่อนได้เรียนรู้ และ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่า นักเรียนที่เรียนเก่ง
จะเรียนรู้ที่จะอดทน และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมากขึ้นท�ำให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ปกติ ขั้นด�ำเนินการแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ได้ช่วย
กันน�ำวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและแสดง
ล�ำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน นักเรียนที่
เรียนเก่งและนักเรียนที่เรียนปานกลางจะมีบทบาทใน
การด�ำเนินการมาก และช่วยกันให้ความรู้นักเรียนที่เรียน
อ่อนกว่าเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการมาก
ขึ้น ทั้งยังท�ำให้มีการพัฒนาทักษะการคิด มีความเชื่อ
มั่นและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น มีการที่จะยอมรับ
การช่วยเหลือ และไว้วางใจผู้อ่ืน มีความสนุกและตื่น
เต้นในการท�ำกิจกรรม มีการสื่อสารที่ดีขึ้น ทั้งยังลดข้อ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม เพื่อเป้าหมายและความส�ำเร็จของ
กลุ่ม ขั้นตรวจสอบ นักเรียนสามารถตรวจสอบค�ำตอบ
ได้ถกู ต้องและสมบูรณ์ จะมีบางส่วนทีไ่ ม่เห็นความส�ำคัญ
ของการตรวจสอบค�ำตอบ โดยไม่เขียนการตรวจสอบค�ำ
ตอบ ซึง่ ผูส้ อนได้ชแี้ นะให้เห็นความส�ำคัญของการตรวจ
สอบค�ำตอบว่าสิ่งที่นักเรียนท�ำไปถูกต้องหรือไม่ และ
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจจนเข้าใจมาก
ขึน้ และให้กำ� ลังใจพร้อมกระตุน้ ให้เกิดความพยายามมาก
ขึน้ ท�ำให้นกั เรียนทีเ่ รียนอ่อนเห็นความส�ำคัญของตนเอง
และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ให้ความร่วมมือ
ในภารกิจของกลุ่ม กล้าที่ฝึกและพัฒนาความคิด และให้
ความช่วยเหลือเพื่อสมาชิก เอาใจใส่ต่อตนเองและเพื่อน
สมาชิกมากขึน้ และยังเห็นแก่ประโยชน์เพือ่ ผูอ้ นื่ จากการ
ที่กลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกันส่งผล
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ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2554, หน้า 112) ที่
กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ต้องเริ่มด้วยปัญหาที่ท้าทายความสามารถ
ดึงดูดความสนใจ น่าสนใจ เหมาะกับวัยและพัฒนาการ
ของนักเรียน ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ นักเรียน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้
ปัญหาของตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปญ
ั หาและลงมือปฏิบตั ิ มีการสนับสนุนให้นกั เรียน
มีการแก้ปัญหาตามขั้นตอน และใช้วิธีการแก้ปัญหา
มากกว่า 1 วิธี โดยให้นักเรียนตั้งค�ำถามกับตนเองเพื่อ
ต้องการค�ำอธิบาย มีการสื่อสารแนวทางการแก้ปัญหา
มากกว่า 1 ช่องทาง และสนับสนุนให้นักเรียนตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
ความคิดของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ผู้สอนควรท�ำความ
เข้าใจในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพราะจาก
ผลการทดลองถึงแม้ผสู้ อนจะเตรียมแผนการจัดการเรียน
รู้แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต�่ำ
1.2 ในการท�ำกิจกรรมผู้สอนควรให้ความ
เป็ น กั น เองกั บ นั ก เรี ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มให้ ค วาม
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อความตั้งใจในการท�ำ

กิจกรรมและความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละ
บุคคลอย่างเต็มความสามารถ
1.3 ในการจัดกิจกรรม นักเรียนที่เรียนเก่งจะ
มีบทบาทมากในการอธิบายเนือ้ หาให้เพือ่ นเข้าใจ จนบาง
ครัง้ อาจเกิดการเบือ่ หน่ายในการท�ำกิจกรรม และนักเรียน
ทีเ่ รียนอ่อนกว่าอาจไม่ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมและคอยให้กิจกรรมเสริม
พร้อมทั้งให้ก�ำลังใจในการท�ำกิจกรรม
1.4 เมื่อนักเรียนไม่กระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรม บางคนไม่ร่วมมือกับเพื่อนในการท�ำกิจกรรม
ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้นกั เรียนท�ำตามกติกา และเป้าหมาย
ความส�ำเร็จของกลุ่ม และให้รางวัลกับนักเรียนที่เรียนเก่ง
หรืออาจใช้เกมเพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย
1.5 ในขั้นการตรวจสอบของการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์นกั เรียนไม่ให้ความส�ำคัญในขัน้ ดังกล่าว
ผู้สอนควรชี้ให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญของขั้นตอนการ
ตรวจสอบ และกระตุ้นให้นักเรียนมีการตรวจสอบการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทุกครั้ง
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
STAD ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ
2.2 ควรท� ำ วิ จั ย เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD กับรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
STAD ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หน้าที่ 233

เอกสารอ้างอิง
กุลวดี สร้อยวารี. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์เรือ่ งจำ�นวนเชิงซ้อนโดยวิธกี ารจัดการเรียน
แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน.
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
เชี่ยวชาญ เทพกุศล. (2545). การพัฒนาชุดการเรียนแบบ STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, วิชาเอกการ
มัธยมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปรีชา เนาว์เย็นผล. (2537). ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2543). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพเพรส.
ยุพิน พิพิธกุล. (2539). การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551). ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555 ข). คณิตศาสตร์มืออาชีพเส้นทางสู่ความสำ�เร็จ.
กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย.
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ. (2555). การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET). วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วันที่สืบค้น 2 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จากhttp//niest.or.th.
สมจิตร หงสา. (2551). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซตของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) กับการสอนปกติ. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
Slavin. R. E. (1990). Cooperative learning theory. Research and Practice. Englewood Cliffe, New
Jersey: Prentice Hall.

หน้าที่ 234

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ*
Themodel of Empowerment Participatory Action Research with
The Community Participation in Health Promotion
กานต์นะรัตน์ จรามร**
ดร.สมศักดิ์ ลิลา***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจและศึกษาผลการใช้รปู แบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่แกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัวจ�ำนวน 295 คนในระยะแรกและจ�ำนวน 30 คนในระยะ
สุดท้าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่แบบสอบถามการมีสว่ นร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและแบบสอบถามพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพมากที่สุดได้แก่การติดต่อสื่อสาร รอง
ลงมาคือแรงจูงใจเจตคติต่อการมีส่วนร่วมส่วนบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยรูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้แก่
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัวเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งผลการใช้รูปแบบพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำ�สำ�คัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอำ�นาจ/ การมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract
The purpose of this research was to study influence of factors affecting effective the
community participation behavior in health promotion, building the model of empowerment
participatory action research and study the effects of the model of empowerment participatory
action research with the community participation behavior in health promotion. The sample
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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consisted of 295 family health leader in first phase and 30 family health leader in final. The
research instrument included the community participation in health promotion and the community
participation behavior in health promotion. Data were analyzed by basis statistical analysis
program, the causal relationship model through LISREL 8.72 and the content analysis was
also used. The results indicated that the influence of factors affecting effective the community
participation behavior in health promotion from the highest effects toward least effects as the
following results; communication, motivation and attitude toward participation. Indirect effective
the community participation behavior in health promotion was organization climate. The model of
empowerment participatory action research was the community participation in health promotion
of family health leader competency development program. And the finding wassignificant of the
community participation in health promotion between pretest and posttest groups.
Keywords: Empowerment Participatory Action Research/ The Community Participation

บทนํา
ประเทศไทยด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขด้ า นปั ญ หา
สาธารณสุขโดยเน้นการใช้สาธารณสุขมูลฐานเป็นกลวิธี
หลักในการด�ำเนินการ มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ตี ามความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน ซึง่ หลักการส�ำคัญทีเ่ ป็น
หัวใจของการด�ำเนินการสาธารณสุขมูลฐานคือการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน เน้นแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่ผ่านมาอยู่ในรูปแบบ
ของการด�ำเนินการและจัดตั้งจากภาครัฐมากกว่าที่จะ
เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังจะ
เห็นได้จากการส่งเสริมความรูด้ า้ นสุขภาพให้กบั ประชาชน
เป็นการอบรมมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ค้นหาและการแก้ปัญหาด�ำเนินการโดยบุคลากรภาครัฐ
มิใช่เกิดจากความคิดความต้องการประชาชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างคนต่างท�ำ ไม่มีการประสานงาน ท�ำให้
รู ปแบบและขั้ น ตอนซ�้ ำซ้อ น สูญเสียงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2546) ดังนั้น
จึงควรมีวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพโดยเจ้าของ
สุขภาพเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว ภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และบริบทของแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้การ

แก้ไขปัญหาสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันพบ
ว่าในการแก้ปัญหาของชุมชนนิยมใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research:
PAR) เป็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุและกลวิธีแก้ไข
ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการวิจัยที่สะท้อนปัญหาของชุมชนและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนับตั้งแต่การระบุ
ปัญหา การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหา
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนนั้นๆ แต่
จากการศึกษาพบว่าปัญหาทีส่ ำ� คัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่วมคือการขาดความต่อเนื่องในการมี
ส่วนร่วมเนื่องจากไม่มีเวลา ขาดความรู้ ความเข้าใจต่อ
กระบวนการและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมชาวบ้านคิดตามผู้น�ำชุมชน นอกจาก
นี้ปัญหาในขั้นการปฏิบัติตามโครงการซึ่งเป็นขั้นตอน
ส�ำคัญอีกขัน้ ตอนหนึง่ คือ ปัญหาเรือ่ งของการท�ำการวิจยั
การทีช่ าวบ้านมองเห็นการวิจยั เป็นเรือ่ งทางเทคนิคทีต่ อ้ ง
อาศัยความรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะและคิดว่าไม่เกีย่ วกับ
ปากท้องทีต่ อ้ งท�ำมาหากินประจ�ำวันท�ำให้ผทู้ เ่ี ข้าร่วมการ
วิจัยมักเป็นชาวบ้านขาประจ�ำที่มักอยู่ในเครือข่ายของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ชัชวาล ทัตศิวิช, 2551) สอดคล้อง
กับการศึกษาที่พบว่าการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
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ด้านการส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่จัดท�ำโดยเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
สาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ ให้ชมุ ชนเกิดความตระหนัก
สมาชิกอบต.หรือชาวบ้านไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสุขภาพ รับรู้ความสามารถของตนเอง
(นงค์นุช กันทะปัน, 2551) หรือมีก็เป็นบางครั้งเท่านั้น ครอบครัวและผูเ้ กีย่ วข้องเข้าใจปัญหาของชุมชน มีทกั ษะ
ส่ ง ผลให้ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย ในการจัดการกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและร่วมกันหารูปแบบ
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับสภาพชุมชนนัน้ ๆ อันจะน�ำไปสูก่ าร
ของชุมชนอย่างแท้จริง (ยุทธนา ราชรักษ์, 2551)อีก ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมในที่สุด
ทั้งอุปสรรคส�ำคัญของการมีส่วนร่วมคือความไม่มีพลัง
อ�ำนาจ ท�ำให้เกิดปัญหาการแยกส่วนและเกิดความแปลก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แยกทัง้ ในด้านความสัมพันธ์ ด้านจิตส�ำนึกและด้านสังคม
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
(Hirsch, 1996) ซึ่งการสร้างพลังเป็นเครื่องมือในระดับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุข
บุคคล ครอบครัวและชุมชนที่จะสามารถช่วยสร้างสรรค์ ภาพ
ให้เกิดความกระตือรือร้น ชักจูงใจและสามารถน�ำไปสู่
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
การมีส่วนร่วมของชุมชนและกระบวนการพัฒนาของ ส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ประชาชน (Gibson, 1991) อีกทั้งการสร้างพลังจะ ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
71
ท�ำให้เห็นคุณค่าของตนเองรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
3. เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
พฤติกรรมอื่นๆ (Purdey,
1994)
่ มสร้างพลังมอ�สร้
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการวิจยั เชิการมี
งปฏิสบว่ ตั นร่
ิการมี
ส่วนรวมแบบเสริ
างพลัม่ งตี อ่ การมีสว่ น
วมแบบเสริ
ำนาจที
ง กล่สา่ วนรวมของชุ
วผู ้ ว่ ิ จั ย จึ ง มีมคชนด้
วามสนใจที
่ ่ ร่วมของชุ
มชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
่อการมี
อํจากเหตุ
านาจที่มผีตลดั
านการสงเสริ
มสุ ขภาพ
จะศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบ
กรอบแนวคิ
จัยจัย
กรอบแนวคิดดในการวิ
ในการวิ

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
การเสริมสร้าง
พลังอํานาจ

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอํานาจ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจภาพที
ยั ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
่
การศึกษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีส่ วนรวมแบบเสริ
มสร้างพลังอํานาจที่
่
่ มสุ ขภาพเป็ นรู ปแบบการศึกษาวิจยั และพัฒนา
มีต่อการมีส่ วนรวมของชุ
มชนด้านการสงเสริ
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรือ่ งรูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
มีสว่ นร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทีม่ ตี อ่ การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นรูปแบบการศึกษา
วิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
ระเบียบวิธวี ิจัยแบบผสมผสานแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแกนน�ำสุขภาพ
ประจ� ำ ครอบครั ว ในชุ ม ชนที่ คั ด เลื อ กตามแนวทาง
ที่ ก� ำ หนดตามคุ ณ สมบั ติ ร วมทั้ ง สิ้ น 10,721 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรที่ได้จากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling) โดยสุ่ม
อย่างง่ายเพื่อคัดเลือกอ�ำเภอ จากนั้นคัดเลือกโดยใช้
ต�ำบลเป็นตัวแปรในการแบ่ง รวมจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 295 คน
ตั ว แปรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ในระยะนี้ แ บ่ ง เป็ น 2
ประเภทคือ 1) ตัวแปรแฝงประกอบด้วยตัวแปรแฝง
ภายนอก 4 ตัวแปรได้แก่ การติดต่อสื่อสาร บรรยากาศ
องค์กร แรงจูงใจ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และตัวแปร
แฝงภายใน 1 ตัวแปรได้แก่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและ 2) ตัวแปรสังเกตได้
จ�ำนวน 16 ตัวแปร
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แบบสอบถาม
การมี ส ่ ว นร่ ว มด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชน
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือโดยทดสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) พบว่ามีค่าความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม (IOC ; Item Objective Congruence
Index) ตั้งแต่ 0.6-1.0 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และตรวจ
สอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้วิธี
Kuder Richardson Formula 20 หรือ KR-20 ในข้อ
ค�ำถามทีเ่ ป็นการให้คะแนนพบว่ามีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
.795 และใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ส�ำหรับข้อค�ำถามที่เป็น
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มาตราส่วนประมาณค่าพบว่าแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นรายด้านตั้งแต่ .880 ถึง .956จากนั้นวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ รวมทัง้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้โปรแกรม
ลิสเรล (LISREL Version 8.72) (Joreskog&Sorborn,
1993) และสรุปปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
น�ำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก�ำหนดรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ผูว้ จิ ยั ยึดหลักการให้ความส�ำคัญเคารพต่อความ
รู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น(พันธุ์ทิพย์ รามสูตร, 2540)
หลักการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Gibson, 1991) โดย
พั ฒ นารู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มแบบ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจจากหลักสูตรการฝึกอบรมแกนน�ำ
สุขภาพประจ�ำครอบครัวโดยกระบวนการศึกษาเพือ่ สร้าง
พลัง (เยาวดี สุวรรณนาคะ, 2543) หลักสูตรการจัดการ
สุขภาพชุมชน (อมร นนทสุต, 2551) และหลักสูตรการ
ด�ำเนินงานการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) และให้ความส�ำคัญกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพทีว่ เิ คราะห์ได้ในระยะที่ 1 จากนัน้ ให้ผทู้ รง
คุณวุฒจิ ำ� นวน 6 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบและวิธดี ำ� เนินการเมือ่ หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงน�ำไปศึกษาผลการใช้รูป
แบบในระยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยผู้
วิจยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบกึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียววัดซ�ำ้
ประชากรได้แก่แกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัว
ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
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กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) จ�ำนวน 30 คน
ตัวแปรในการวิจัย แบ่งเป็น 1) ตัวแปรอิสระ
ได้แก่รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (Empowerment Participatory
Action Research: EmPAR) และ 2) ตัวแปรตามได้แก่
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและแบบสัมภาษณ์
การด�ำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าที วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วน
ร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพสรุปผลได้ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพได้แก่การติดต่อสือ่ สาร เจตคติตอ่
การมีส่วนร่วม แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพโดยส่งผ่านอิทธิพลทางแรงจูงใจและ
เจตคติต่อการมีส่วนร่วม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
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ตัวแปรสาเหตุ
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0.40

0.56

TE
0.75
-
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IE

TE

0.46
0.04
0.28

0.18
-

0.46
0.18
0.04
0.28

0.57

DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม, ATTI = เจตคติต่อการมีส่วนร่วม,
MOTI = แรงจูงใจ, BEHAV = พฤติกรรมการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพ, COM = การติดต่อสื่อสาร,
CLIM = บรรยากาศองค์กร
นอกจากนีเ้ มือ่ ท�ำการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์พบว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรทีน่ ำ� มาศึกษาในโมเดลสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพได้รอ้ ยละ 57 ดังภาพ
ที่ 2

่ ่
่ มสุ ขภาพได้ร้อยละ 57 ดังภาพที่ 2
สวนรวมของชุ
มชนด้านการสงเสริ
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่ ั บายความแปรปรวนของพฤติกรรมการมี
ประจักษ์ ตัวแปรที่นาํ มาศึกษาในโมเดลสามารถรวมกนอธิ
่ ่
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ฒมนาสั
ปีท่ ี่ 10มฉบั
ที่ 2 รปี้อกยละ
ารศึ57กษาดังภาพที
2557่ 2
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ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ่
่ วนรวมแบบเสริ
่
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่ มการมีมการมี
่ มชน มชน
“หลักสู“หลั
ตรพักสูฒตนาศั
ยภาพแกนนํ
าสุาสุขขภาพประจํ
ครอบครั
่ ่อสงเสริ
่ ส่ วนรวมของชุ
รพัฒกนาศั
กยภาพแกนนํ
ภาพประจําาครอบครั
วเพืว่อเพื
สงเสริ
ส่ วนรวมของชุ
รูปแบบการวิ
งสุปฏิ
บัต”แบงเป็
ิก่ ารมี
วมแบบเสริ
างพลัยงมการวิ
อ�ยำมการวิ
นาจที
่พจัฒยั ระยะการเสริ
นาขึ้นได้
่ นสน่ว6นร่
ด้านการสงเสริ
ขภาพ
6 ระยะ
ระยะ
ได้
จยั ระยะการเสริ
มสร้แก่าง “หลั
่ สร้ระยะเตรี
่ ม่ จสุัยขเชิมภาพ
ด้2.านการสงเสริ
”แบงเป็
ได้แแกก่มระยะเตรี
มสร้กาสูงตรพัฒนา
ศักยภาพแกนน�ำพลั
สุขงอํภาพประจ�
ำครอบครั
วเพื่อส่งน้ เสริ
มอํการมี
ส่วนร่วมของชุมชนด้
านการส่งดเสริ
มสุขภาพ” แบ่งเป็น 6
านาจระยะการวิ
จยั ระยะกระตุน
พลังงอํ
าานาจระยะทบทวนการวิ
จยั และระยะติ
ตามและ
พลั
ง
อํ
า
นาจระยะการวิ
จ
ย
ั
ระยะกระตุ
้
พลั
นาจระยะทบทวนการวิ
จ
ย
ั
และระยะติ
ดำตามและ
ระยะ ได้แก่ ระยะเตรี
ย
มการวิ
จ
ั
ย
ระยะการเสริ
ม
สร้
า
งพลั
ง
อ�
ำ
นาจระยะการวิ
จ
ั
ย
ระยะกระตุ
้
น
พลั
ง
อ�
นาจระยะทบทวน
ประเมินผล ดังภาพที่ 3
ประเมิ
น
ผล
ดั
ง
ภาพที
่
3
การวิจัยและระยะติดตามและประเมินผล ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีส่ วนรวมแบบเสริ
มสร้างพลังอํานาจ
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3. ผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลีย่ การมีสว่ นร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพหลังการทดลองเพิม่
ขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนด้ า น
การส่งเสริมสุขภาพได้แก่การติดต่อสื่อสาร แรงจูงใจและ
เจตคติต่อการมีส่วนร่วมโดยพบว่าการติดต่อสื่อสาร
และแรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนบรรยากาศ
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการมีส่วนร่วม
และแรงจูงใจและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากการสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย ภายนอกปั จ จั ย หนึ่ ง ที่
ท� ำ ให้ ชุ ม ชนมองเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและสร้ า งความ
มั่ น ใจให้ กั บ คนในชุ ม ชน (ปาริ ช าติ วั ล ยสเถี ย รและ
คณะ, 2548) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการสื่อสาร
เพื่อสร้างความรู้ ทัศนคติและการยอมรับกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพของผู้มาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธาร
น�้ำแร่โรงพยาบาลระนองที่พบว่าความรู้ ทัศนคติและการ
สื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
การยอมรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (พิงพรรณ สัจจา,
2549) ประกอบกับแรงจูงใจยังเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และเป็นปัจจัยผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และ
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ปรียาพร วงศ์อรุตรโรจน์, 2542
; พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546 ; ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ,
2550) อีกทั้งบรรยากาศองค์กรยังมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการท�ำงาน หากผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในบรรยากาศของหน่วยงานทีต่ นท�ำอยู่ เขา
จะรู้สึกพึงพอใจที่จะท�ำงานนั้นอย่างเต็มความสามารถ มี
ความทุ่มเทในการท�ำงานจนเกิดความผูกพันกับงานจน
สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ได้ (Hellriegel & Woodmam, 1974; Zimmerman
& Rappaport, 1988; Scott & Jaffe, 1991;
Zimmerman, 2000; Ronald, 2000; Dubrin, 2000)

2. พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วน
ร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจตามหลักการและแนวคิด
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (พั น ธุ ์ ทิ พ ย์
รามสูตร, 2540) ผสมผสานกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
(Gibson, 1991) ซึ่งหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
สุขภาพประจ�ำครอบครัวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่พัฒนา
ขึ้นผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมในด้าน
องค์ประกอบ รูปแบบ เนื้อหาของรูปแบบ ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 6 ท่าน โดยผูว้ จิ ยั น�ำ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดได้แก่การติดต่อสื่อสาร
และแรงจูงใจมาเป็นประเด็นหลักส�ำคัญในการก�ำหนดองค์
ประกอบและรายละเอียดในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการสือ่ สารสามารถ
น�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเข้าใจตนเอง
ค้นพบเป้าหมายในชีวิตและค้นพบศักยภาพของตนเอง
ปรับเปลีย่ นทัศนคติและเห็นคุณค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ ท�ำให้
เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ประกอบ
ด้วย 6 ระยะ ได้แก่ระยะเตรียมการวิจัย ระยะเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจ ระยะการวิจัย ระยะกระตุ้นพลังอ�ำนาจ ระยะ
ทบทวนการวิจัยและระยะติดตามประเมินผล
3. ผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ทั้งนี้เนื่องจากความรู้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพล
และมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง (จรุง
วรบุตร, 2550) อีกทั้งการรับรู้ความสามารถของตนเอง
นี้ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กกระท� ำ ความพยายามและความ
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อดทนต่อความยากล�ำบากเพื่อให้การกระท�ำนั้นประสบ
ผลส�ำเร็จ (Schunk, 1996) สอดคล้องกับการศึกษาการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาการ
จัดท�ำแผนชุมชนเทศบาลต�ำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
ที่พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการ
จัดท�ำแผนชุมชนระยะ 3 ปีอย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนโดยชุนมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์และ
มีแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืน (สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ, 2551) นอกจาก
นี้การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยังพบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น
และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ดาบชัย มาภา, 2550)
เช่นเดียวกับการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพ
ภาคประชาชนเพื่อเมืองไทยแข็งแรงที่พบว่าปัจจัยที่น�ำ
ไปสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาคือความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ
ของประชาชนในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน (ชาติชาย
สุวรรณนิตย์, 2550) และการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีที่พบว่าหลังการด�ำเนินการ
พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว ม ผู ้ สู ง อายุ มี
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมและรายด้านดีขนึ้ กว่าก่อนการ
จัดรูปแบบการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ปานชีวา ณ หนองคาย, 2551)

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่าการติดต่อสื่อสารและ
แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพส่วนบรรยากาศองค์กร
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรง
จูงใจและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง
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ทุกภาคส่วนอาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กร
ต่างๆ จึงควรมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารที่ดีคือมี
ข้อมูลข่าวสารทีช่ ดั เจน ทันเหตุการณ์ เพียงพอและทัว่ ถึง
จึงจะช่วยให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทัง้ ต้องหากลวิธใี นการสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมและสร้าง
บรรยากาศขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างตั้งใจ เกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้องการให้บรรลุผลส�ำเร็จ
2. ผลของการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพสามารถน�ำไปใช้
ทัง้ ด้านการบริการด้านการบริหารและด้านการศึกษาดังนี้
2.1 ด้านการบริการ รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งทั้งในระดับบุคคลและชุมชน
สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มแกนน�ำในชุมชนทั้ง
ด้านสาธารณสุข ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าน
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น
2.2 ด้ า นการบริ ห าร ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของการจั ด กิ จ กรรมด้ า น
ส่งเสริมสุขภาพที่แสดงถึงศักยภาพของบุคคลและชุมชน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
แกนน�ำสุขภาพประจ�ำครองครัวของกระทรวงสาธารณสุข
ให้สามารถพึง่ ตนเองด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม
2.3 ด้านการศึกษา การวิจัยครั้งนี้แสดงให้
เห็นถึงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่เสริม
สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจเป็ น รู ป แบบการศึ ก ษาที่ ช ่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพของคนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเอง เชื่อในความสามารถของตนเองและมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินกิจกรรมในชุมชน นับเป็นการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมที่สร้างพลังอ�ำนาจทั้งระดับบุคคลและชุมชน จึง
ควรมีการน�ำแนวความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วน
ร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจไปประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมแบบ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจได้ใช้เนื้อหาและประเด็นทางด้าน
สาธารณสุขในการฝึกอบรมดังนั้นเพื่อให้รูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจขยาย
ผลสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ผู้สนใจอาจพัฒนาเนื้อหาใน
ด้านอื่นๆ
2. ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาแกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัวที่เข้ารับการฝึก
อบรมเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อศึกษาถึงผลของการใช้

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วรวมทั้งช่วยส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็น
3. ควรมีการน�ำรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจไปใช้ในชุมชนที่มี
ลักษณะแตกต่างกันอาทิเช่น ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด
เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในบริบทอื่นๆ
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กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ:
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
The Strategy Development for The Best Practice of Organization:
The Case Study of Faculty of Education, Burapha University
ดร.สมชาย พัทธเสน*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณี
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยด�ำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 20 คน ขั้นตอนที่ 2
การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ บุคลากรสังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 213 คน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้คา่ เฉลีย่
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย พบว่า 1) การสร้างกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทักษะ ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความ
คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและด้านอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2) ด้านการ
พัฒนาให้บริการ ได้แก่ ส่งเสริมให้ทุกคนใช้กิริยาวาจาสุภาพ น�้ำเสียงไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมให้ทุกคนมีน�้ำใจ เสียสละ และ
อ่อนน้อมถ่อมตนในการให้บริการ ส่งเสริมให้ทกุ คนท�ำงานแบบกัลยาณมิตร ให้ขวัญและก�ำลังใจต่อผูร้ ว่ มงานด้วยกัน
3) ด้านการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ เสริมสร้างให้ทุกคนตื่นตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา
พึงตระหนักให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่ง
กันและกัน พึงตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส�ำคัญ
4) ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้
ในการอ้างอิงได้ พัฒนาระบบการท�ำข้อมูลลงใน Web page ของแต่ละฝ่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
พัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้
บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
คำ�สำ�คัญ : กลยุทธ์การพัฒนา/สู่ความเป็นเลิศ/การให้บริการ
*บุคลากรชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this research was to investigate strategy for personnel development towards
service excellence at Faculty of Education, Burapha University. This study consisted of two phrases
as follows: 1) developing strategy for personnel development by interviewing 20 experts, and
2) checking practical possibility by using a five-Likert scale survey with 213 personnel at Faculty
of Education, Burapha University. The statistics used in this study were means and standard
deviation.
The results were as follows:
1. Experts reported that personnel development should include skill development,
including enhancing analytical thinking, self-problem-solving, enhancing workshop training in
order to increase knowledge and other skills necessary for work, and developing English skills.
Experts also suggested service development, including enhancing politeness in tone and smile,
enhancing service mine, promoting devotion at work, and developing friendly atmosphere network.
Additionally, experts suggested that personnel development should include moral development,
consisting of preparing readiness for work, raising awareness of professional morals and ethics,
respecting each other, and focusing on work achievement. Finally, expected suggested information
technology development, including promoting the creation of database, developing a webpage in
each department, and revising work system using technology.
2. The result of checking practical possibility revealed that the suggested guidelines by
experts were possible at the moderate level.

บทนำ�
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการ
บริ ห ารองค์ ก ารเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
การบริ ห ารองค์ ก ารสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Excellence)
การบริ ห ารองค์ ก ารสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ นั้ น จะต้ อ งมี ก าร
พัฒนาหลายๆ ด้านให้มีความสมดุลและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คือการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลง
ทางการเมืองและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของงานที่มีผลต่อการบริหารองค์การ ซึ่งได้แก่ ลูกค้า
คู ่ แข่ ง ขั น ผู ้ ส นั บ สนุ น และผู ้ ค วบคุ ม เพราะฉะนั้ น
การบริหารองค์การให้ประสบความส�ำเร็จจะต้องอาศัยการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ซึ่งการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบและเป็น กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันใน
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก�ำหนด
กลยุทธ์ การด�ำเนินการกลยุทธ์ การควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ์ ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าว จะต้องกระท�ำ
ให้ ส อดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ระบบและกระบวนการที่
เรียกว่า การวิเคราะห์ลูกโซ่แห่งคุณค่า เพื่อให้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือบริหารองค์การเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขัน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2548)
บุคลากรทุกคนเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ ขององค์การ
และเป็นทรัพย์สินที่มีความส�ำคัญที่สุดต่อความส�ำเร็จ
และความอยู่รอดขององค์การ เมื่อบุคลากรทางการ
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ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุ ค ลากรเป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เนื่ อ งจาก
การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการบริหาร
งานบุคคล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานเพื่ อ ให้ กิ จ กรรมของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น ใน
ทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันการพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึ ก ษานั บ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งหนึ่ ง ในการบริ ห ารงาน
บุคคล เพราะวิทยาการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิคของ
การท�ำงานอยูเ่ สมอ (สุลกั ษณ์ มีชทู รัพย์, 2536 หน้า 56)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรตามลักษณะของการบริหาร
งานในลักษณะของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐซึ่งมิใช่
หน่วยงานราชการแต่ก็ไม่ใช่เอกชน ต้องบริหารงาน
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทีม่ กี ารวางแนวคิดบริหารเฉพาะ ดังนัน้ การ
สือ่ สารการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ จึงต้องคล่องตัว
รวดเร็วมุง่ ผลสัมฤทธิ์ แต่เนือ่ งด้วยบุคลากร และผูบ้ ริหาร
มีลักษณะการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในกรอบของ
ราชการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี และรวมทั้งในระบบ
เริ่มของการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญัติของมหาวิทยาลัย
บูรพา ก�ำหนดให้บุคลาการที่เป็นราชการอยู่ก่อนหน้า
ของการเปลี่ยนแปลงและสมัครใจยังสามารถคงสิทธิ์ของ
การเป็นข้าราชการอยู่ได้ จึงมีผลให้ระบบหลายอย่างยัง
อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (คณะศึกษาศาสตร์, 2554)
จากสภาพและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว บุ ค ลากร
คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นทรัพย์มนุษย์ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส�ำเร็จการปฏิบัติงานถึงแม้นว่าองค์การจะมี
แผนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจดีอย่างไรก็ตาม แต่หากไม่มี
บุ ค ลากรที่ มี ค วามพร้ อ มเป็ น ผู ้ ขั บ เคลื่ อ นแล้ ว ก็ จ ะไม่
เกิดผลส�ำเร็จ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจที่จะ
ศึกษากลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการ
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ให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อที่จะได้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศในการให้บริการ สามารถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การวางแผน การตัดสินใจ การพัฒนาบุคลากรในการให้
บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในการให้
บริการ : กรณีศกึ ษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสำ�คัญของการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้ได้กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละด้าน
โดยสามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการวางแผน
การตั ด สิ น ใจ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการน� ำ ไปสู ่ ก าร
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และน�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อก�ำหนดทิศทาง
การให้บริการที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

คำ�ถามการวิจัย
1. กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสู ่ ค วามเป็ น
เลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร
2. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณี
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับใด

กรอบความคิดในการวิจยั
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ษาและการพั
ฒนาสั
งคมนเลิปีศทในการให้
ี่ 10 ฉบับบริ กทีาร่ 2 ปีการศึกษา 2557
่งศึกษากลยุทธ์กการพั
่ ความเป็
การวิจยั ครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั มุวารสารการศึ
ฒนาบุคลากรสู
: กรณี ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
กรอบความคิมหาวิ
ดในการวิ
จัยปี งบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ในกลยุทธ์ที่ 11 และกลยุทธ์ที่ 12
ทยาลัยบูรพา
การวิจัย(คณะศึ
ครั้งนีก้ผษาศาสตร์
ู้วิจัยมุ่ง,ศึ2554)
กษากลยุ
ทธ์การพัฒนา
ฒนาบุ
่ความเป็
เลิศการพั
ในการให้
บริการ : กรณีศึกษาคณะ
ได้กรอบการพั
4 ด้านคลากรสู
ได้แก่ การพั
ฒนาทันกษะ
ฒนาการ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ
ยบูฒรนาจริ
พา ยภายใต้
แผนยุทฒธศาสตร์
คณะศึกสษาศาสตร์
ทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ
ให้บริ กทารยาลั
การพั
ธรรม และการพั
นาการใช้เทคโนโลยี
ารสนเทศ ดัมหาวิ
งแผนภาพ
พ.ศ. 2554-2558 ในกลยุทธ์ที่ 11 และกลยุทธ์ที่ 12 (คณะศึกษาศาสตร์, 2554) ได้กรอบการพัฒนา 4 ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาจริยธรรม และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังแผนภาพที่ 1
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ
สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศในการให้บริการ :
กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ในด้าน
1. การพัฒนาทักษะ
2. การพัฒนาให้บริการ
3. กาพัฒนาจริยธรรม
4. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) โดยวิธีการสุ่ม
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ อย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่าง
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 213 คน
สั ม ภาษณ์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ จ�ำนวน 20 คน วิธีดำ�เนินการวิจัย
1) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
จากนั้นน�ำไป ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
กลยุทธ์ โดยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณี
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยยึดหลัก
บูรพา จ�ำนวน 213 คน
การแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั อืน่ ๆ ที่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ใน เกีย่ วข้อง และศึกษาสภาพปัจจุบนั ของคณะศึกษาศาสตร์
ทางปฏิบัติ ได้จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะศึกษา รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ โดย
ศาสตร์ จ� ำ นวน 319 คน ซึ่ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ข นาด การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 20 คน
เป็นไปตามตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน
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2) น�ำข้อมูลจากข้อที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปเป็นประเด็นรายข้อกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร
สู่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3) น�ำข้อมูลข้อที่ 2 ไปศึกษาความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำนวน 213 คน
4) สรุปและน�ำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 20 คน โดยผู้วิจัยได้น�ำข้อความ
ที่เป็นข้อสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และน�ำไปสัมภาษณ์มา
แจกแจงความถี่ และจัดอันดับ จากนั้นน�ำไปสร้างเป็น
แบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับที่ 2 การตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศในการให้บริการเครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามชนิด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิด ค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ปลายเปิดที่สร้างขึ้นโดยน�ำเอาทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์มา
ประยุกต์เข้ากับการพัฒนา ได้กรอบการพัฒนาเป็น 4 ด้าน สรุปผลการวิจัย
ได้แก่ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาให้บริการ การพัฒนา
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มี
จริยธรรม และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเห็นว่าผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ำมาวิเคราะห์ผล บู ร พา ควรมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสู ่ ค วามเป็ น
เป็นความถี่ และอันดับ จากนั้นน�ำข้อมูลไปสร้างเป็น เลิศในการให้บริการ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาทักษะ
แบบสอบถาม
ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไข
แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ได้ ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรเชิง
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 มาสร้างเป็น ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและด้านอื่น ๆ ที่
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2) ด้านการพัฒนาให้บริการ
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ได้แก่ ส่งเสริมให้ทุกคนใช้กิริยาวาจาสุภาพ น�้ำเสียง
ไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ทุกคนมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จิตสาธารณะ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการด้วยความ
แบบสั ม ภาษณ์ ฉ บั บ ที่ 1 ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ เต็มใจ ส่งเสริมให้ทุกคนมีน�้ำใจ เสียสละ และอ่อนน้อม
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยส่งหนังสือเชิญเป็น ถ่อมตนในการให้บริการ ส่งเสริมให้ทุกคนท�ำงานแบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั นัดวันทีจ่ ะ กัลยาณมิตร ให้ขวัญและก�ำลังใจต่อผู้ร่วมงานด้วยกัน
สัมภาษณ์ จากนั้นน�ำค�ำสัมภาษณ์ มาท�ำการวิเคราะห์เชิง 3) ด้านการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ เสริมสร้างให้ทุก
เนื้อหา (content analysis) เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม คนตื่นตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถาม ตลอดเวลา พึงตระหนักให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
ไปเก็บข้อมูลกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยตนเอง จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน พึ ง ยกย่ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละ
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เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันพึงตระหนักถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส โดยมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของงานเป็นส�ำคัญ 4) ด้านการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายมีการจัด
ท�ำระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ พัฒนา
ระบบการท�ำข้อมูลลงใน Web page ของแต่ละฝ่าย โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย พัฒนาและปรับปรุง
การท�ำงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอน�ำเสนอ
อภิปรายผลการศึกษาความเป็นไปได้จากบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อยืนยันความเป็น
ไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ใน
การอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่
มีความจ�ำเป็นมาก ซึ่งในการบริหารงานจะต้องกระท�ำ
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาที่องค์การด�ำเนินอยู่ วิธีการ
พัฒนาบุคลากร มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาย
งาน คณะศึกษาศาสตร์กเ็ ช่นเดียวกันมีบคุ ลากรสายผูส้ อน
และสายสนับสนุนวิชาการ ซึง่ ในแต่ละปีคณะศึกษาศาสตร์
จะมีการส่งเสริมและให้ทุนบุคลากรไปพัฒนาตนเองเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยมีโครงการทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
ด้านวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2557 และทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท

มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2557 สอดคล้ อ งกั บ นพพงษ์
บุญจิตราดุล (2534 หน้า 25-26) ได้กล่าวถึงความรู้
ทางทักษะที่จะน�ำไปสู่ความเชี่ยวชาญ (technical skill)
ว่าการที่ท�ำอะไร ๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือช�ำนาญ ต้อง
อาศัยการฝึกปฏิบัติซ�้ำ ๆ บ่อย ๆ จนเกือบเป็นอัตโนมัติ
เช่น ความรู้งานธุรการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดส�ำนักงาน
การพิมพ์งานสารบรรณ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ด้านนี้ เมื่อฝึกหัดปฏิบัติซ�้ำๆ จนเกิดความช�ำนาญก็
จะเป็นส่วนเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดกับเพื่อนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วเรศ
หักกะยานนท์ (2546) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุนทางวิชาการ สังกัดส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานวิจยั พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการมีความต้องการพัฒนาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเอง และ
ความต้องการลาศึกษาต่อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
มีประเด็นที่น่าสนใจน�ำมาอภิปรายดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาทักษะ บุคลากรสังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเห็นว่า
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในการให้
บริการมีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นการ
ไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ ก็คือ
การไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงานของ
บุคลากรและการได้รบั การพัฒนาทักษะ รวมถึงการได้รบั
ความช�ำนาญในการท�ำงาน นัน่ คือ รูจ้ กั การใช้ความรูท้ าง
เทคนิคต่าง ๆ (Technical Knowledge) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Ability) และ
ทัศนคติที่มีต่อการท�ำงาน (Attitude) บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เช่น การไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในประเทศ
การไปฝึกอบรม การไปน�ำเสนองานวิจัย โดยที่ทุกคนได้
ปฏิบัติตามแผนของตนเองอยู่เสมอ จึงท�ำให้การพัฒนา
ด้านการพัฒนาทักษะอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิพย์นภา จิระนคร (2542, หน้า 17)
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พบว่า การพัฒนาทักษะบุคลากร เป็นวิธีการด�ำเนิน
งานเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุนและส่ง เสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและ
ก�ำลังใจ ตลอดจนท�ำให้มีการสร้างความเจริญงอกงามใน
ด้านความคิด การกระท�ำ การใช้ความรู้ความสามารถใน
การท�ำงานให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สอดคล้องกับ นงลักษณ์ สินสืบผล (2542, หน้า
29) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการเปลี่ยนแปลง
บุคคลให้มคี วามรู้ มีทกั ษะในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิมาก
ยิ่งขึ้นและ มีการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน การ
พัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องจัดท�ำอย่างต่อเนื่อง ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายประการในการพัฒนา มีการก�ำหนด
ขั้นตอนในการด�ำเนินการ วัตถุประสงค์ คัดเลือกวิธีการ
การลงมือปฏิบตั แิ ละการประเมินผลเพือ่ การปรับปรุงงาน
ต่อไป
1.2 ด้านการพัฒนาการให้บริการ บุคลากร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเห็น
ว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้
บริการมีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาให้บริการ เป็นลักษณะ
การบริการที่ประกอบไปด้วย ความมีน�้ำใจ ความเป็น
กั น เอง ความสนใจและความห่ ว งใย การใช้ ค� ำ พู ด ที่
สุภาพ อ่อนโยน ไพเราะ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิก
ที่ดี บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันมีความ
ตระหนักว่าการท�ำให้คนอื่นพอใจ คนอื่นชื่นชอบ คนอื่น
ได้รับความประทับใจในการให้บริการ จะท�ำให้บุคลากร
ในคณะฯมีความสุขที่ได้ให้การบริการ ประกอบกับความ
มีมิตรไมตรีของผู้ให้บริการย่อมท�ำให้ผู้รับบริการมีความ
อบอุ่นใจ และในขณะเดียวกัน การส่งเสริมให้ทุกคนมี
น�้ำใจ เสียสละและอ่อนน้อมถ่อมตนในการให้บริการ การ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้
บริการด้วยความเต็มใจ การส่งเสริมให้ทกุ คนใช้กริ ยิ าวาจา
สุภาพ น�้ำเสียงไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเป็นสิ่ง
ที่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้ใส่ใจอยู่เสมอ รวมทั้งมี
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การสร้างระบบการท�ำงานให้มบี รรยากาศเป็นกัลยาณมิตร
การให้ก�ำลังใจ การชื่นชม และการส่งเสริมความสุขให้แก่
บุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนใช้กิริยาวาจา
สุภาพ น�้ำเสียงไพเราะเป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ ซึ่งบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้กระท�ำอยู่แล้ว
จึงส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เวคิน นพนิตย์ (2541,
หน้า 29) กล่าวว่า การท�ำให้คนอื่นพอใจ การท�ำให้คน
อื่นชื่นชอบ การท�ำให้ผู้อื่นได้รับบริการประทับใจเป็นสิ่ง
ที่ผู้รับบริการมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง และ เสนอ
อินทรสุขศรี, (2538, หน้า 9-10) กล่าวว่า ปัจจัยที่สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผรู้ บั บริการ ได้แก่ คุณภาพด้านการให้
บริการ (การต้อนรับเอาใจใส่ที่ดี) คุณภาพด้านการรักษา
พยาบาลทีด่ ี สิง่ แวดล้อมทีด่ ี ค่ารักษาพยาบาลทีเ่ หมาะสม
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดี ผู้สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่นๆ
และมีกลวิธีด�ำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมการให้
บริการ ประกอบด้วย การปรับสภาพแวดล้อม การปลูกจิต
ส�ำนึกและทัศนคติ การให้มี service mind การฝึกอบรม
การไปศึกษาดูงาน การให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม เช่น โครงการ
ปรับปรุงสถานที่ท�ำงานให้น่าอยู่ การให้ค�ำชมเชย การให้
รางวัลตอบแทน สวัสดิการ การมีมนุษยสัมพันธ์
1.3 ด้านการพัฒนาจริยธรรม บุคลากร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
เห็นว่ากลยุทธ์ก ารพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการมีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าจริยธรรม หมายถึง ความ
ประพฤติที่ถูกต้อง ดีงามตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่ง
เกิดจากการมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ รู้ผิดชอบ
ชั่วดี มีการใช้สติปัญญาและเหตุผล คิดอย่างไตร่ตรอง
อะไรควรท�ำ หรือไม่ควรท�ำ และตัดสินใจเลือกประพฤติ
สิ่งที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อ
น�ำมาซึง่ ประโยชน์สขุ แก่ตนเองและสังคม สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้
บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์มีความตื่นตัวและตอบ
สนองต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา ให้
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เกียรติเคารพในสิทธิและหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มวิชาชีพและผูอ้ นื่
และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมีสติ รอบคอบ รอบรู้ มีความ
เชื่อมั่นและใช้วิจารญาณในการประกอบวิชาชีพประกอบ
กั บ ความรู ้ สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี กฎเกณฑ์ แ ละมาตรฐาน
ความประพฤติตามหลักคุณธรรม กฎหมาย เพื่อสร้าง
ประโยชน์ สุ ข แก่ ต นเองและสั ง คม โดยน� ำ ความรู ้ ส ติ
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองว่า อะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ เมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ทตี่ อ้ งตัดสินความขัดแย้งและเลือก
ประพฤติกระท�ำที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว จึงท�ำให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาด้ า นจริ ย ธรรมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง สอดคล้องกับ ลออ หุตางกูร (2543, หน้า
99) กล่าวว่า จริยธรรม เกิดจากการใช้วจิ ารณญาณทีต่ อ้ ง
อาศัยความรูค้ วามเข้าใจหลายด้านเกีย่ วกับธรรมชาติของ
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเนื้อหาที่ถ่ายทอดได้
โดยค�ำพูดเป็นลายลักษณ์อักษรและการกระท�ำ เป็นสิ่งที่
บุคคลจ�ำเป็นต้องเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาปัญหาในการพิจารณา
ผิดชอบชั่วดีและตัดสินใจประพฤติให้ถูกต้องเป็นธรรม
ซึ่ง วรศักดิ์ วรธัมโน (2540, หน้า 115-116) กล่าวว่า
จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ที่เกิด
ขึ้นโดยใช้ปัญญาและเหตุผล หรือรู้จักคิดอย่างไตร่ตรอง
แยกแยะ ความดี ชั่ว ควรไม่ควร ผู้มีจริยธรรมจึงเป็น
บุคคลทีม่ เี หตุผล ความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ส�ำหรับความเป็นมนุษย์ให้เกิดความสุขแก่ตนเองและ
ผู้อื่น อีกทั้ง จินตนา ยูนิพันธ์ (2543, หน้า 29-30)
กล่าวว่า ผู้มีจริยธรรม คือ ผู้ที่แสดงออกเหมาะสมตาม
หลักคุณธรรมที่มีอยู่ในใจตนตามลักษณะของกลุ่มที่ตน
สังกัดอยู่ จริยธรรมวิชาชีพ คือ หลักเกณฑ์ความถูกต้อง
ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ จุลรอด
(2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อประชาชนของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลประสาทสงขลา
พบว่า ผู้ป่วยมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของพยาบาล ด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความ
สามารถอย่างเต็มที่และป้องกันภยันตราย อันจะมีผลต่อ

สุขภาพของผู้ป่วย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีสติ
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
รักษาความลับของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
1.4 ด้ า นการพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ บุ ค ลากรสั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการมีความเป็นไป
ได้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำหน้าที่ในการรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ประมวลผล รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เพื่อให้บุคลากรจัดท�ำเป็นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ และน�ำไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดย
มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการอ�ำนวยความสะดวก รวม
ทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�ำงานของระบบ เมื่อ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ได้ทราบคุณลักษณะของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายแล้วว่ามีความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน ความเชือ่ ถือด้านข้อมูล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความปลอดภัยของระบบ
และเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
การท�ำงานด้วยมือ จึงส่งผลต่อการยอมรับของบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับ วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542, หน้า 2-3) ได้กล่าว
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น ส่ง
และรับข้อมูล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน
เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม
รวมทั้ ง ระบบที่ ค วบคุ ม การท� ำ งานของอุ ป กรณ์ เ หล่ า
นี้ ส่วน ครรชิต มาลัยวงศ์ (2537, หน้า 104) กล่าว
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีหลัก
สองสาขาคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลและความรู้
จ�ำนวนมาก ส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ท�ำให้
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สามารถส่งข้อมูลและความรู้ไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้
อย่างรวดเร็วและประหยัด ส่วน อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
(2534, หน้า 303) กล่าวว่า การน�ำคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการพยาบาล ผู้บริหารการพยาบาลจะต้องศึกษา
ลักษณะการท�ำงานของคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวางและ
วิเคราะห์งานทางด้านการพยาบาลว่า งานส่วนไหนจ�ำเป็น
ต้องน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ถ้าใช้แล้วจะได้ประโยชน์
คุ้มค่า และบริหารการพยาบาลจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์งาน และ
การวางแผน ซึง่ การน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้กบั การพยาบาล
ร่ ว มกั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญทางคอมพิ ว เตอร์ ผู ้ บ ริ ห ารการ
พยาบาลจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นสิ่งที่จะก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและบุคลากรของตน ยอมรับ
ในสิ่งใหม่ ๆ จะต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรใน
องค์กรมุ่งมั่นในคุณภาพ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องมีการ
พัฒนาตนเอง เรียนรูท้ จี่ ะน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
งานอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ไม่เพียงแค่ “ใช้เป็น” หรือ
“ใช้ได้” แต่ต้องรู้จักน�ำมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และลักษณะของวิชาชีพ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งนี้ ผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถน�ำผล
การวิจัยไปใช้ 1) การพัฒนาทักษะ คือ ควรที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้บคุ ลากรให้มคี วามคิดวิเคราะห์ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 2) การพัฒนาการให้บริการ
ควรที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคง รับผิด
ชอบต่อหน้าที่ ควบคุมอารมณ์ได้ดตี อ่ ปัญหาและอุปสรรค
3) การพัฒนาจริยธรรม ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรมีระบบการอ�ำนวยความสะดวก และให้ความ
ร่วมมือต่อผูร้ ว่ มงานในการปฏิบตั งิ าน 4) การพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้ง่าย ต่อ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน
พัสดุ ยานพาหนะ สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับกลยุทธ์การส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ คณะศึกษาศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในการให้ บ ริ ก าร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษา
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิต
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา*
เดือนเพ็ญ จันทร์ขาว**
ดร.ภารดี อนันต์นาวี***

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความพึงพอใจในการศึกษาระดับ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามอายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา
รวมทัง้ หาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างเป็นนิสติ ระดับ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ�ำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 2 ฉบับ สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความ
พึงพอใจในการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และ 0.94 ตามล�ำดับ สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านภาพลักษณ์ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
3. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจ�ำแนกตามภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจ�ำแนกตาม อายุ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
4. ความพึงพอใจในการศึกษาต่อจ�ำแนกตาม อายุ สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนจ�ำแนกตาม ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน รายได้ และโปรแกรมการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
สัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract
This research aimed to find out the decision-making for college choice and satisfaction on
studying of the master degree students of Innovative Administration and Educational Leadership
Center students as classified by age, geographical region of work place, social status, income and
program of study; as well as to find out the relationship between decision- making for college
choice and satisfaction on studying of the master degree. The samples were 260 master degree
students of the Innovative Administration and Educational Leadership Center. The research
instruments were two sets of questionnaires concerned the decision-making for college choice and
satisfaction on studying with the reliability values were 0.95 and 0.94 respectively. The statistical
devices employed were mean, standard deviation, One-way analysis of variance and Pearson
Product Moment Correlation
The findings were that;
1. The decision-making for college choice of master degree students in Educational
Administration program as a whole and by dimension were rated at high level; however for the
image of the department it was rated at moderate level.
2. The satisfaction of studying on master degree level in Educational Administration as a
whole and by dimension were rated at high level; but for teaching tools was rated at moderate level.
3. The decision-making classified by age, geographical region of work place, social status,
were significantly difference at .05 level; but when classified by age, income and program of study,
there were non-significant difference.
4. The satisfaction of studying classified by age and social status, were statistical significantly
difference at .05 level, but when classified by geographical, income and program of study, there
were non- significant difference.
5. The decision-making for college choice and satisfaction of students on studying at the
Innovative Administration and Educational Leadership Center was found to be moderate correlated
at the significant level of .05
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การศึกษา, 2556) แสดงให้เห็นว่าการเลือกเรียนในสาขา
ต่าง ๆ ย่อมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ต่อนั้นย่อมแตกต่างกัน จากสภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
มีผู้ให้ความสนใจศึกษาต่ออย่างมาก ซึ่งผู้เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทแต่ละคนย่อมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาย่อมแตกต่างกัน และหลากหลายปัจจัย
และเมื่อได้เข้าศึกษาต่อแล้วย่อมมีความพึงพอใจในการ
ศึกษาต่อแตกต่างกันตามคุณลักษณะด้านภาพลักษณ์
ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษา ด้านการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนา
ตนเอง และด้านความมัน่ คง และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน อย่างไรก็ตามจากการเลือกในสาขาต่าง ๆ คือ
นิสติ บางกลุม่ มีภมู ภิ าคของสถานทีท่ ำ� งานอยูใ่ นภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ซึ่งมีความล�ำบากใน
การเดินทาง นิสติ บางกลุม่ มีโปรแกรมการศึกษาวันจันทร์
พุธ ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ ต้องเดินทางไกล 100-150
กม. บางกลุม่ ผูบ้ ริหารไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณก่อน
เวลาก�ำหนด จากสภาพดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับ
ความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา เพื่อน�ำผลวิจัยที่ได้ไป
ปรับปรุงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เพื่อ
เพิม่ ปริมาณ และคุณภาพของการผลิตนิสติ ระดับปริญญา
โท และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนต่อไป

การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี บ ทบาทส� ำ คั ญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ สั ง คม เป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ มี ค วาม
มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาความเจริ ญ งอกงามทางสติ ป ั ญ ญาและ
ความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ และมุ ่ ง พั ฒ นาคนให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจศิลป
วั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต อั น มี คุ ณ ค่ า แก่
บุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ การเน้นในเรือ่ งการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณค่าทางวิชาการ และ
วิชาชีพ จึงเป็นภารกิจหลักทีท่ กุ มหาวิทยาลัยพึงตระหนัก
การจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
(กศม.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ
ซึ่งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ 3
ประการ คือ 1) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้มีความ
สามารถในการวิจัย และสามารถน�ำวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงาน 2) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการบริหาร
งานให้เกิดการพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ 3) เพื่อผลิตผู้บริหารการ
ศึกษาให้มีความสามารถในการเป็นผู้น�ำ และประสาน
สัมพันธ์กบั สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ (ภารดี อนันต์นาวี,
2553)
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า คณะศึกษา
ศาสตร์มผี สู้ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตในสาขา
วิชาต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 ดังนี้ 1) สาขา
วิชาจิตวิทยาการปรึกษา จ�ำนวน 6 คน 2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา จ�ำนวน 50 คน 3) สาขาวิชา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับการ
พัฒนศึกษา จ�ำนวน 1 คน 4) สาขาวิชาวิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา จ�ำนวน 52 คน 5) สาขาวิชาหลักสูตร ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
และการสอน จ�ำนวน 43 คน และศูนย์นวัตกรรมการ นิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
บริหารและผู้น�ำทางการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษา จ�ำนวน 966 คน (กองทะเบียนและประมวลผล
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาต่อ
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึ ก ษา ของนิ สิ ต ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น�ำ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ
รายได้ โปรแกรมการศึกษา
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ
รายได้ โปรแกรมการศึกษา
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิน
ใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
นิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานในการวิจัย
1. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับการศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ของ
นิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม อายุ
ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ รายได้ โปรแกรม
การศึกษาแตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา จ� ำ แนกตาม อายุ ภู มิ ภ าคของ
สถานที่ท�ำงาน สถานภาพ รายได้ โปรแกรมการศึกษา
แตกต่างกัน

3. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจ
ในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ของนิสติ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผูน้ ำ� ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความสัมพันธ์กัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาความ
สัมพันธ์ ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึง
พอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ของนิ สิ ต ศู น ย์ น วั ต กรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสะท้อนผ่านคุณลักษณะ 8 ด้าน
คือ ด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการริหารจัดการ
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านการเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถและพัฒนาตนเอง ด้านความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร
คือ นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย นิสติ
ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 790 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ
นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 ตามเกณฑ์การ
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จ�ำนวน
260 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น
ได้แก่ อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ รายได้
และโปรแกรมการศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต และความพึง
พอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2
ฉบับ เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับการศึกษา
มหาบัณฑิต และความพึงพอใจในการศึกษาระดับการ
ศึกษามหาบัณฑิต ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีจ�ำนวน 57 ข้อ ทั้ง 2 ฉบับ มี
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ระหว่าง .23-.83 และ .21-.70 ตาม
ล�ำดับ รวมทั้งมีค่าความเชื่อมั่น .95 และ .94 ตามล�ำดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ง
เก็บได้ 260 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 น�ำแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า ใช้ได้ทุกฉบับ จากนั้นน�ำ
มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติอ้างอิง เสนอค่า
สถิติเป็นตารางประกอบความเรียง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(mean) ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
Analysis of Variance) การทดสอบความแตกต่าง
น้อยที่สุด (Least Significant Difference-LSD)
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหาร และผู้น�ำ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
รวมและบางด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านภาพลักษณ์
และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเข้าศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหาร และผู้น�ำ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
รวมและบางด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผูน้ ำ� ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน สถานภาพ
รายได้ และโปรแกรมการศึกษา พบว่า ภูมภิ าคของสถานที่
ท�ำงาน สถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ส่วนอายุ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา แตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บความ
พึงพอใจในการศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถาน
ที่ท�ำงาน สถานภาพ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา พบ
ว่า อายุ และสถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน รายได้
และโปรแกรมการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ของนิ สิ ต ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า การ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิตในทางบวกโดยอยู่
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เพราะความมีชื่อเสียง และความสามารถในการ
บริหารจัดการการศึกษาของศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษา ถือเป็นสิ่งส�ำคัญในการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต ไม่วา่ จะเป็นด้าน
หลักสูตรทีม่ กี ารยอมรับในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง มี
เนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษา (ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษา,
2554) นอกจากนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และออกกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อ
ให้ทกุ มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) เพราะหลักสูตร
นับว่าเป็นแม่แบบส�ำคัญที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณลักษณะของ
ผูเ้ รียนทีผ่ า่ นกระบวนการศึกษาได้เป็นอย่างดี (เสริมศักดิ์
ช่วยอุปการ, 2540 อ้างถึงใน พัชนี ทองแก้ว, 2552)
ซึ่งสอดคล้องกับ ปฐม นิคมมานนท์ (2528 อ้างถึงใน
อโนทัย พึ่งทองหล่อ 2543) ที่กล่าวว่า เหตุจูงใจในการ
เข้าศึกษาที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ หลักสูตร เพราะเป็น
ข้อมูลส�ำคัญในการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมตามหลักสูตร จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ผู้เรียนให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยจะช่วยให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตรงกับความประสงค์ของผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงด้าน
การบริหารจัดการในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยส�ำหรับนิสิต
และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม
กับหลักสูตร พร้อมทัง้ มีทนุ การศึกษาส�ำหรับการวิจยั ของ
นิสิต ซึ่งสอดคล้องกับ สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ (2538)
ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ ป็ น แรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยต่อการศึกษาในระดับปริญญาศึกษาศาสตร์มหา
บัณฑิต หาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัจจัยทีเ่ ป็นแรงจูงใจ

ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยต่อการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คือ ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกษรา โพธิ์เย็น (2550) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับปัจจัย ด้านอาจารย์ที่
มีความเชีย่ วชาญในการถ่ายทอดความรู้ อยูใ่ นระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรภาว์ พุแค (2551) ได้
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน พบ
ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านคณะ
อาจารย์ และบุคลากร อยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำ
ทางการศึกษามีความพร้อมทั้ง ด้านภาพลักษณ์ เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคตะวันออก
ด้านหลักสูตร ทีม่ คี วามพร้อมในเรือ่ งของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และก�ำหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมถึงด้าน
อาจารย์ผู้สอน ที่มีความช�ำนาญ และประสบการณ์สูง
ทางด้านการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งด้านการบริหาร
จัดการทางการศึกษา ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (ศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา, 2554)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์เป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญมากในการ
ก�ำหนดคุณภาพของการศึกษา และคุณภาพต่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ (อรกัญญา สันติมิตร, 2553)
จึงท�ำให้สามารถเปิดท�ำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุบันโญ
จีนารงค์ (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่
2 ทีม่ ตี อ่ กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต ส�ำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า นิสิตส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร อยู่ใน
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ระดับมากและสอดคล้องกับ บรรลบ อาศัย (2546) ได้
ศึกษา ความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่ 3 เกี่ยวกับการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส�ำหรับ
ผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นที่ตรงกัน เกี่ยวกับ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และความ
มีชื่อเสียงของคณาจารย์ อยู่ในระดับมาก รวมทั้งอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน มีความเป็นกันเอง มีความเมตตา กรุณา
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อนิสิตที่มาเข้าพบทั้งในเวลาเรียน
และเวลาว่าง จึงท�ำให้นสิ ติ เกิดความเชือ่ มัน่ และพึงพอใจ
ต่อศักยภาพของอาจารย์เป็นอย่างมาก
3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต จ�ำแนกตาม ภูมิภาคของ
สถานทีท่ ำ� งาน สถานภาพ โดยรวม และรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา ได้ก�ำหนดทิศทางการ
บริหารเพือ่ พัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง ได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
โดยการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ให้มีคุณภาพ เป็นการบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทางการ
บริหาร เพื่อน�ำมาปรับใช้ในองค์การทางการศึกษา ท�ำให้
เกิดการพัฒนาของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน มุ่ง
เน้นพัฒนาผู้บริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ เน้นความ
โดดเด่น ด้านคุณภาพการศึกษา ควบคู่ภาคปฏิบัติด้วย
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเป็นผูน้ ำ� การผลิต
นักบริหารการศึกษามืออาชีพ (ศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษา, 2555) นอกจากนี้ยังก�ำหนด
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา การผลิ ต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามนิสิตที่มาเรียนในปีการ
ศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออก
รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมาจากภาค
อืน่ ๆ (ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษา,
2556) จากสภาพดังกล่าว ท�ำให้การตัดสินใจมีค่าน�้ำ
หนักไม่เท่ากัน อนึง่ การเรียนระดับการศึกษามหาบัณฑิต
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ส่วนใหญ่เป็นการเรียนระหว่างปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ นิสติ ของ
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษา (2556)
ที่มีภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน และสถานภาพต่างกัน
ย่อมมีเหตุผลในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานภาพ
ของตนเอง (ชูชัย เทพสาร, 2546) จากเหตุผลดังกล่าว
มีผลต่อการตัดสินใจของนิสิตที่มีภูมิภาคของสถานที่
ท�ำงาน และสถานภาพ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สายชล
บุญนวม (2554) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาการ
บัญชี ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบด้านที่ตั้ง
ของสถานศึกษา เพราะต้องการเดินทางในระยะเวลาทีส่ นั้
เพื่อเป็นการประหยัดเวลา นิสิตของศูนย์ ฯ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจยั นีบ้ างกลุม่ มีความต้องการสร้างฐานะ
สร้างความมัน่ คง และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานของ
ตน ถือเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานในขณะเดียวกัน
นิสติ บางกลุม่ อาจจะมีสถานภาพทีส่ มรสแล้ว หรือหย่าร้าง
ย่อมมีภาระทางครอบครัว และมีความกังวลในการดูแล
บุตร ในขณะที่นิสิตบางคนยังคงมีสถานภาพโสด ก็จะไร้
ความกังวลในเรื่องของครอบครัว และภาระที่น้อยกว่าผู้
ที่สมรสแล้ว และนิสิตที่มีความต้องการเพิ่มคุณวุฒิเพื่อ
ส่งเสริมต�ำแหน่งในการปฏิบตั งิ านของตน จากสถานภาพ
ของนิสติ ดังกล่าว จึงให้ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ทีม่ ภี มู ภิ าค
ของสถานที่ท�ำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่ ว นจ� ำ แนกตามอายุ รายได้ และโปรแกรม
การศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีเ้ พราะ ศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตศึกษาทีเ่ หมาะสมกับทุกกลุม่ อายุ รายได้ และ
โปรแกรมการศึกษา คือ ระดับปริญญาโท เรียนในช่วงวัน
จันทร์-ศุกร์ ปริญญาโท เรียนในช่วงวันจันทร์-พุธ-ศุกร์
ปริญญาโท เรียนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และปริญญาโท
เรียนในช่วงภาคฤดูร้อน ซึ่งมีการวางแผนโปรแกรมการ
ศึกษาไว้เพื่อรองรับนิสิตที่จะตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อไว้
อย่างเพียงพอ เพราะศูนย์ ฯ ได้ค�ำนึงถึงวัน และช่วงเวลา
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ทีเ่ หมาะสมกับนิสติ ทีต่ อ้ งการเรียนในแต่ละโปรแกรมการ
ศึกษาเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้นิสิตไว้วางใจว่านิสิต
ทุกโปรแกรมการศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์จากคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี คือนิสิต
ในทุก ๆ โปรแกรมการศึกษาจะได้รบั การจัดการเรียนการ
สอนที่เหมือนกันทุกประการ ทั้งในเรื่องของการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพือ่ ผลิตผูบ้ ริหารการศึกษาให้
มีความรูค้ วามสามารถในการวิจยั เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้ เพือ่ ให้เกิดผูบ้ ริหารทีม่ กี ารพัฒนา และ
ความก้าวหน้าตามสภาพของสังคม รวมถึงเป็นผู้บริหาร
ที่ดี มีความสามารถในการเป็นผู้น�ำทางการศึกษา (ศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา, 2555) ซึ่ง
มีเนื้อหา ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสมกับทุกโปรแกรม
การศึกษา และมีอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์
ที่เพียงพอแก่นิสิต จะเห็นได้ว่า นิสิตที่มีอายุ รายได้ และ
โปรแกรมการศึกษาที่ต่างกัน ย่อมไม่มีผลต่อการตัดสิน
ใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิตไม่แตก
ต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอในการศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต จ�ำแนกตามอายุ และ
สถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เนื่องจากศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
ศึกษามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล
(คณะศึกษาศาสตร์, 2554) คณาจารย์ผู้สอนด�ำเนิน
การสอนตามค�ำอธิบายรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีความ
เข้มแข็งในเรื่องของความรู้ ทักษะและคุณธรรม อย่างไร
ก็ตามนิสิตกลุ่มอายุ 30-50 ปี ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่
ส่วนใหญ่ก�ำลังเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และ
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน มีภาระงานมากเมื่อเข้ามา
เรียนและมีงานค้นคว้าวิจัย รวมทั้งสอบประมวลความ
รู้สามารถน�ำไปใช้ได้ในการบริหารโรงเรียน รวมทั้งนิสิต
ที่มีสถานภาพโสดยังไม่มีครอบครัวก�ำลังเตรียมตัวเข้าสู่
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารโรงเรียนเช่นกัน จึงท�ำให้นสิ ติ ทีม่ อี ายุใน
ช่วง 30-50 ปี และยังคงสถานภาพโสดมีความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ สุบันโญ จีนารงค์
(2548, หน้า 65) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่
2 ทีม่ ตี อ่ กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต ส�ำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า นิสิตรุ่นที่ 2
ทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการ
สอนที่แตกต่างกัน
ส่วนจ�ำแนกตามภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน ราย
ได้ และโปรแกรมการศึกษา มีความพึงพอใจในการศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา ให้ความส�ำคัญกับ
นิสิตทุกกลุ่มภูมิภาคของสถานที่ท�ำงาน รายได้ และ
โปรแกรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ประกอบกับนิสิต
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ส่วนใหญ่ท�ำงานแล้วมีอาชีพ
ภูมิภาคของสถานที่ท�ำงานและรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้
นิสิตมีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบจึงท�ำให้ความ
พึงพอใจในการศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิตไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ เชาวลิต (2541)
ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ต่อระบบการจัดบริการสารสนเทศของส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกริก พบว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการ
ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการจั ด
บริการสารสนเทศของส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ เมตตา ศรีสุข (2546)
ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า ผู้เรียนที่มีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจการเรียนการสอน
ภาษา ญี่ปุ่นของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการศึกษาระดับ
การศึกษามหาบัณฑิตในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ
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การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษานั้น เป็นกระบวนการคิด
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องการศึกษาต่อโดย
อาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกของตนเอง ปัจจัยเหล่านีม้ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสิน
ใจเข้าศึกษาต่อ รวมทัง้ อาศัยความเชือ่ และความไม่เชือ่ มา
เป็นสือ่ ในการตัดสินใจ (Reeder, 1996) เมือ่ ผลการวิจยั
เรื่องนี้พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์ของศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้าน
อาจารย์ผสู้ อน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านบริหาร
จัดการ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง ตลอดจนความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อส่งผลซึ่งกันและกัน
กับความพึงพอใจในการศึกษาต่อ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Vroom (1964) ที่อธิบายว่า ความคาดหวังหรือ
การตัดสินใจกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อมีสิ่งแวดล้อมหรือ
ปัจจัยสนับสนุนทีด่ กี จ็ ะได้รบั ผลดังทีค่ าดหวังหรือประสบ
ผลส�ำเร็จและเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Landy & Becker (1987) ที่อธิบายว่า เมื่อบุคคล
ตัดสินใจกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ย่อมต้องการรางวัลที่
จะได้จากการตัดสินใจนั้น ๆ เมื่อประสบผลส�ำเร็จย่อม
เกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจของตน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Owens & Valesky (2011, pp. 281-282)
ทีก่ ล่าวว่าบุคคลย่อมเลือกตัดสินใจเมือ่ เผชิญกับทางเลือก
หลาย ๆ ทาง และหากสิ่งที่เลือกมานั้นมีคุณประโยชน์
ท�ำให้เกิดผลดีเขาย่อมมีความพึงพอใจ สอดคล้องกับ
Hoy & Miskel (2001) ซึ่งกล่าวว่า การตัดสินใจ คือ
กระบวนการคิด วิเคราะห์หาแนวทางที่จะน�ำไปสู่การ
ตัดสินใจ สู่การปฏิบัติหรือกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเป็น
ไปตามความต้องการของเป้าหมายที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนิสติ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความ
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พึงพอใจ เมือ่ เข้ามาเรียนแล้ว ซึง่ สอดคล้องกับสมมุตฐิ าน
การวิจัยของเรื่องนี้

ข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการ
ศึกษา ควรเพิ่มความเข้มแข็งขององค์ความรู้ทางการ
บริหาร และการเรียนการสอนโดยชี้แจงนโยบายนี้กับ
คณาจารย์ผู้สอน และควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้าน
หลักสูตร เพื่อรองรับนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
การศึกษามหาบัณฑิต
2. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการ
ศึ ก ษา ควรมี ก ารจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การในเรื่ อ ง
ของงานธุรการ งานบริการวิชาการให้เหมาะสม และ
อ�ำนวยความสะดวกแก่นิสิต ให้มากขึ้น
3. นิสิตที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี มีภูมิล�ำเนาอยู่
ภาคใต้ แ ละภาคเหนื อ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปั จ จั ย การ
เข้ า ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา และความ
พึงพอใจในการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ศูนย์ฯ ควร
ประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตกลุ่มนี้มากขึ้น โดยการพัฒนา
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
4. นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการศึกษา
ต่อ ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการ
ศึกษาควรประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีการจัด
ระบบในการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่าง
มืออาชีพ มีการตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ก่อน
การเรียนการสอนทุกครั้ง
5. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการ
ศึกษา ควรส่งเสริมให้นสิ ติ มีความภูมใิ จในการศึกษา สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา เพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความ
ผูกพันระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ขององค์การแห่งการศึกษาให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสังคม
และระดับประเทศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

2. ควรวิจัยรูปแบบ ระบบการบริหารจัดการของ
1. ควรศึกษาติดตามนิสิตที่จบการศึกษามหา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา เพื่อ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในด้านการเข้า รองรับให้เหมาะสมกับนิสิต
สู่ต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานใน
หน้าที่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม คือ ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง
กองทะเบียนและประมวลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (2556). รายงานผลสถิตินิสิตที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ศึกษา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
เกษรา โพธิเ์ ย็น. (2550). ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
คณะศึกษาศาสตร์ (2554). รายงานการประเมินตนเอง ประจำ�ปีการศึกษา 2554. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชูชยั เทพสาร. (2546). ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสินใจเลือกบริษทั รักษาความปลอดภัย กรณีศกึ ษา
ผู้ประกอบการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บรรลบ อาศัย. (2546). ความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่ 3 เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตสำ�หรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิน่ , วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัย
บูรพา.
ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ และเทวินทร์ จันทร์ศักดิ์. (2540). ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อกระบวนการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สำ�นักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พัชนี ทองแก้ว. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 5(1-2), 193.
พีรภาว์ พุแค (2551). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เอกชน กรณีศกึ ษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร.ี การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
ภารดี อนันต์นาวี. (2553). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). ชลบุร:ี สำ�นักพิมพ์มนตรี.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หน้าที่ 265

เมตตา ศรีสุข. (2546). ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญีป่ นุ่ ). สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา. (2554). รายงานการประเมินตนเอง ประจำ�ปีการศึกษา 2554.
ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา. (2555) รายงานการประเมินตนเอง ประจำ�ปีการศึกษา 2555.
ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา. (2556). สถิติการเข้าศึกษาต่อของนิสิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์. ชลบุร:ี ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ�ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
สายชล บุญนวม. (2554). การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการบัญชี
ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี. สารนิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการบัญชี, คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, 9 พฤศจิกายน). แนวทางการปฏิบัติตามกรอบกำ�หนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ที่ 11/ 2554.
สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ. (2538). ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยต่อการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุบนั โญ จีนารงค์. (2548). ความพึงพอใจของนิสติ รุน่ 2 ทีม่ ตี อ่ กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ยบัณฑิต สำ�หรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี.
ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อมรรัตน์ เชาวลิต. (2541). ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตต่อระบบการจัดบริการสารสนเทศของ
สำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
ภาควิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
อรกัญญา สันติมิตร. (2553). การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักเรียนและครู
โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 6(1), 114.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). Educational Administration. New York: The McGraw-Hill.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational
and Psychology Measurement, 30(3), 607-610.
Landy, F. J., & Becker, W. S. (1987). Motivation theory reconsidered. Research in Organization
Behavior, 9, 1-38.
Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2011). Organizational behavior in education; Leadership and
School Reform (10th ed.). Pearson Education, Inc.

หน้าที่ 266

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

Reeder, W. W. (1996). Partial theories from the 25 Years research program on directive factors
in: Believer and social action. New York: Prentice-Hall.
Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หน้าที่ 267

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2*
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of Schools under Sakaeo Primary Educational
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการบริหารเชิงคุณภาพกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียนกับเขตที่ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพและที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จ�ำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง และการทดสอบ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียน
มีปฏิสมั พันธ์กนั ในการส่งผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในการ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 5) การบริหารเชิงคุณภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: การบริหารเชิงคุณภาพ/ ประสิทธิผลของโรงเรียน/ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
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Abstract
This research aimed at the investigation of quality management level and school effectiveness
level, as well as to find out the interaction between school size and school location which effect
quality management and school effectiveness, additionally, to find out the relationship between
quality management and school effectiveness of schools under Sakaeo Primary Educational Service
Area Office 2. The samples consisted of 302 teachers. The research instruments were 2 ratingscale questionnaires concerned with quality management and school effectiveness. The statistical
devices were mean, standard deviation, two ways analysis of variances, as well as, Pearson
product moment simple correction.
The findings revealed that; (1) Quality management of school under Sakaeo Primary
Educational Service Area Office 2 was rated at high level. (2) The effectiveness schools under
Sakaeo Primary Educational Service Area Office 2 was rated at high level. (3) There was interaction
between school size and school location by which affected quality management of school under
Sakaeo Primary Educational Service Area Office 2. (4) There was interaction between school size
and school location by which affected effectiveness of school under Sakaeo Primary Educational
Service Area Office 2. (5) There was relationship between quality management and effectiveness
of school under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 2 at .05 level of significantly.
Keywords: Quality Management/ Effectiveness Of Schools/ Sakaeo Primary Educational Service
Area Office 2

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การบริหารเชิงคุณภาพ เริ่มน�ำมาใช้ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมก่อน แล้วจึงพัฒนามาสูร่ ะบบการศึกษา
โดยเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุคก่อนสงครามโลก
ครั้งที่สอง ในตอนแรกนั้นเน้นเฉพาะการประกันผลผลิต
ทางอุตสาหกรรม และต่อมาเดมมิ่ง (Deming) ได้น�ำ
ระบบการบริหารเชิงคุณภาพไปใช้ในระบบอุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุ่นจนประสบความส�ำเร็จ การบริหารเชิง
คุณภาพเป็นกระบวนการบริหารที่ให้ความส�ำคัญกับการ
วางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีการ
ก�ำกับ ควบคุม ตรวจสอบการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน
อีกทั้งมีการรักษา ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้งานทุกด้านของโรงเรียนด�ำเนินการ
ไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

(กนกกรณ์ ทองไพจิตร์, 2556, หน้า 106) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของโซเดอร์ (Soder, 1987, p. 2410 - A)
ที่พบว่า การวางแผนจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการวางแผน
กลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ระบบจัดเป็นโครงการพัฒนา
ระหว่างแผนต่อแผนและการวางแผนนั้นไม่ควรจ�ำกัด
ในด้านเวลา ข้อตกลงในการวางแผนกลยุทธ์ควรได้รับ
พิจารณาอย่างเคร่งครัดเป็นไปอย่างถูกต้อง การศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล ความ
ส� ำ เร็ จ ของโรงเรี ย นอั น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนและ
ยังมีตัวบ่งชี้อื่น ๆ อีกเช่น สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน สอดคล้องกับ
มอทท์ (Mott, 1972, p. 97) ซึง่ กล่าวถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนในแง่ของความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา
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นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแก้
ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสมิท
(Smith, 1974) ที่กล่าวว่า การบริหารที่ดีต้องมีระบบ
ควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพราะถ้าไม่มรี ะบบควบคุมแล้ว
โอกาสที่องค์กรหรือโรงเรียนจะประสบความส�ำเร็จเป็น
ไปได้น้อยมากหรือไม่มีโอกาสเลยก็ว่าได้ สอดคล้องกับ
ถวิล อรัญเวศ (ม.ป.ป., หน้า 5) ที่กล่าวว่า การบริหาร
และท�ำงานด้วยกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพทีป่ ระสาน
สอดคล้องทั้งโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย นอกจากจะช่วยให้การบริหารงานของ
โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจนแล้ว
อานิสงส์จากการบริหารและการท�ำงานอย่างมีระบบของ
ผู้บริหารก็จะท�ำให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อ
เนื่องและชัดเจน และสอดคล้องกับศรีประภา เหมนาค
(2556, หน้า 164) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและมีการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาไปสู่มาตรฐาน จึงเห็นได้ว่า การบริหารเชิงคุณภาพ
ล้วนแต่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของโรงเรียนทัง้ สิน้
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นต่ า งๆในส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 2 ตั้ ง อยู ่ ใ น
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อม รวมถึงขนาดโรงเรียนก็ต่างกัน จึงมี
ผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระ
รุญเจริญ (2525, หน้า 7 - 9) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบ
ที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนว่า
ประกอบด้วยขนาดโรงเรียน จ�ำนวนครูต่อนักเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่แนวทางการจัดการศึกษา
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 (2556) มีวิสัยทัศน์ คือ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
โรงเรียนได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด�ำรง
ตนในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข ซึ่งจากรายงานใน
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ปีการศึกษา 2556 พบว่า มีโรงเรียนจ�ำนวน 62 โรงเรียน
จาก 125 โรงเรียนทีไ่ ม่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม คิดเป็นร้อยละ 49.60 จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามกลุ ท ธ์ ที่ 5 ที่ ว ่ า
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา และด้านผู้เรียนไม่ผ่าน
ในมาตรฐานที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ จึงถือว่าเป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้องหาทางแก้ไข
ท�ำให้คุณภาพดีขึ้น สภาพเช่นนี้อาจสรุปได้ว่าเกิดจาก
ปัญหาด้านการบริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานมีกระบวนการในการท�ำงานทีไ่ ม่เป็นระบบและ
อาจไม่มกี ารตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของงาน
จึงส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท�ำให้โรงเรียนไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งการบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงคุณภาพของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2
2. เพื่อศึก ษาระดับประสิทธิผ ลของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2
3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและ
เขตที่ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2
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4. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและ
เขตทีต่ งั้ โรงเรียนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
เชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สมมติฐานของการวิจัย
1. ขนาดโรงเรี ย นและเขตที่ ตั้ ง โรงเรี ย น มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
2. ขนาดโรงเรี ย นและเขตที่ ตั้ ง โรงเรี ย น มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
3. การบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โดยมีขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้

1.1 การบริหารเชิงคุณภาพ ได้แนวคิดของ
เอ็ดเวิรด์ เดมมิง่ (Deming, 1986) จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่
1) การวางแผน 2) การปฏิบตั ติ ามแผน 3) การตรวจสอบ
และ4) การแก้ไขปรับปรุง
1.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน อาศัยแนว
ความคิดของมอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy &
Miskel, 1991, p. 373) จ�ำนวน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูง 2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน 4) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่
ในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รวมทั้งสิ้น 1,338 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการ
สอนอยู่ในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่งหาจ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่แ ละมอร์แ กน
(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) หลัง
จากนั้นท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรียน
และเขตทีต่ งั้ โรงเรียน ด้วยวิธเี ทียบสัดส่วนประชากร แล้ว
จึงท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 302 คน รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอข้อมูลด้วยค่ะ
ที่ตั้งของโรงเรียน
อำ�เภออรัญประเทศ
อำ�เภอวัฒนานคร
อำ�เภอโคกสูง
อำ�เภอตาพระยา
รวม

เล็ก
120
120
21
28
289

จำ�นวนประชากร (คน)
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
160
79
238
140
101
15
148
168
647
402

รวม
359
498
137
344
1338

จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม
27
36
18
81
27
54
32
113
5
23
3
31
6
33
38
77
65
146
91
302

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส�ำรวจ ซึ่งเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับขนาดโรงเรียนและเขตที่
ตั้งโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิง
คุณภาพของโรงเรียน จ�ำนวน 4 ด้าน แบบสอบถามเป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท์
จ�ำนวน 4 ด้าน รวม 39 ข้อ ได้แก่ ด้านการวางแผน
จ�ำนวน 10 ข้อ ด้านการปฏิบัติตามแผน จ�ำนวน 10 ข้อ
ด้านการตรวจสอบจ�ำนวน 10 ข้อ และด้านการแก้ไข
ปรับปรุงจ�ำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนจ�ำนวน 4 ด้าน แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท จ�ำนวน 4 ด้าน
รวม 30 ข้อ ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจ�ำนวน 5 ข้อ ด้านความ
สามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก จ�ำนวน 9 ข้อ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จ�ำนวน 9
ข้อ ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนาให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 7 ข้อ

1. ศึกษาหลักการทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2. ร่างแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
3. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นิยาม
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์
IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้
คุณภาพของแบบสอบถามตั้งแต่ .80 – 1.00
4. น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)
กับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของรัฐ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกราย
ข้อกับคะแนนแต่ละด้าน (Item Total Correlation)
ซึ่งพบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพ
ของโรงเรียนมีค่าอ�ำนาจอยู่ระหว่าง .22 - .90 และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .26 - .87 จากนั้นหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธกี ารของครอนบาค
(Cronbach, 1990, pp. 202 - 204) ซึ่ ง พบว่ า
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .95 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาถึงผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนทีส่ งั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถาม จ�ำนวน 302 ฉบับ
พร้อมกับหนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลตาม
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยในอ�ำเภออรัญประเทศจะ
ส่งแบบสอบถามไปโรงเรียนเล็ก 27 ฉบับ ขนาดกลาง
36 ฉบับ ขนาดใหญ่ 18 ฉบับ ในอ�ำเภอวัฒนานครจะ
ส่งแบบสอบถามไปโรงเรียนเล็ก 27 ฉบับ ขนาดกลาง
54 ฉบับ ขนาดใหญ่ 32 ฉบับ ในอ�ำเภอโคกสูงจะส่ง
แบบสอบถามไปโรงเรียนเล็ก 5 ฉบับ ขนาดกลาง 23 ฉบับ
ขนาดใหญ่ 3 ฉบับ ในอ�ำเภอตาพระยาจะส่งแบบสอบถาม
ไปโรงเรียนเล็ก 6 ฉบับ ขนาดกลาง 33 ฉบับ ขนาดใหญ่
36 ฉบับ และแจ้งก�ำหนดเวลาในการส่งแบบสอบถามคืน
โดยให้สง่ ไปยังกล่องรับหนังสือของโรงเรียนบ้านหนองบัว
ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2
3. กรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามเวลา
ที่ก�ำหนด ผู้วิจัยจะท�ำการติดต่อกับครูที่ยังไม่ได้ตอบ
แบบสอบถามกลับมาเพือ่ ขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง
จนครบ302 ฉบับ

3. ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องขนาดโรงเรี ย นและ
เขตที่ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของ
โรงเรียน และทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สถิตทิ ใี่ ช้
คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – Ways
ANOVA)
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิง
คุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้คือ การ
ทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation)

สรุปผลการวิจัย

1. การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงคะแนนเฉลีย่ จากมากไป
หาน้อยตามล�ำดับดังนี้ คือ การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามล�ำดับดังนี้ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับ
เปลีย่ นและพัฒนาให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
3. ปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้ง
โรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 พบว่า มีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ
2. ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพของ ระดับ .05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียนมี
โรงเรียนและศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ อิทธิพลร่วมกันต่อการบริหารเชิงคุณภาพ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อ
ใช้คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ�ำแนกตามเขตที่ตั้ง
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โรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นกัน
4. ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องขนาดโรงเรี ย นและเขตที่
ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตทีต่ งั้ โรงเรียนมีอทิ ธิพล
ร่วมกันต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อจ�ำแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ�ำแนกตามเขตที่ตั้ง พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เช่นกัน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า
โดยรวมและทุกด้าน มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับ
สูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผล
1. การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล�ำดับดังนี้ ด้านการ
วางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ
และด้านการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนส่วน
ใหญ่เห็นความส�ำคัญของการบริหารเชิงคุณภาพ จึงท�ำให้
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก และอาจเป็นเพราะโรงเรียน
ทุกแห่งได้มีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอย่างเข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การบริ ห ารจั ด การของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทีก่ ล่าวถึงความส�ำเร็จในการ
บริหารคือ โรงเรียนทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ทีเ่ ข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย การ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง

หน้าที่ 273

(ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
2, 2557, หน้า 31-32) สอดคล้องกับส�ำนักเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2544 , หน้า 10-12) ที่กล่าวว่า การใช้
กระบวนการด�ำเนินงานวงจรเดมมิ่ง (Deming) โดยการ
ควบคุมคุณภาพคือ การที่โรงเรียนต้องร่วมกันวางแผน
และด�ำเนินการตามแผน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบ
คุณภาพ คือ การที่โรงเรียนต้องร่วมกันตรวจสอบ เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ของงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับสมศักดิ์ ฝัน้ ค�ำอ้าย
(2546, หน้า 108) ที่พบว่า ข้าราชการครูมีความเห็น
ว่าการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามวงจรแห่ง
ความส�ำเร็จ (PDCA) ในภาพรวมผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
วงจรแห่งความส�ำเร็จ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านปรากฏว่า มีการใช้กระบวนการบริหารตามวงจร
แห่งความส�ำเร็จอยู่ระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของภูษิต โภคพลากรณ์ (2547, หน้า 84) ที่พบว่า
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ระยอง เขต 1 มีการบริหารเชิงคุณภาพตามธรรมนูญ
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพวงจร PDCA
โดยภาพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นพรัตน์ ชัชวาลย์ (2549, หน้า 59) ที่พบว่า ครูผู้สอน
ในโรงเรียนมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารโรงเรียน โดย
ใช้วงจรคุณภาพ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ พอดี
(2549, หน้า 83) ทีพ่ บว่า การน�ำวงจรเดมมิง่ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา
นั ก เรี ย นให้ มี ทั ศ นคติ ท างบวก ความสามารถในการ
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ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
2 (2557) ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา 5
ด้านเพื่อให้เกิดแก่ผู้เรียน ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส�ำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัด
กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย สถานศึกษาพอ
เพียง จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 3) ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 4) พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 5) พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ�ำนาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแนวคิดของมอทท์ (Mott,
1972, p. 373) กล่าวว่าประสิทธิผลคือ คุณภาพทีเ่ กิดกับ
ผูเ้ รียน เป็นผูท้ มี่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงเป็นทีน่ า่ พอใจ
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและ
คุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เพียพิจิตร
(2548, หน้า 41) ที่พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรพร อะพรรัมย์ (2555, หน้า 76) ทีพ่ บว่า ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�ำเภอกบินทร์บุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของเสาวลักษณ์ โสมาทัต (2553, หน้า 59) ที่พบว่า

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. ปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้ง
โรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้ง
โรงเรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลร่ ว มกั น ต่ อ การบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพ
ของโรงเรียน โดยพบว่าโรงเรียนขนาดกลางในเขตที่ตั้ง
อ�ำเภอวัฒนานครร่วมส่งผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพ
ของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (2557) ได้ก�ำหนดจุดเน้น
ด้านการบริหารจัดการไว้ว่า ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้
รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง จึงส่งผลให้โรงเรียนขนาดกลางในเขตที่ตั้งอ�ำเภอ
วัฒนานครมีการบริหารเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพราะ
โรงเรียนส่วนใหญ่ในอ�ำเภอวัฒนานครเป็นโรงเรียนขนาด
กลาง ท�ำให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว ผู้บริหาร
และครูมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกัน ในขณะเดียวกันเขตที่ตั้งโรงเรียนร่วมส่งผลต่อ
การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียนเช่นกัน ที่เป็นเช่น
นี้เนื่องจากอ�ำเภอวัฒนานครเป็นที่ตั้งภูมิล�ำเนาของผู้
อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ตลอดจนข้าราชการการเมืองหลายท่าน
จึงท�ำให้รบั รูถ้ งึ สภาพ ปัญหา ข้อมูลทีเ่ ป็นจริง และสามารถ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาอ�ำเภอ
วัฒนานครให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านรวม
ถึงด้านการศึกษา โดยเป็นอ�ำเภอเดียวในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่มี
มหาวิทยาลัยมากถึง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยบูรพาและ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนย์สารสนเทศ เพื่อการบริหารและ
พัฒนางานปกครอง, 2555) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ซูเฟียร์ ด�ำส�ำราญ (2549, หน้า 94) ที่พบว่า ขนาด
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โรงเรียนและจังหวัดทีต่ งั้ มีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
4. ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องขนาดโรงเรี ย นและเขตที่
ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
2 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียน
มีอิทธิพลร่วมกันต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยพบ
ว่าโรงเรียนขนาดกลางในเขตที่ตั้งอ�ำเภอวัฒนานครร่วม
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ขนาดกลางสามารถจั ด ประชุ ม อบรมครู ทั้ ง โรงเรี ย น
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักเห็น
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ลดขั้นตอนการ
ท�ำงาน สามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างทั่วถึง ครูมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนม ผูกพันกันมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
อีกทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรมาก ท�ำให้เมื่อมี
ข่าวสารการประชุมต้องด�ำเนินการประชุมทีละกลุ่ม เช่น
เรียกประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุม่ สาระ แล้วน�ำข้อมูล
ข่าวสารทีร่ บั ทราบมาแจ้งผูท้ เี่ กีย่ วข้องอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ อาจ
ท�ำให้รับข้อมูลคลาดเคลื่อน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กจะ
ประสบปัญหาขาดแคลนหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณ
ด้านอาคารเรียนอาคารประกอบการ ห้องปฏิบตั กิ าร แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในขณะเดียวกันเขตทีต่ งั้ อ�ำเภอวัฒนานครร่วม
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเนื่องจากมีความอุดม
สมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เขื่อนพระปรง อ่าง
เก็บน�้ำห้วยชัน อ่างเก็บน�้ำทับประดู่ ป่าชุมชนหนองมะอึ
ป่าชุมชนหนองน�้ำใส เป็นต้น จึงท�ำให้ประชากรในพื้นที่
มีแหล่งอาหารซึง่ มาจากแหล่งน�ำ้ และป่าของชุมชนในการ
เลีย้ งชีพ สามารถน�ำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ี
อยู่มาใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลัก
ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย ท�ำไร่อ้อย และข้าราชการ
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมมีผลผลิตทางการเกษตร
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ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ข้ า ว มั น ส� ำ ปะหลั ง อ้ อ ย ยู ค าลิ ป ตั ส
ข้าวโพด รวมถึงเป็นเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น โรงงานอีสต์บอร์ด จ�ำกัด โรงงานน�้ำตาลตะวันออก
โรงงานแป้งมันเอียมบูรพา โรงงานโปรเฟสชั่นแนล เวสต์
จ� ำ กั ด ด้ า นการศึ ก ษา มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนย์สารสนเทศ เพื่อการบริหารและ
พัฒนางานปกครอง, 2555) นอกจากนีอ้ ำ� เภอวัฒนานคร
ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ภู มิ ล� ำ เนาของข้ า ราชการการเมื อ งระดั บ
จังหวัดและระดับประเทศ รวมทั้งเป็นที่ตั้งภูมิล�ำเนาของ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของกลมวรรณ ชัยวานิชศิริ
(2536, หน้า 224) ที่พบว่า ขนาดโรงเรียนเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536, หน้า 140)
ที่พบว่า ระดับเศรษฐกิจของชุมชนและความเจริญของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่จะมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน รวม
ถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของซูเฟียร์ ด�ำส�ำราญ (2549,
หน้า 94) ที่พบว่า ขนาดโรงเรียนและจังหวัดที่ตั้งมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษา พบ
ว่า โดยรวมและทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ต้องมีระบบประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ
จัดเป็นเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพ
หรือวงจรคุณภาพที่ผู้บริหารโรงเรียนทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าเป็นการท�ำงานตามปกติของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นระบบ
ทีผ่ สมผสานอยูใ่ นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทีเ่ กิด
ขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 12) สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2544, หน้า 7-8)
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ทีก่ ล่าวว่า การบริหารเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการด�ำเนิน
งานให้ ส ถานศึ ก ษาบรรลุวัต ถุประสงค์ต ามที่ต ้อ งการ
ประกอบด้วยการด�ำเนินงาน 4 ขัน้ ตอน คือ การวางแผน
(plan) การลงมือปฏิบัติ (do or implementation)
และการตรวจสอบผลปฏิบัติงานหรือประเมิน (check
or evaluation) และการปรับปรุงแก้ไขการท�ำงาน (act
or adjust) เรียกย่อ ๆ ว่าวงจรการบริหารงานแบบวงจร
คุณภาพ (PDCA) สอดคล้องกับแนวความคิดของสมศักดิ์
ดลประสิทธ์ (2539, หน้า 33) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่
ส�ำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรส่งผลท�ำให้มี
การปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด�ำเนิน
งานในทุก ๆ ด้านมีคุณภาพ ผลจากการท�ำงานที่มี
คุณภาพจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ สอดคล้องกับคลิกแมน
กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman Gordon & Ross
Grodon, 2001 p. 49) ทีส่ รุปคุณลักษณะของโรงเรียนที่
มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการบริหาร
งานทีป่ รับปรุงแล้ว คือ ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายเพือ่ พัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรรณา พยุงวงษ์ (2544, หน้า 79) ที่พบว่า สุขภาพ
องค์การแต่ละด้านและประสิทธิผลโดยรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
2 โรงเรียนควรปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการจัดให้ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพนักเรียน มีการวางแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิบตั งิ านของ
โรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอรวมถึงให้ความส�ำคัญในปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ถึง
แม้ว่าระบบประกันคุณภาพภายในจะดีอยู่แล้ว
2. ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โรงเรียน
ควรร่ ว มการอบรม ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ จากนั้นน�ำข้อมูลมาจัด
ท�ำหลักสูตร และประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพื่อประโยชน์
ของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารเชิ ง
คุณภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา*
A Causal Relationship Model of Organizational Citizenship
Behavior of Teachers under the Secondary Educational Service
Area Office
ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ**
ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์***
ดร.อัจฉรา นิยมาภา****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความยุติธรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของครู 3) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 460 คน ปีการศึกษา 2557 สุ่มตัวอย่างจากครูโรงเรียนมัธยม สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 5 ภูมิภาค จ�ำนวน 369 โรงเรียน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยค่าสถิตพิ นื้ ฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ตวั แบบสมการ
โครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจ�ำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ X2 = 100.93,
df = 112, p = 0.76, CFI = 0.99, RMSEA = 0.00 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และคุณลักษณะของบุคลิกภาพ
ส�ำหรับตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรูค้ วามยุตธิ รรม
ในองค์การ คุณลักษณะบุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ โดยมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การ 3) ตัวแปรทัง้ หมดในแบบจ�ำลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ร้อยละ 55
*วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**นิสิตหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Abstract
The objectives of this research were to develop a causal relationship model of organizational
citizenship behavior of teacher in secondary education service and to validate the model with the
empirical data. A sample of 460 was randomly selected from 89,338 teachers from 42 Secondary
Education Services department heads in secondary schools. Five latent variables, namely: perception
of organizational justice, personality trait, transformational leadership, organizational citizenship
behavior and organizational commitment were measured from 23 visible variables. The research
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The data was analyzed employing
descriptive statistics, Pearson correlation, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural
Equation Model (SEM).
The findings could be summarized as follows: 1) The adjusted model was consistent with
empirical data. Goodness of fit measures were found to be: X2 =100.93, df = 112, p =0.7640,
RMSEA = 0.000 2) Variables having a statistically significant direct effect on organizational
citizenship behavior were perception of organizational justice and personality trait. Variables
having a statistically significant direct effect on organizational commitment were perception of
organizational justice, personality trait and transformational leadership. Organizational commitment
variables having a statistically significant direct effect on organizational citizenship behavior.
Personality trait had indirect effects, through organizational commitment, on organizational
citizenship behavior. 3) The variables in adjusted model accounted for 55 percent of the variance
in organizational citizenship behavior.

ความสำ�คัญของปัญหา
จากสภาพปัจจุบัน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง โดยมีหลายองค์กรที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อันได้แก่ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชน เป็นต้น
มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพการศึกษา ดังนั้นโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้พร้อมรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงและการแข่งขัน อันจะน�ำมาซึง่ ประสิทธิภาพ
ดังนั้น การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะมีประโยชน์
ต่อสถานศึกษาที่จะท�ำให้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบว่า มี
ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์และส่งผลให้ข้าราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ รวมทั้งสร้างเสริมปัจจัยเหล่านั้นให้มี
ความแข็ ง แกร่ ง ส่ ง ผลให้ ข ้ า ราชการครู โรงเรี ย นมั ธ ยม
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ซึง่ ผลทีไ่ ด้จาก
การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรม
คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
2. เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตเนื้อหา
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่
1.1 การรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร
(Perception of Organizational Justice) ศึกษา
ตามแนวคิดของ Greenberg (2000) ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านข้อมูลข่าวสาร
1.2 คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality
Trait) ศึกษาตามแนวคิดของ Costa and McCrae
(1992) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพ
แบบเปิ ด รั บ ประสบการณ์ บุ ค ลิ ก ภาพแบบความ
รับผิดชอบ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
1 . 3 ภ า ว ะ ผู ้ น� ำ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
(Transformational Leadership) ศึกษาตามแนวคิด
ของ Bass and Avolio (1994) ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีอทิ ธิพลในการสร้างอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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2. ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่
2.1 พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
ศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของ Organ, Podsakoff and
McKenzie (2006) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ ความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา
ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก าร การยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางขององค์การ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ให้ความร่วมมือ และการพัฒนาตนเอง
2.2 ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational
Commitment) ศึกษาตามแนวคิดของ (Meyer, Allen
and Smith ,1993) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่กับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทัดฐาน
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการครู
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา 2,157 โรงเรียน จ�ำนวน
89,338 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
ตัวแปรประกอบไปด้วย ตัวแปรแฝง 5 ตัว คือ 1) การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ศึกษาตามแนวคิดของ
Greenberg (2000) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว
2) คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Trait) ศึกษา
ตามแนวคิดของ Costa and McCrae (1992) ประกอบ
ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว 3) ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ศึกษาตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1994)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว 4) พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ศึกษาตามแนวคิดของ
Organ, Podsakoff and McKenzie (2006) ประกอบ
ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัว และ 5) ความผูกพันต่อ
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องค์การ ศึกษาตามแนวคิดของ Meyer, Allen and
Smith (1993) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
ซึ่งในกรอบการวิจัยนี้แสดงความสัมพันธ์โดยมีตัวแปร
การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ คุณลักษณะบุคลิกภาพ
และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปรแฝงภายนอก
ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายใน แสดง
ดังภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประโยชน์ต่อการบริหารงานและหน่วยงาน
ในระดับนโยบายสามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาให้บุคลากรที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคคลขึ้นเป็นผู้บริหาร และ
ครู อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาของไทยต่อไป
2. ได้องค์ความรูเ้ ชิงวิชาการ ในการศึกษาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ขยายฐานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในวงการ
ศึกษาต่อไป

สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และความผูกพัน
ต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
2. การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู

สังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โดยผ่าน
ความผูกพันต่อองค์การ
3.โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปร
หลายตัวโดยใช้เทคนิคของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation
Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป LISREL มี
รายละเอียดในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของตัวแปร มี
วิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) องค์ประกอบของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ 2) องค์ประกอบของคุณลักษณะ
บุ ค ลิ ก ภาพ 3) องค์ ป ระกอบของภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลง 4) องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 5) องค์ประกอบของความ
ผูกพันต่อองค์การ
1.2 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ศึกษาก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. สร้างตัวแบบการวิจัย (research model)
โดยการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ
ระหว่างตัวแปร และก�ำหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบ
ได้ แ ก่ การวั ด ตั ว แปรแฝงการรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมใน
องค์การ การวัดตัวแปรแฝงคุณลักษณะบุคลิกภาพ การ
วัดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง การวัดตัวแปร
แฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การวัด
ตัวแปรแฝงความผูกพันต่อองค์การ
ส่วนตัวแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ คุณลักษณะ
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บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แฝงภายนอก (exogenous latent variables) ตัวแปร
เป็นแบบสอบถามครูผสู้ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้
ผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายใน (endogenous
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
latent variables) ส่วนตัวแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ ผูต้ อบแบบสอบถาม
เชิงเส้นที่ได้น�ำมาปรับเป็นสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการเป็ น

สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง ตาม
แนวคิ ด และทฤษฎี ข อง Organ, Podsakoff and
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้าราชการ McKenzie (2006) เป็นข้อค�ำถามที่ใช้วัดมาตรวัด
ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยท�ำเลย ไม่ค่อยได้ท�ำ
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จาก 42 เขตพื้นที่ ท�ำบางครั้ง ท�ำบ่อยครั้ง และท�ำเสมอ
การศึกษา 2,157 โรงเรียน จ�ำนวน 89,338 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดตัวอย่าง สรุปผลการวิจัย
และวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
1. การศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรม
(Multi stage cluster sampling) ดังนี้
คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง
2.1 งานวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวนตัวแปรสังเกตได้ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทั้งหมด 23 ตัว ดังนั้นการประมาณตัวอย่างที่ใช้ในการ ที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
วิจยั ครัง้ นี้ ค�ำนวณจากสูตรของ Tabachnick and Fidell ศึกษามัธยมศึกษา พบว่าครูโรงเรียนมัธยมศึกษารับรู้
คือ 20 x 23 ได้จ�ำนวนตัวอย่างอย่างน้อย 460 ตัวอย่าง ถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวอย่างจ�ำนวน 460 คน
ให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน

ประชากรและตัวอย่าง

การนำ�เสนอตัวแบบความสัมพันธ์
1. เสนอตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับ
แล้วเพือ่ การทดสอบ โดยกรณีทตี่ วั แบบความสัมพันธ์ตาม
สมมติฐานไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวแบบเริ่มต้น ผู้วิจัยจะ
ด�ำเนินการปรับตัวแบบ (model modification) จนได้
ตัวแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากนั้นจึงรายงานค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลซึ่งประกอบ
ด้วยอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทาง
อ้อม (indirect effect) และอิทธิพลรวม (total effect)
2. สรุปผลการวิจัยและได้ตัวแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ และข้อวิจารณ์

ความจงรักภัก ดีต่อองค์ก าร ระดับความคิดเห็นการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ด้านความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือด้านความยุติธรรมด้านข้อมูลข่าวสาร มีระดับความ
คิดเห็นของคุณลักษณะบุคลิกภาพ ด้านบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
บุคลิกภาพแบบความรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็น
ของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการค�ำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ มีระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน มี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือด้านความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจ

หน้าที่ 284

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

2. การสร้ า งโมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า
คุณลักษณะบุคลิกภาพมี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผ่านความผูกพัน
ต่อองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.028 และ 0.165 ตามล�ำดับ)
ยกเว้นการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อ
องค์การ (อิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.012, และ 0.012
ตามล�ำดับ) ส่วนการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ
คุณลักษณะบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.301 และ
0.202 ตามล�ำดับ) ยกเว้นภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ (อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.028) และการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ (อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.135, 0.311
และ 0.129 ตามล�ำดับ) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01 และ 0.05 และความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.090) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของ
ครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ผู้
วิจยั สร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิเคราะห์พบว่า
สมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า X2 = 100.93, df = 112,
ค่า p < 0.001, X2 / df = 0.901, ดัชนี GFI = 0.981,
AGFI = 0.954, NFI = 0.989, NNFI = 0.999,
CFI = 0.999, RMR = 0.044, SRMR = 0.041 และ

RMSEA = 0.000 และ R2 = 0.413, R2 = 0.548 จาก
ค่าสถิตดิ งั กล่าวจะเห็นได้วา่ ค่า p มีคา่ มากพอทีจ่ ะยอมรับ
สมมติฐาน (p > .05) และดัชนีต่างๆ เส้นทางอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรทุกเส้นมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บว่ า เมทริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งตั ว แปรแฝงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.186 ถึง
0.680 ตัวแปรคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด
คือตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีค่าเท่ากับ
0.680 รองลงมาคือตัวแปรภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
กับตัวแปรคุณลักษณะบุคลิกภาพมีค่าเท่ากับ 0.518
ตัวแปรคุณลักษณะบุคลิกภาพกับตัวแปรความผูกพัน
ต่อองค์การมีค่าเท่ากับ 0.577 และตัวแปรภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การมีคา่ เท่ากับ 0.514 ตามล�ำดับส่วนตัวแปรคูท่ มี่ คี า่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือตัวแปรความผูกพัน
ต่อองค์การกับตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีค่าเท่ากับ 0.306
จากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง 5 ตัวแปรคือการรับรู้
ความยุติธรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครูยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยตามที่ตั้งไว้

การอภิปรายผล
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู ้ ค วาม
ยุ ติ ธ รรม คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูล
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เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยการรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร
คุณลักษณะบุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เป็นตัวแปรภายนอก (exogenous latent variable)
และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรภายใน (endogenous
latent variable) ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ในการอธิบายว่า การรับรูค้ วาม
ยุตธิ รรมในองค์การ คุณลักษณะบุคลิกภาพ และภาวะผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู สังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ
ดังนั้น หากโรงเรียนมัธยมสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ต้องการพัฒนาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครูให้เกิดขึ้น ผู้บริหารต้อง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพความ
สัมพันธ์ในด้านการสร้างการให้ความร่วมมือ ความจงรัก
ภักดีต่อองค์การ สร้างความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ส�ำคัญผู้บริหาร
จะต้องมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพ
แบบความรับผิดชอบ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของครู
แต่ละคนในโรงเรียนเป็นส�ำคัญ โดยพยายามสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดขึน้ ในตัวครูทกุ คน ทีส่ ำ� คัญผูบ้ ริหารต้อง
มีความตระหนักด้านการจัดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้ครูในโรงเรียน
มีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน และด้าน
จิตใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน
ต่างๆ ย่อมจะท�ำให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การเพิ่มมากขึ้นด้วย
ข้อค้นพบดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอการวิจารณ์
ตามสมมติฐานดังนี้
1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูผลการวิเคราะห์ตัว
แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความ
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ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การของครู (ค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นโยงเท่ากับ 0.828 และ
0.645) หรือ กล่าวได้วา่ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของครู ซึง่ เป็น
ไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ข้อค้นพบนีแ้ สดงให้เห็นว่า การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของข้าราชการครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้นการรับรู้ความยุติธรรมมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันขององค์การ ทัง้ นีค้ รูรบั รู้
ได้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความ
ยุติธรรม เสมอภาค มีเหตุผล เป็นธรรม และรู้สึกได้ว่าได้
รับข้อมูลข่าวสารทีช่ ดั เจนปราศจากการปิดบังซ่อนเร้น มี
ความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ส่งผลให้ครู
เกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ
Tepper และEisenbach (1998) ให้ความหมายของ
การรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้านการมีปฏิสมั พันธ์หมายถึง การ
รับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อเขา
ด้วยความยุติธรรมในระหว่างที่ปฏิบัติงานด้วยกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรภพ จตุรพาณิชย์ (2548)
พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความผูกพันต่อองค์กร และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Organ, Podskoff & MackKenzie (2005)
มีจุดยืนทางความคิดเบื้องต้นว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน
มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการจูงใจมนุษย์ ซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การกับกระบวนการจูงใจมนุษย์
มีความคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่มี
ความทับซ้อน (Overlap) กันอยู่ หนึ่งในสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ คือ การมีใจรักในงานที่ท�ำ (Affiliation) ท�ำให้
มีความสุขกับงานทีท่ ำ� ส่งผลเป็นแรงผลักดันให้เกิดความ
พึงพอใจในงานที่ท�ำ
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2. คุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของครู ผลการวิเคราะห์ตัวแบบความ
สัมพันธ์ตามสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ
มี ค วามสั มพั น ธ์ ท างบวกต่อ ความผูกพัน ต่อ องค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นโยงเท่ากับ 0.751 และ 0.719) หรือ
กล่าวได้ว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของข้าราชการครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั Hough and Oswald (2000) ซึง่
ท�ำการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการคัดเลือกบุคลากร
โดยการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ ยังพบว่าบุคลิกภาพ
แบบห้าองค์ประกอบ ยังสามารถท�ำนายพฤติกรรมใน
การท�ำงานได้ เช่น บุคลิกภาพแบบมีจิตส�ำนึก และ
บุ ค ลิ ก ภาพ แบบคล้ อ ยตามมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แบบ
ทดสอบ ความซื่อสัตย์ (Integrity Tests) บุคลิกภาพ
แบบไม่มั่นคงทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทาง ลบกับ
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ต ้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น
(Interpersonal Interaction) เป็นต้น ตรงกับข้อเสนอ
ของ Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006)
ที่ว่าในองค์การสามารถคัดกรองบุคคลที่มีคุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการแสดง พฤติกรรมเอื้อสังคม เช่น บุคคลที่
ชอบช่วยเหลือ บุคคลอื่น หรือมีความรับผิดชอบ เพราะ
บุคคลที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เมื่ออยู่ในสังคมองค์การ ก็
ย่อมมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมเอือ้ สังคม ในองค์การ
มากกว่า
3. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทาง
ตรงต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และพฤติ ก รรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู ผลการวิเคราะห์ตัว
แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้น�ำการ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การของครู (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นโยงเท่ากับ 0.699
และ 0.710) หรือ กล่าวได้วา่ ภาวะผู้น�ำการเปลีย่ นแปลง
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของข้าราชการ
ครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็น
ว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ross
and Gray (2004) ท�ำการศึกษาเรื่องภาวะผู้น�ำเปลี่ยน
สภาพ และความผูกพันของครูต่อองค์การตัวแปรที่ส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครู โดยได้เก็บข้อมูลจาก
ครูใน 218 โรงเรียนประถมโดยการสร้างแบบจ�ำลองขึ้น
มาเปรียบเทียบกัน 2 แบบจ�ำลอง ผลพบว่า ภาวะผู้น�ำ
เปลีย่ นสภาพมีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมไปสูค่ วาม
ผูกพันของครูตอ่ องค์การ นอกจากนีย้ งั พบว่า ภาวะผูน้ ำ�
เปลี่ยนสภาพยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครูอีก
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
4. ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน
พบว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นโยงเท่ากับ 0.545) หรือ กล่าว
ได้ ว ่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู ซึ่ง
เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ข้ อ ค้ น พบนี้ แ สดงให้
เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของข้าราชการ
ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ทั้งนี้ ครูมีพฤติกรรมที่ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นทางการ
เช่น ตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การส�ำนึก
ในหน้าที่ เป็นต้น หากโรงเรียนใดมีครูเหล่านี้มากๆ จะ
ท�ำให้องค์การไปสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
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ของ Organ (1988) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การหมายถึง พฤติกรรมที่องค์การไม่ได้
ก�ำหนดไว้ให้ปฏิบัติแต่พนักงานปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบ
รางวัลขององค์การ ประกอบด้วยพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ พฤติกรรมการเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ พฤติกรรม
ความอดทน อดกลั้น พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้
ความร่วมมือ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Deshpande
(2002 อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวานิชตระกูล, 2549, หน้า
22) กล่าวว่า พฤติกรรมนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นทางการ
แต่คล้ายกับหน้าที่ หรือบทบาทพิเศษที่กระท�ำโดยไม่
ได้มุ่งหมายรางวัลตอบแทนจากองค์การ ตัวอย่างของ
พฤติกรรมเหล่านี้ เช่นการตรงต่อเวลา การช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานอื่นๆ การรับอาสาท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนไม่
ได้ ถู ก ระบุ ม อบหมายให้ ต ้ อ งกระท� ำ การเสนอความ
คิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่ปล่อยเวลาให้
สูญเปล่าในการทุ่มเทเพื่อการท�ำงานของคนอยู่เสมอ
5. การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
ครู โดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์ตวั
แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การและคุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยผ่านความผูกพันต่อโดยมีอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ
0.969 และ 0.165 ตามล�ำดับ ยกเว้น ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง ไม่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ
มีอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 1.086 และการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ และคุณลักษณะบุคลิกภาพมีความ
สัมพันธ์ทางบวกผ่านความผูกพันต่อองค์การ โดยมี
อิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.893 และ 0.152 ตามล�ำดับ
ยกเว้น ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์การอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ
0.033 หรือ กล่าวได้วา่ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ
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คุณลักษณะบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โดยผ่านความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moorman, Niehoff and
Organ (1993) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้ความยุติธรรมเชิง
กระบวนการที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีของ
องค์การ โดยศึกษากับพนักงานและผู้จัดการในสถานี
โทรทัศน์จำ� นวน 1,500 คน พบว่าการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
เชิงกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้ความยุติธรรมเชิง
กระบวนการสามารถท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การได้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์ ก ารของครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างระบบ
การให้รางวัลส�ำหรับงานที่ปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายให้
มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับ ก�ำหนด
มาตรฐานของผลการปฏิบตั งิ านของครูให้มคี วามชัดเจน
โดยเปิดโอกาสให้ครูได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว ใช้กลวิธีในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักความผูกพัน เพื่อ
ให้ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของตนเกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การ
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะ
บุคลิกภาพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้น
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ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน
โดยการสร้างความมั่นใจในการแสดงออกของผู้บริหาร
มีความจริงใจเปิดเผย ยึดมัน่ ในการประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีของครูในโรงเรียน
3. จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อ
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมการ
บริหารงานของตน โดยสนใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเป็น
รายบุคคลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนปฏิบัติต่อครูในโรงเรียน
ของตนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�ำคัญ และดูแลเอาใจ
ใส่ครูและบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ สร้าง
แรงบันดาลใจกระตุ้นครูให้สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ และกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความ
ส�ำคัญในการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ด้วยการส่ง
เสริมบรรยากาศของการพึ่งพาอาศัย การแสดงน�้ำใจช่วย
เหลือซึ่งกันและกันให้เกิดแก่ครู ทั้งนี้ อาจท�ำได้โดยการ
สร้างระบบการท�ำงานเป็นทีม หรือการพัฒนาทีมงานใน
องค์การ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ท�ำงานร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ควรน�ำกิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization
Development: OD) มาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะน�ำ
ไปสู่ความผูกผันต่อองค์การ
5. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การรับรู้ความ
ยุตธิ รรมในองค์การคุณลักษณะบุคลิกภาพ และภาวะผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ

ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส�ำคัญด้วยการพยายาม
สร้างบรรยากาศองค์การทีเ่ อือ้ ต่อต้องการและเอือ้ ต่อการ
ท�ำงานของครู ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูผู้ใต้บังคับ
บัญชา สร้างระบบการให้รางวัลส�ำหรับงานที่ได้ปฏิบัติ
ตามเป้าหมายของโรงเรียนยินดีรบั ฟังความคิดเห็นทีแ่ ตก
ต่างกัน เน้นการสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่เน้นการ
ท�ำงานเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน รวมทัง้ การร่วมมือร่วมใจ
ในการท�ำงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในลั ก ษณะการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูที่มีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง โดยอาจอนุมานจากครูที่
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้รับรางวัล
ครู ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เพื่อร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรใดอีกหรือไม่
ที่เป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
2. ควรมีการน�ำตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi
group analysis) เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
ตัวแบบโดยอาจแยกกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของสถาน
ศึกษา หรือประเภทของการจัดการศึกษา
3. ควรมีการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของ
ครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลองค์กร
4. ควรมี ก ารส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของครู ทั้ ง
โรงเรียนที่มีต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ
ความผู ก พั น ในองค์ ก าร เพื่ อ น� ำ ไปสนั บ สนุ น ผลการ
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วิจัยเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การความผูกพันต่อองค์การ
คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ น� ำ ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง
และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารใน
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอื่ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บว่ า มี อ งค์ ป ระกอบ
การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
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เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 178 หน้า

ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล*

หนังสือ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เล่มนี”้ ผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาให้ครูมสี มรรถนะ
E2 (ClAC) คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินการวิจัย
และการจัดการชั้นเรียนและเป็นครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณความเป็นครู รวมทั้งค่านิยมไทย 12
ประการ ตลอดจนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 4 เรื่องได้แก่
1) สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา (Curriculum
Competency) 2) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
(Instructional Competency) 3) สมรรถนะด้าน

การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ สู ่ ก ารท� ำ วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารใน
ชั้นเรียน (Assessment Competency) 4) สมรรถนะ
ด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก
(Classroom Management Competency) เนื้อหา
โดยรวมกล่าวถึงอุดมการณ์ของการจัดการศึกษา โดย
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับ
ตัวให้อยู่ได้ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
อาเซียน และระดับโลก
เนือ้ หาเรือ่ งแรกของหนังสือได้แก่ สมรรถนะด้าน
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Competency)
หมายถึงความรู้ในเรื่องหลักสูตร และความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับต่างๆ รวมทั้งความสามารถ
ในการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ก่ อ น
การน�ำหลักสูตรไปใช้จริง หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และ
ตัวอย่างในการสร้างรายวิชาเพิม่ เติมส�ำหรับครู ซึง่ ได้ระบุ
รายละเอียดขัน้ ตอนอย่างง่ายในการสร้างรายวิชาเพิม่ เติม
ได้แก่ การศึกษาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยเพือ่
น�ำไปประกอบโครงสร้างหลักสูตร ศึกษาวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน และ
สังคม สร้างผังเชือ่ มโยงสาระของรายวิชา สร้างค�ำอธิบาย
รายวิชาและจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
เนื้ อ หาเรื่ อ งที่ ส องได้ แ ก่ สมรรถนะด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน (Instructional Competency)
ซึ่งหมายถึงความสามารถ ความช�ำนาญในการใช้ความรู้

*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ความเข้ า ใจและทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการ
สอนโดยใช้กลยุทธ์การสอน และสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายรวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี
เจตคติ เชิ ง บวกต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนประกอบ
ด้วย กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิด พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละขั้นของกระบวนการเรียนรู้ 5
ขั้นตอน และกลยุทธ์การเรียนการสอนและกระบวนการ
ที่ใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เนื้ อ หาส่ ว นที่ ส ามได้ แ ก่ สมรรถนะด้ า นการ
ประเมินผลการเรียนรู้สู่การท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Assessment Competency) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการ
สอนของผู ้ ส อนร่ ว มกั บ กระบวนการเรี ย นของผู ้ เรี ย น
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้คือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติ
และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเรียกว่าเกิดผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 เป็นการประเมิน
ผลการเรียนรูโ้ ดยเน้นการคิดระดับสูงแบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์
การประเมิน 2) การคิดเชิงวิจารณญาณ 3) การแก้ปญ
ั หา
หรือกระบวนการแก้ปัญหา
เนื้อหาเรื่องสุดท้ายได้แก่ สมรรถนะด้านการ
จัดการชัน้ เรียนเพือ่ สร้างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom
Management Competency) หมายถึง ลักษณะและ

พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถ ความช�ำนาญในการ
ใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการชั้นเรียน
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพ และทางจิตใจ
ซึ่งเป็นบรรยากาศเชิงบวก เนื่องจากตัวแปรส�ำคัญที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ บรรยากาศ
ทางกายภาพอาทิ เช่น ห้องเรียนมีมีสีสันน่าดู สบายตา
อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ เรียบร้อย มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับ
ท�ำกิจกรรม ส่วนบรรยากาศทางจิตใจได้แก่ การเรียน
การสอนมีชีวิตชีวา ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมยิ้มแย้ม
แจ่มใส น�ำ้ เสียงน่าฟัง เคารพการอยูร่ ว่ มกันระหว่างผูส้ อน
และผู้เรียน เป็นต้น
กล่ า วโดยสรุ ป หนั ง สื อ การจั ด การเรี ย นรู ้
ในศตวรรษที่ 21 เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ที่ มี ป ระโยชน์
อย่างยิ่ง ส�ำหรับผู้อ่านที่เป็นครูผู้สอน และนิสิตนักศึกษา
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูทุกระดับเนื่องจากท�ำให้
มีความรู้และช่วยเสริมสร้างสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
วิชาชีพครูได้แก่ สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Competency) สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอน (Instructional Competency) สมรรถนะ
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การท�ำวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน (Assessment Competency) และสมรรถนะ
ด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก
(Classroom Management Competency) ซึ่งจะ
ท�ำให้มคี วามพร้อมในการเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 อย่าง
สมบูรณ์
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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. รูปแบบการนําเสนอบทความวิชาการ
3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.3 บทนํา
3.4 เนื้อหา
3.5 บทสรุป
3.6 เอกสารอ้างอิง
3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

4. รูปแบบการนําเสนอบทความวิจัย
4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.3 คําสําคัญ
4.4 บทนํา
4.5 วิธีการวิจัย
4.6 ผลการวิจัย
4.7 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้
4.8 บรรณานุกรม
4.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์.) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา..., สาขาวิชา..., คณะ..., มหาวิทยาลัย...

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

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

7. การตีพิมพ์วารสาร
ครบแล้ว

7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�ำนวนผู้ขอลง

7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ
จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป
หมายเหตุ *วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการ
ฉบับอื่นแล้ว
** การขอตีพมิ พ์บทความลงในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม จะต้องมีรายการอ้างอิงจากวารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับใดก็ได้ ลงในบทความของผู้ส่งบทความอย่างน้อย 2 รายการ
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วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทร. 038-102067 E-mail : supukjira@buu.ac.th, sriwan@buu.ac.th
ดูรายละเอียดได้ที่ www.edu.buu.ac.th/vesd/
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แบบนำ�ส่งเอกสาร
เพ่อื ตีพมิ พ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
เรียน บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ผูส้ ง่ บทความ (ผูเ้ ขียน/ผูว้ จิ ยั ) ชือ่ - สกุล………………..……….………..……….……………………………..
สังกัด…………………………………….…………ต�ำแหน่งทางวิชาการ……………...…..……………………….
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้………………………………………...………………..……………….…………
โทรศัพท์………….….….…...……..โทรสาร.…..……...…………E-mail : ……..………...……......….……….…..
มีความประสงค์ขอส่ง
		
บทความวิชาการ จ�ำนวน 3 ชุด ( ) มีแผ่น Diskette ( ) ไม่มีแผ่น Diskette
			 ( ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….
			 ( ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
		
บทความวิจัย จ�ำนวน 3 ชุด ( ) มีแผ่น Diskette ( ) ไม่มีแผ่น Diskette
			 ( ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….
			 ( ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...………………………….…
…………………………………………………………………….…………………………………………….........
.........................................................................................................................................................................
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………….………….....…………………………..……..…………
โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�ำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
		 (กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ลงนาม…………………………………..
(…………………………………………)
ผู้ส่งบทความ
วันที่………./……………/…………..

Department of Vocational Education and Social Development,
Faculty of Education, Burapha University
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท 038-102067-68 โทรสาร 038-391043
http://www.edu.buu.ac.th/vesd/

