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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  223
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(ดารณี ศักดิ์แสนศิลป์, ดร.คงรัฐ นวลแปง)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 234
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
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บทคัดย่อ
บทความนีน้�าเสนอการประเมนิผลตามสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัสาระ

และมาตรฐานการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา สาระพลศึกษาเป็นส่วนหนึง่ของสาระการเรยีนรู ้ความหมาย หลกัการ
จดัการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผลการเรยีนรูพ้ลศกึษา ลกัษณะของการประเมนิผลตามสภาพ
จริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

คำาสำาคัญ: 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
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย 
และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
ซึ่งถือเป ็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษาของชาติได้เสนอสาระส�าคัญเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในส่วนของปรัชญา
การศึกษา ความมุ ่งหมายในการจัดการศึกษา การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการปฏิรูประบบโครงสร้าง
การบริหารการศึกษาใหม่โดยก�าหนดสาระในหมวด 1 
บทท่ัวไป เรื่อง ความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 
6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด�ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข” และใน
หมวดที่ 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษา ได้ก�าหนดไว้ว่า 
การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัการว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวาม
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ในขณะที่มาตรา 23 ก�าหนดว่า การจัดการศึกษาต้อง
เน้นความส�าคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู ้และบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั
การศึกษา มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้อง
กับความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ท�าเป็น และมาตรา 
26 ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดการการประเมินผู้เรียน
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน สิ่งเหล่า
นี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
มีจุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น โดยให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องการ
ท่ีจะยกระดบัความรูค้วามสามารถและทักษะของคนไทย
สู่ระดับสากล และการที่จะทราบว่าสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้หรือไม่นั้น การวัดและประเมิน
ผลจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ต้องท�าหน้าที่ทั้งการ
ประเมินเพื่อพัฒนา และการประเมินเพื่อตัดสินผลให้
สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา กระท�าความเข้าใจให้
ถ่องแท้ในเร่ืองของการวัดและประเมินผลจึงเป็นสิ่งท่ีมี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่ง (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2552, หน้า 
5-10; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550, หน้า 3-4) 

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
ส�าคัญประการหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในระดับต่าง ๆ การประเมินจะช่วยวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนและประสทิธภิาพการสอนว่าเป็น
อย่างไร แต่เดิมการวัดและประเมินผลใช้เพื่อการตัดสิน
ผลเป็นหลัก เช่น การตัดสินว่าผ่าน-ไม่ผ่าน ได้-ตก 
หรือประเมินผลออกมาในรูปของระดับผลการเรียนการ
ประเมินผลจึงกระทบต่อความรู้สึกในเชิงลบต่อผู้เรียน  
สอดคล้องกับ ศิริเดช สุชีวะ (2550, หน้า 53) กล่าวว่า 
ความรูส้กึในทางลบของผูเ้รยีนต่อการวดัและประเมนิผล
ท่ีเป็นเหมือน “การตรวจสอบและการตัดสิน” มากกว่า
จะเป็นกระบวนการพัฒนาผู ้เรียน ซึ่งในระยะหลังมี
ความตระหนักในคุณค่าของการวัดและประเมินผลท่ี
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�านักงานเลขาธิการสภาพการ
ศึกษา (2547, หน้า 79) มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ในการแก้ปัญหาของการวัดผลว่า ต้องเร่งพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีข้อค้น
พบที่ส�าคัญ คือ ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน แต่ยัง
วัดผลแบบเดิม คือ เน้นเนื้อหา ซึ่งครูถึงแม้ว่าจะได้รับ
การอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลาย
ครั้ง แต่ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีประเมินแบบเดิม ความ
ก้าวหน้าในการปฏิรูปการเรียนรู ้ด้านการประเมินผล
การเรียนอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา จึงหมายรวมถึง
การปรับเปลี่ยนการประเมินผลด้วยและต้องหลอมรวม 
(Integrated) เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องท�าการประเมินควบคู่กับการ
เรยีนการสอน ให้สอดคล้องกบัมาตรา 22 และมาตรา 26 
ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

การประเมินผลเป็นกระบวนการส�าคัญที่มีส่วน
เสริมสร้างความส�าเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและ
การประเมินผลตามสภาพจริงจ�าเป็นต้องมีลักษณะท่ี
สอดคล้องกันและด�าเนินการควบคู่กันไป ส�าหรับการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิในการจัดการเรยีนรูพ้ลศกึษา มี
ผูส่้วนเกีย่วข้องในการประเมนิ ประกอบด้วย คร ูนกัเรยีน 
เพื่อน และผู้ปกครอง ได้ก�าหนดสิ่งที่มุ่งประเมิน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้าน
สมรรถภาพ และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ออกแบบ
กระบวนการการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และการ
สะท้อนป้อนกลับ โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้ วัดสาระพลศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนรู ้ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้
เฉพาะบริบทของโรงเรียน แต่ไม่ว่าจะก�าหนดไว้อย่างไร 
กระบวนการต้องเป็น “การประเมินผลตามสภาพจริง” 
โดยเน้นพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ทิศนา แขมมณ.ี 
(2543, หน้า 136) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคดิขัน้สงู ได้เรยีนรูค้วามรูใ้นระดบัลกึได้เชือ่มโยงสิง่ที่
เรยีนรูก้บัสภาพจรงิ ได้อภปิรายสนทนาในเรือ่งท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญ และได้รับผลการตัดสินใจและการกระท�าของตน
จากสงัคมหรอืตามเกณฑ์มาตรฐานในชวีติจรงิ สอดคล้อง
กับ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวว่า 
การประเมินการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ช่วยส่งเสรมิ
ให้ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาและเรยีนรูก้้าวหน้าสงูสดุ เป็นคน
เก่ง คนดี และมีความสุขได้เต็มตามศักยภาพ จึงต้อง
ด�าเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีความถนัดความสนใจแตกต่างกันไป การ
ประเมนิจงึไม่เป็นรปูแบบตามมาตรฐานเดยีวกนัหมด แต่
มรูีปแบบท่ีเอือ้อ�านวย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เลอืก แสดง
ความรู ้ความสามารถ ความรู้สกึทีผู่เ้รยีนมแีละพฤตกิรรม
ที่สอดคล้องได้อย่างแท้จริง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
หลกัสตูรท่ีปรบัปรงุและพฒันามาจากหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยประกาศใช้กบัโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรท่ีผ่านมา ช่วยให้การจัดท�า
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรยีนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553, 
หน้า 3) โดยให้ทุกโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการปรับ
การเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของตนเอง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
แบบอิงมาตรฐานหรือยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก
ในการพัฒนาผู้เรียน (Standards-based Curriculum 
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- SBM) โดยก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้เป็นคุณภาพ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ปลายทางว่า ผู้เรียนต้องรู้อะไร 
(Knowledge - K) ต้องท�าอะไร (Practice, Process Skill, 
Performance - P) และต้องดีอย่างไร (Affective - A) 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภาพรวมทุกระดับชั้น 
และได้ก�าหนดตัวชี้วัดแกนกลางที่ขยายความเพิ่มจาก
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระเพื่อระบุสิ่งที่ผู้เรียน 
“ต้องไปให้ถึง” ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 - ม.6 ไว้
เป็นเกณฑ์ส�าคัญส�าหรับการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพผูเ้รยีน รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้ทีเ่รยีน
รวมว่า “การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา” หรือ “การจัด
ท�าสาระหลักสูตรสถานศึกษา” ทั้งหมดนี้เป็นหลักการ
ส�าคัญของการน�าหลักสูตรแกนกลาง อันเป็นหลักสูตร
ระดับชาติไปปฏิบัติหรือใช้จริงในสถานศึกษา สิ่งสุดท้าย
ที่ส�าคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่
ในระดบัช้ันเรยีน ระดับโรงเรยีน ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
และระดบัชาต ิ(วาสนา คุณาอภิสทิธิ,์ 2556, หน้า 17-18)  
มีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก�าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู ้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมี
แนวคิดส�าคัญ คือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
ของหลักสูตร มีดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เหน็คณุค่าของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัตินตาม
หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนับถือ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย 
และรักการออกก�าลังกาย

4. มีความรักชาติ มีจิตส�านึกในความเป็น
พลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

5. มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งท�าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, หน้า 4-5)

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีความรักชาติ มีจิตส�านึก มุ่งท�าประโยชน์และ
สิง่ดงีามให้สงัคม อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสงบสขุ และยดึ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย

สาระที่ 1 : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์

มาตรฐาน พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาตขิองการเจรญิ
เติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

สาระที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ชวีติ ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด�าเนนิชวีติ
สาระที่ 3 : การเคลื่อนไหว การออกก�าลังกาย 

การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เข้าใจ มีทักษะในการ

เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
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มาตรฐาน พ 3.2 : รกัการออกก�าลงักาย การเล่น
เกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ มี
วนิยั เคารพสทิธิ กฎ กตกิา มนี�า้ใจนกักีฬา มจีติวญิญาณ
ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระที่ 4 : การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ 
และการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ 5 : ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยา 
สารเสพติด และความรุนแรง

สขุศกึษาและพลศึกษา เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่
ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพพื้นฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความคิด ด้านสุขภาวะ และ
การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทั้ง 5 ข้อ ของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ

ข้อที่ 3 และนอกเหนือจากความเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส�าคัญของการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เป็นตัวบ่งช้ีส�าคัญของการมีสุขภาพหรือสุขภาวะท่ี
ดีของแต่ละคน และสังคมโดยรวม จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีบทบาทส�าคัญต่อ
การพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพร่างกายของมนษุย์ให้มี
ความสมบรูณ์ ความสมดลุ โดยเป็นการศกึษาด้านสขุภาพ
ที่มีเป้าหมายเพื่อการด�ารงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และ
สังคมให้ยั่งยืน วิสัยทัศน์ของสุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ส่วน
วิสัยทัศน์ของพลศึกษา มุ ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรม
การเคลื่อนไหว การออกก�าลังกาย การเล่นเกมและ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อ

สุขภาพและกีฬา และกิจกรรมดังกล่าวได้รับการคัดสรร
มาเป็นอย่างดีแล้ว ผลรวมสุดท้าย คือ ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาท่ีเป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(Holistic) (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552, หน้า 1; วาสนา 
คุณาอภิสิทธิ์, 2547, หน้า 2-3)

สาระพลศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสาระการ
เรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา มีความส�าคัญในเร่ือง
สุขภาพ มีบทบาทส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ และยัง
เป็นกระบวนการศึกษา โดยเป้าหมายของผู้เรียนทุกคน
ได้เรียนรู้สุขภาพหรือสุขภาวะ ท�าให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจ มเีจตคต ิคณุธรรม และค่านยิมทีเ่หมาะสม มทีกัษะ
ด้านสขุภาพจนเป็นนสิยัส่งผลให้สงัคมโดยรวมมคีณุภาพ 
และเป็นสิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของทกุคน 
สาระพลศกึษา เป็นส่วนหนึง่ของสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา
และพลศึกษา มีความส�าคัญในเรื่องสุขภาพ มีบทบาท
ส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ และยังเป็นกระบวนการ
ศกึษา โดยเป้าหมายของผูเ้รยีนทกุคนได้เรียนรูว้ธิกีารน�า
กิจกรรมการออกก�าลังกายไปใช้ในวิถีตนเองตลอด
ชีวิต ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ
ทุกคน การจัดการเรียนรู้ในสาระพลศึกษามุ่งครอบคลุม
พัฒนาการ 5 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา สรุปได้ว่า พลศึกษาเป็นกระบวนการทางการ
ศกึษาทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงและพฒันา หรอื
ให้เกิดการเรียนรู้ ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมทางกาย 
การออกก�าลังกาย เกม กีฬาต่าง ๆ เป็นสื่อให้ผู้เรียน
ได้มีการเรียนรู้และมีการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548, 
หน้า 1) ด้วยกิจกรรมได้รับการเลือกหรือคัดสรรมาเป็น
อย่างด ีและมกีารจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัระดบัความ
สามารถ ความต้องการและความสนใจของผูเ้รยีน ตลอด
จนสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล โดยได้รับการสนับสนุนช่วย
เหลือจากบ้าน ชุมชนท้องถ่ิน ไปพร้อมกับสถานศึกษา 
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ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสาระพื้นฐาน สาระเพิ่ม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 

Learning) เป็นมมุมองการปฏริปูในการศกึษาทีต้่องการ
ให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาที่มีความหมาย การจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับโลก
แห่งความเป็นจริงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น
ได้และเข้าใจสิ่งที่ก�าลังเรียนรู้นั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการเรียนการสอนที่
มีความหมายช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ความรู้ในเน้ือหา
วิชาและใช้การคิดในการเชื่อมโยงประสบการณ์และการ
เรียนไว้ด้วยกัน ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายการ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว้ ดังนี้ สุวิมล ว่องวาณิช 
(2546, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง 
เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะ
ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดย
ใช้เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบ
ในชีวิตประจ�าวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการ
แสดงออก ลงมือท�า หรือผลิต จากกระบวนการท�างาน
ตามทีค่าดหวงัและผลผลติทีม่คีณุภาพจะเป็นการสะท้อน
ภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือ
ไม่ อยู่ในระดับความส�าเร็จใด ทิศนา แขมมณี (2553, 
หน้า 136-137) กล่าวว่า การจัดการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
ต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไป
เผชิญสถานการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วม
กันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ข้อมูล วิธีต่าง ๆ เพื่อที่
สอนมีการจะแก้ไขปัญหานั้น และได้รับผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง

ดังนั้นกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง คือ การให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญสภาพการณ์
จริง ปัญหาจริง ได้คิด แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจ 
เป็นกระบวนการพฒันาผูเ้รยีน ได้ผสมผสานระหว่างการ
เรียน การสอน และการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ 

(Criteria) หรือ มาตรฐาน (Standard) เดียวกับเกณฑ์
หรอืมาตรฐานท่ีใช้ตดัสนิการท�างานในชวีติจรงิในชิน้งาน
เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน

หลักการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 133-134) ได้

สรปุหลกัการการจดัการเรยีนรูต้ามสภาพจริง (Authentic 
Learning) ไว้ดังนี้

1. การเรียนรู้เรื่องใด ๆ ย่อมมีความสัมพันธ์
กับบริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรู้โดยค�านึงถึงบริบท
แวดล้อมเป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง จึง
สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

2. สภาพการณ์จรงิ ปัญหาจรงิ เป็นโลกแห่งความ
เป็นจริง ซ่ึงทุกคนจะต้องเผชญิ ดงัน้ัน ผูเ้รียนได้เผชิญกบั
สถานการณ์จริง ปัญหาจริง จึงเป็นโอกาสที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ความเป็นจริง

3. การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการ
เรียนรู้ท่ีมีความหมาย เพราะสามารถน�าไปใช้ได้ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ใฝ่รู้ อยากเรียนรู้

4. การให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา จะ
ช่วยให้ผู ้เรียนพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต
จ�านวนมาก

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการ
เรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มหีลกัและองค์ประกอบทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส�าคัญ ได้แก่ มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Construct) เรียนรู ้อย่างมีความสุข (Happiness) 
มีปฏิสัมพันธ์ต ่อกันมากที่สุด (Interaction) ได้
เรียนรู้กระบวนการควบคู่กับผลงานท่ีสรุปได้ (Process 
Learning) มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้มากที่สุด (Participation) และผู้เรียนสามารถน�า
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ (Application)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการเรียนรู ้
พลศึกษา

วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2552, หน้า 175) ได้สรุป
ผลการเรียนรู้พลศึกษา ไว้ดังนี้
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1. กระบวนการที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จได้ด้วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์และการฝึกฝน

2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลและ
การรับข้อมูล

3. กระบวนการรับข่าวสารอย่างผสมผสานโดย
ธรรมชาติ เพราะขึ้นอยู่กับการมองเห็นการได้ยิน การ
รู้สึก การับรส การสัมผัส และการได้กลิ่น เป็นกระบวน
การของการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลมาจากการกระตุ้น
ประสาทให้เกดิการเรยีนรูห้รอืการตอบสนอง และการรบัรู้ 
(Perception) หมายถึง การรู้หรือการแปลความข้อมูล 
อันเป็นกระบวนการจัดข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาจากอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ 

ผลการเรียนรู ้พลศึกษาท่ีผู ้ เรียนได ้รับจาก
กิจกรรมทางพลศึกษา คือ พัฒนาการด้านกลไก (Motor 
development) เป็นพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาทักษะ
การเคลื่อนไหว (Movement skill) ผสมผสานกับการมี
พัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกาย (Fitness) และด้าน
เจตคติ (Affective) เข้าด้วยกัน 

ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

จากแนวคิดของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2547, 
หน้า 533) การประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้ เรียน
เป็นการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ  ซึง่จะเกีย่วข้องกบัการให้คะแนน (Grading) 
การประเมินผลผู้เรียนจะด�าเนินไปตามจุดมุ่งหมายของ
วิชาพลศึกษาที่ต้องการให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาด้าน
ความรู้ เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย และสังคม 
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบทดสอบทักษะกีฬา 
(Sports Skill Tests) การใช้แบบทดสอบเจตคติ และ
ความสนใจ (Attitude and interest Inventories) 
การใช้แบบสอบถามต่าง ๆ (Questionnaires) และการ
ส�ารวจรายการหรือการเลือกตอบ (Checklist) เป็นต้น 
สอดคล้องกับ ครุกส์ (Crooks, 1988, pp. 438-481) 
ช้ีให้เหน็ว่า การประเมนิผลเป็นแนวทางเพือ่การตดัสนิใจ

ว่าอะไรส�าคัญที่สุดที่ผู้เรียนควรได้เรียน ซึ่งการประเมิน
มีผลต่อแรงจูงใจ การยอมรับในความสามารถตนเอง 
การเรียนรู้ และมีผลต่อการพัฒนากลยุทธ์และทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน

ลันด์ (Lund, 1997, p. 3) ได้เสนอลักษณะ 6 
ประการของการประเมินตามสภาพจริงการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา ดังนี้

1. การประเมินตามสภาพจริงมีความท้าทาย
และในสถานการณ์ทีเ่ปน็จริง ในลักษณะการประเมินตาม
สภาพจรงิทางพลศกึษา โดยประเมนิผูเ้รยีนจากการปฏบิตัิ
จริง เช่น การเล่นเกมโดยประเมินจากการประยุกต์ใช้กับ
กฎ กลยุทธ์ และทักษะการเล่น

2. การประเมนิตามสภาพจรงิต้องการให้นกัเรยีน
มีทักษะการคิดในระดับสูง โดยการจ�าลองสถานการณ์
ให้นักเรียนประยุกต์ใช้แนวคิด ท�าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยหลังจากการทดสอบ การประเมินตามสภาพ
จริงจะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง

3. ผูเ้รียนรู้มาตรฐานการประเมนิต้ังแต่เร่ิมต้น ซ่ึง
การประเมินตามสภาพจริงจะมีการตั้งเกณฑ์การประเมิน 
(Scoring Rubrics) หรือเกณฑ์มาตรฐานการในการ
ประเมิน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลย้อนกลับเกี่ยวกับความ
ก้าวหน้า 

4. การประเมินตามสภาพจริงเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร 

5. ผู ้เรียนน�าเสนอสิ่งที่ดีสุดของการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อผู้อ่ืน สามารถช่วยกระตุ้นความภาค
ภูมิใจในการท�างานและผู้เรียนสามารถแสดงออกอย่างมี
ความหมาย

6. เน้นที่กระบวนการไม่ใช่ผลผลิต
สรุปได้ว่า การประเมินผลตามสภาพจริงการ

จัดการเรียนรู้พลศึกษา คือ พฤติกรรมที่แสดงออกของ
ครพูลศกึษาในรปูของกระบวนการเกบ็รวบรวม วเิคราะห์ 
ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการด�าเนินการ
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ดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการ
สอนตามหน่วยการเรียนรู้/แผน นับต้ังแต่ก่อนการเรียน
การสอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียน
การสอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรยีน มคีวามสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤตกิรรม
ที่ต้องการวัดน�าผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก�าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดมาตรฐาน
การเรียนรู้ของสาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก�าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล และสาระที่ 4 
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินน�าไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อน
กลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง
ให้แก่ผูเ้รยีน การตัดสนิผลการเรยีนรูร้วบยอดในเรือ่งแผน 
หรือหน่วยการเรียนรู้หรือในรายวิชา และการวางแผน 
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553, หน้า 81)

การประเมินตามสภาพจริง (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 Problem-
solving) การจัดท�าแฟ้มงาน (Portfolio) เน้นการ
ประเมินปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการประเมินโดยก�าหนดให้ผู ้
เรียนลงมือปฏิบัติ สร้างหรือประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง 
โดยการใช้หลัก 3P ได้แก่ การให้ปฏิบัติตามล�าดับขั้น 
(Process) การประเมินจากชิ้นงาน จากการท�าโครงการ
ต่างๆ (Project) และประเมนิจากชิน้งานโดยจัดเป็นแฟ้ม

สะสมงาน (Portfolio Assessment) ควรพิจารณาจาก
คุณภาพของแฟ้ม สมุด ผลงาน ความคิด ความสนใจที่
ถือว่าประสบความส�าเร็จมากที่สุด และถือว่าเป็นชิ้นงาน
ที่แสดงถึงคุณภาพ เช่น ตารางการออกก�าลังกายและผล
ท่ีเกิดขึ้น การออกแบบท่าทาง/โปรแกรมการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การสะท้อนความรู้สึก และการ
รวบรวมองค์ความรู้ในงาน/เรื่องหัวข้อต่าง ๆ ด้วย

2. ประเภทเครื่องมือการประเมินผล
การประเมนิผลตามสภาพจรงิมเีครือ่งมอืหรอืวธิี

การประเมนิท่ีหลากหลาย โดยน�าเสนอตวัอย่างเครือ่งมอื
ในการประเมนิตามสภาพจรงิ ดงันี ้(วาสนา คณุาอภสิทิธิ.์ 
2556, หน้า 37-38; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554, หน้า 
104-110)

2.1 การประเมินแบบเลือกตอบ ประเภท
เครื่องมือ เช่น การเลือกตอบ (Multiple Choice) ถูก-
ผิด (True-False) จับคู่ (Matching) เติมค�า ข้อดี คือ 
เหมาะกับการประเมินในข้อเท็จจริง แนวคิดพื้นฐานที่ไม่
ซับซ้อน ตรวจให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ว ข้อจ�ากัด คือ 
ไม่เหมาะสมกับการประเมินทักษะการคิดระดับสูงและ
การประเมินตามสภาพจริง เพราะเป็นการจ�ากัดความ
สามารถของผู้เรียน

2.2 การประเมนิแบบสร้างคำาตอบ ประเภท
เครือ่งมอืท่ีใช้ประเมนิผลผลติ (Products) เช่น เรยีงความ 
การเขียนสะท้อน การตอบแบบสั้น แผนภูมิ กราฟ 
รายงาน การจดัแสดงผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน โครงการ 
ส่งประเภทเครื่องมือที่ใช้ประเมินความสามารถเชิงการ
ปฏบิตั ิเช่น การพูดน�าเสนอ การอ่านออกเสยีง การโต้วาที 
การอภปิราย การแสดงปฏบิตัต่ิาง ๆ  การเคลือ่นไหว และ
การเล่นกีฬา ข้อดี คือ ใช้ประเมินความสามารถที่แท้จริง
ในการน�าความรูแ้ละทกัษะไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ 
และเหมาะสมกับการประเมินตามสภาพจริง ข้อจ�ากัด 
คือ การตรวจมีความซับซ้อน ค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน 
อาจขาดความคงเส้นคงวา แก้ไขได้โดยก�าหนดเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน เจาะจงและวัดได้ตรง เพื่อระบุระดับคุณภาพ
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2.3 การสังเกต เป็นวิธีการท่ีกระท�าได้ทุก
สถานการณ์และสถานที ่ผูส้อนอาจก�าหนดเครือ่งมอืและ
เกณฑ์ในการสังเกตหรือไม่มีเคร่ืองมือในการสังเกตก็ได้ 
โดยขึน้อยู่กบัประเด็นทีต้่องการประเมนิผู้เรยีนว่ามคีวาม
จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการสังเกตระดับความสามารถ
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมากน้อยเพียงใด โดยใน
กิจกรรมทางพลศึกษาสามารถใช้การสังเกตเพ่ือประเมิน
พฤติกรรมในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ ด้าน
ทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เช่น สงัเกตพฤตกิรรมในขณะทีเ่รยีนกจิกรรม
ทางพลศึกษา ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา ความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการฝึกทักษะ เป็นต้น

2.4 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้สอนช่วย
ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่าง
อาจสังเกตได้ไม่ชดัเจน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจรงิ โดย
การสมัภาษณ์เป็นวธิกีารประเมนิโดยการตัง้ค�าถามง่าย ๆ  
ไม่ซับซ้อนมากเกินไป สามารถสัมภาษณ์ผู้เรียนได้ทั้งรูป
แบบทีเ่ป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ นยิมใช้ประเมนิผล
การเรียนรูด้้านความรู้ ความเข้าใจทีม่รีะดบัสงูกว่าความรู้
ความจ�า และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ 
ทศันคติ ค่านิยม รวมทัง้การเหน็คณุค่าในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น 
ครใูห้นกัเรยีนท�ากจิกรรมการออกก�าลงักายหลงัเลกิเรยีน
ทกุวนั ครไูด้สมัภาษณ์ถงึผลของการท�ากจิกรรมการออก
ก�าลังกายดังกล่าว ทั้งในด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้าน
ทักษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นต้น

2.5 บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับตัวผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพทาง
กาย และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านที่เป็น
ทางบวกและด้านที่เป็นทางลบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการจดัการเรยีนรู ้และเป็นการวางแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุเป็นหมายของวิชาพลศึกษา เช่น 
ผูป้กครองได้สงัเกตพฤตกิรรมของลกูทีไ่ด้ออกก�าลงักาย

ทุกวนัหลงัเลกิเรยีน มีร่างกายท่ีแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยง่าย มี
อารมณ์ดี และร่าเริงแจ่มใส เป็นต้น

2.6 การรายงานตนเอง เป ็นวิธีการ
ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สึก หรือ
พูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพื่อเป็นการ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียน
แต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนมาก
ขึ้น และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
ด้านเจตคต ิด้านทกัษะ ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้าน
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น ให้ผูเ้รียนบรรยายความรู้สกึ
ของตนเอง เมื่อสามารถปฏิบัติทักษะท่ียากและซับซ้อน
ได้ดี ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อปฏิบัติทักษะที่ยากและ
ซับซ้อนได้ เป็นต้น

2.7 การใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการจัด
เก็บตัวอย่างผลงานท่ีมีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
และกระท�าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีเรียน เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านความรู้ ด้านทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียนพัฒนาได้ส�าเร็จ 
รวมทั้งความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ 
และความก้าวหน้าท่ีสามารถน�ามาประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคนให้มีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ให้นักเรียนศึกษานักกีฬาที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศแล้วให้นักเรียนท�าเป็นแฟ้มสะสมผลงานของ
นักกีฬาคนนั้น เป็นต้น 

3. การกำาหนดเกณฑ์ประเมินค่า 
การประเมนิตามสภาพจริงนยิมใช้ การประเมนิค่า 

(Rubric) เป็นเครือ่งมอืทีย่อมรบักนัในวงกว้างว่ามีความ
เหมาะสมมากส�าหรับการประเมินตามสภาพจริง ท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ใช้ส�าหรับจัดระบบ และ
แปลความข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการเรียนรู้ ช้ินงาน 
ภาระงานของนักเรียน ใช้วัดภาระงานที่เป็นอัตนัยให้มี
ความเป็นปรนัย มากกว่าตารางประมาณค่า (Rating 
Scales) ใช้ตัดสินการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์ และ
เป็นเครื่องมือในการจัดระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
หรือพัฒนาการ
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บทสรุป
จากทีก่ล่าวมาตัง้แต่ต้นจะเหน็ได้ว่าแนวคิด และ

ความส�าคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงในการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ช่วยสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระพลศึกษา ทฤษฎี
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้พลศึกษาลักษณะของการประเมิน
ผลตามสภาพจริงการจัดการเรียนรู ้พลศึกษา ช่วยให้

ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
โดยมีเป้าหมายในการประเมินผลพลศึกษาท้ัง 5 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
โดยผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย คร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง 
มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดเป้าหมาย เครือ่งมอืในการ
ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน การตัดสินผล และการ
สะท้อนป้อนกลับ ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญของการพัฒนาผู้
เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี 

โดยการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัด
ชลบุรี ทัง้ 3 ด้านมดีงัน้ี ด้านคณุลกัษณะทางกายภาพ โรงเรยีนก่อตัง้ในบรเิวณทีม่สีภาพแวดล้อมดแีละมกีารคมนาคม
สะดวก มีสิ่งก่อสร้างค�านึงถึงความปลอดภัย สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง ในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ
และให้ความรู้สึก อบอุ่นเหมือนบ้าน มีห้องประกอบการต่าง ๆ ครบถ้วน จัดห้องเรียนและพื้นที่โดยรอบให้กระตุ้น
และเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเน้นธรรมชาติผสมผสานกับความโดดเด่นของบางแสน เช่น องค์ความรู้ หรือสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ทางทะเล และจัดบริการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
ขนาดของโรงเรียนสอดคล้องกับความพร้อมและนโยบายของผู้ก่อตั้ง โดยมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนตาม
เกณฑ์ก�าหนดเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ ผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหาร
จัดการด้านวิชาการ ผู้จัดการเป็นผู้บริหารจัดการทั่วไป มีตัวแทนครูและผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โดยให้บุคคลากร ทุกคนตระหนักถึงนโยบายของโรงเรียน รู้จักขอบเขตการท�างานและปฎิบัติตาม เพื่อที่ทุกฝ่ายก้าว
ไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้พิจารณาคุณสมบัติของทุกต�าแหน่งทั้งความรู้ ความสามารถ 
(IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และด้านศีลธรรม (MQ) โดยเก็บค่าธรรมเนียม การเรียนต�่า ในขณะที่โรงเรียนยัง
สามารถด�าเนนิกิจการได้ ด้านคณุภาพก�าหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ เตรยีมความพร้อมทาง
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านการเรียนและการเล่น ผ่านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความพร้อมทุกด้าน และพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป

คำาสำาคัญ: 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

บทนำา
การศึกษาระดับปฐมวัยป็นการศึกษาที่ส�าคัญ

มาก เราจ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมด้านการศกึษาของ
เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยพร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้มาก หากถูกปลูกฝังอย่างเป็นระบบก็จะท�าให้
พัฒนาการทางสมองและปัญญาถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
ในวัยเดก็ ซึง่บางอย่างนัน้ไม่สามารถได้รับการพฒันาหรอื
พัฒนาได้ยากเมื่อเด็กโตขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 
2543, หน้า 112)

เนื่องจากกระแสของความเป็นสากลท�าให้
ประเทศไทยต้องมีปฏิสัมพันธ์แทบทุกด้านกับต่าง
ประเทศ ทั้งทางด้านการศึกษา การค้า การลงทุน หรือ
แม้แต่การบันเทิง ซึ่งท�าให้ประเทศต้องปรับตัวและ
สิ่งท่ีเป็นผลตามมาคือความรู้ท่ีเป็นสากล การสื่อสาร
โดยใช้ภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การศึกษา
ต้องสร้างคนไทยให้พร้อมแข่งขันระดับโลกซึ่งจะรุนแรง
ขึ้นตามอิทธิพลกระแสการเปิดเสรีสินค้าและบริการ
ของไทย (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2543, หน้า 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 255720

124) และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยใน
กฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท�างานของ
อาเซียนคือภาษาอังกฤษ (The working language 
of ASEAN shall be English) ภาษาอังกฤษจึงเป็น
เรื่องจ�าเป็นดังนั้นเมื่อกระแสโรงเรียนนานาชาติได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
เปิดโอกาสให้สามารถจัดตั้งและด�าเนินกิจการโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทยได้อย่างเสรีการวางเป้าหมายท่ี
จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความต้องการ
ของผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลานมีความรู้ความ
สามารถ มีศักยภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะแข่งขัน
ในสังคมโลกแห่งโลกาภิวัตน์ได้ ประกอบกับค่าใช้จ่าย
ต่อคนในหนึ่งปีการศึกษาก็ยังถูกกว่าการส่งบุตรหลาน
ไปเรียนต่างประเทศด้วย (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2553) แต่
ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนนานาชาติยังคงสูงเมื่อเปรียบ
เทียบกับค่าครองชีพโดยรวมของประเทศไทย จึงจ�าเป็น
ต้องมองหาช่องทางการศึกษาที่เก็บค่าธรรมเนียมไม่สูง
เกินไปหรือต่างจากโรงเรียนเอกชนมากนัก ซ่ึงเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 
2543, หน้า 124)

ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติระดับปฐมวัยใน
จังหวัดชลบุรีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตพัทยา 
4 แห่ง และอ�าเภอศรีราชา 1 แห่ง (กองโรงเรียนนโยบาย
พเิศษ ส�านกับรหิารงาน คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ: ข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 
2556) จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าไม่มีโรงเรียน
นานาชาติระดับปฐมวัยที่ตั้งอยู่ในอ.เมือง จังหวัดชลบุรี

การจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัเดก็ปฐมวัยไม่ว่า
จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
ในรปูแบบของโรงเรยีนนานาชาต ิค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สงูเกนิไป 
ซึง่เป็นการขยายโอกาสทางการศกึษา (สนาน ลิป์เศวตกุล, 
2547, หน้า 77) ตามความจ�าเป็นของกระแสของยคุแห่ง
ความเป็นสากล การศกึษาทีม่เีป้าไม่ตรงกับความต้องการ

ของสังคมเป็นความด้อยท่ีต้องการการเปลี่ยนแปลง 
(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2544, หน้า 7-11) และด้วยสภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบความเป็น
ไปได้ในการจัดตั้ง โรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัด
ชลบุรี

วิธีการวิจัย
ก า ร วิ จั ย นี้ ใ ช ้ เ ท คนิ ค ก า ร วิ จั ย  EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) คือ
ก�าหนดและเตรียมกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ โดยเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 18 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษาท่ีใช้ภาษา อังกฤษเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนเป็นหลัก เป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
บรหิารสถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ภายใต้มลูนธิทิางศาสนาครสิต์ 
เป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยผู ้มีประสบการณ์ในการ
บริหารการศึกษานานาชาติ เป็นผู้ปกครองนักเรียนท่ีส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติท�าการ สัมภาษณ์ 
(EDFR รอบที่ 1) ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอน
คล้าย EFR แต่ EDFR มคีวามยดืหยุน่มากกว่าวเิคราะห์/
สังเคราะห์ข ้อมูล น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญมาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์เพือ่สร้างเครือ่งมอื
ส�าหรบัท�าเดลฟาย (EDFR รอบที ่2, 3) และเขยีนรปูแบบ
ในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผลการวิจัย
ผลการวิ จัยได ้พัฒนารูปแบบในการจัดต้ัง

โรงเรียนนานาชาติท่ีบางแสน จังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะทางกายภาพท่ีดินต้องต้ัง
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ตั้งอยู่บนถนนหรือในซอยท่ี
มีการคมนาคมสะดวกไม่อยู่ใกล้อุตสาหกรรมหรือใกล้
สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ผับบาร์ต่างๆ มีรั้วมีแบบแปลน
การก่อสร้างให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน ที่สามารถ
เสริมสร้างจินตนาการและใช้งานได้จริง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการก่อสร้างมคีวามปลอดภัยต่อเดก็อาคารเรยีน อาคาร
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ประกอบห้องปฏิบัติการ ห้องบริการสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและห้องเรียนมีลักษณะที่กระตุ้นและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ เน้นธรรมชาติผสมผสานกับความโดดเด่นของ
บางแสน เช่น องค์ความรูห้รอืสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ทางทะเล 
มีความเพียงพอและเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ส�าหรับศิลปะ ดนตรีกีฬาการเล่นทั้งกลาง
แจ้งและในร่ม มีความเพียงพอและเหมาะสมของอาหาร 
ของว่าง น�้าดื่ม น�้าใช้ ห้องน�้า ห้องส้วมรวมถึงอุปกรณ์
การนอน มีความสะอาด ความสะดวกสบายเทคโนโลยี 
มกีารรกัษาพยาบาลการตรวจสขุภาพและประกันอบัุติเหตุ
ด้านการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนมีขนาดตามความ
พร้อมและนโยบายของผู้ก่อต้ังโรงเรียนผู้บริหารมีความ
เชื่อมโยงกับครู และบุคลากรอื่น ๆ ตามความสัมพันธ์ 
คือ ผู้อ�านวยการ (ครูใหญ่) บริหารจัดการด้านวิชาการ 
ผู้จัดการบริหารจัดการทั่วไปมีตัวแทนครูและผู้ปกครอง
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลาก
หลาย เช่น นักกฎหมาย นักโภชนาการ นักจิตวิทยาเด็ก 
นักศาสนศาสตร์ ครูและครูผู้ช่วยจะเป็นผู้ประสานงาน
หลักกับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามืออาชีพและมีจ�านวนเพียงพอมีภาระหน้าที่ความ
รบัผดิชอบตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและมภีาระงานเหมาะสม 
ผูก่้อตัง้โรงเรียนเป็นผู้ก�าหนดวิสยัทศัน์ของโรงเรียนต้ังแต่
แรกบุคลากรทุกต�าแหน่งจะมีความรู้ตามสายงานหรือมี
ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
เดก็ มคีณุธรรมและจรยิธรรมรกัเดก็และมคีวามปรารถนา
ให้เด็กประสบความส�าเร็จ ผู้อ�านวยการ/ผู้จัดการมีความ
เป็นผูน้�าทีด่พีฒันาได้ มคีวามคดิสร้างสรรค์ ครผููส้อนหลกั
จะเป็นเจ้าของภาษามสีขุภาพจิตด ีฝ่ายธรุการและครจูะมี
มนษุยสมัพนัธ์ดสีามารถสือ่สารได้ชดัเจน ค่าเล่าเรยีนเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คือ ก�าหนดค่าเล่าเรียน
ในอตัราทีไ่ม่สงูเกนิไป ในขณะทีย่งัสามารถบรหิารจัดการ
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ ด้านคุณภาพ
ของโรงเรียน ได้แก่ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมครบทุก
ด้านคือทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ทัศนคต ิลกัษณะนสิยัท่ีดรีะเบยีบ ความรับผดิชอบความ
คดิรเิริม่สร้างสรรค์จนิตนาการและสมาธ ิรู้จกัการเข้าสงัคม
ปลูกฝังจิตสาธารณะและหน้าท่ีของพลเมืองผ่านศิลปะ 
ดนตร ีกฬีาผ่านการเล่นและสิง่แวดล้อมมสีขุภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานในชีวิตประจ�าวัน อ่านออกเขียนได้ตามสมควร 
มีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้รูปธรรมได้รู้จักรัก
การอ่าน มีความพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป ชอบ
ไปโรงเรียน มีความสุขกับการเรียน มีความประพฤติดี 
กิริยามารยาทดี มีน�้าใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

อภิปรายผล

ความประทับใจแรกของผู้ปกครองเมื่อมาถึง
โรงเรยีน คอื สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนลกัษณะภายนอก
ท่ีสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้ ไม่ว่าจะ
เป็นบรรยากาศ สถาปัตยกรรม สื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน บริการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในการตัดสิน
ใจเลือกให้บุตรหลาน “ความสะอาดและปลอดภัย” เป็น
สิ่งท่ีส�าคัญของโรงเรียนอนุบาลท่ีต้องให้ความส�าคัญ 
ท่ีดินต้องต้ัง อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ตั้งอยู่บนถนน
หรือในซอยที่มีการคมนาคมสะดวก ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความ ปลอดภัยให้กับเด็กหากมีเด็กเล็ดลอดออกจาก
โรงเรียน นอกจากการมีร้ัวท่ีแข็งแรงเพ่ือความปลอดภัย 
ท่ีดินไม่ควรเป็นท่ีน�้าท่วมขัง ซึ่งขัดต่อสุขลักษณะและ
อนามัยของนักเรียน ไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
อาจก่อมลภาวะทางเสียง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือ
อยู่ใกล้สถานที่อันไม่เหมาะสมแก่กิจการ เช่น ผับ บาร์ 
สอดคล้องกับ วารุณี อัศวโภคิน (2531, หน้า 23-24) 
ต�าแหน่งท่ีต้ังควรมี บรรยากาศเงียบสงบ ปราศจาก
มลภาวะ มีแบบแปลนการก่อสร้างที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เหมือนบ้าน สามารถเสริมสร้างจินตนาการและใช้งาน
ได้จริง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างมีความปลอดภัย
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) โรงเรยีนท่ีดต้ีองมอีาคารสถานทีท่ี่เพยีง
พอ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และปลอดภัย สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544, 
หน้า 1) โรงเรยีนเป็นแหล่งส่งเสรมิสร้างประสบการณ์และ
พัฒนาการให้เด็ก มิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แต่มีหน้าที่ท่ีจะจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก 
สอดคล้องกับชนาทิพย์ จูตระกูล และคณะ (2536, หน้า 
224) การจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ ส่งเสริมการเรียน 
ในลักษณะที่กระตุ้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ให้
เน้นธรรมชาต ิมพีืน้ทีส่เีขยีวผสมผสานกบัความโดดเด่น
ของบางแสน เช่น องค์ความรู้หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ทาง
ทะเล ให้จดัห้องประกอบการอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
มพีืน้ท่ีใช้สอยและวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  ส�าหรบัศลิปะ ดนตรี
กีฬาที่หลากหลาย รวมถึงการเล่นทั้งกลางแจ้งและในร่ม 
เพ่ือที่เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น อีกทั้งอุปกรณ์การนอน 
สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2555) เด็กในระดับ
ปฐมวัยนั้นต้องมีการพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน การนอนพัก
ผ่อนในเวลากลางวันของเด็กเป็นสิ่งส�าคัญต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สตปัิญญาของเดก็ในขณะ
ที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544, หน้า 1) โรงเรียนมีหน้าที่จัด
สิง่แวดล้อม บรรยากาศและกิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่พฒันาการ
ทุกด้านของเด็ก ซึ่งโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การนอน 
สร้างบรรยากาศในห้องเรยีนด้วยการลดแสงสว่างปิดประตู
ปิดไฟปิดม่านและเปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ ให้ฟังเพื่อช่วย
ให้เด็กหลับได้ง่ายขึ้น มีความเพียงพอและเหมาะสมของ
ห้องน�้า ห้องส้วม มีความเพียงพอและเหมาะสมของ
อาหาร ของว่าง น�้าดื่ม น�้าใช้ สอดคล้องกับ ลัดดา 
เหมาะสุวรรณ (2557) โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีบทบาท
ส�าคัญมากกับสุขภาวะของเด็ก การจัดการอาหารและ
ส่ิงแวดล้อมอืน่ในโรงเรยีนมอีทิธพิลสงูต่อภาวะโภชนาการ

และนิสัยการกินของนักเรียน หากต้องการส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนมีโภชนาการสมวัย พร้อมส�าหรับการพัฒนา
สติปัญญาให้เต็มศักยภาพ มีความสะดวกสบายและ
เทคโนโลยี สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2534, 
หน้า 44) ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกและการบรกิารเป็น
สิ่งส�าคัญที่โรงเรียนจ�าเป็นต้องค�านึงถึง และสอดคล้อง
กับส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 37-56) 
พฤติกรรมผู้บริหารท่ีดีจะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สร้างความปลอดภัยต่อ
สุขภาพร่างกายแก่เด็ก ได้แก่ การรักษา พยาบาลการ
ตรวจสขุภาพและประกนัอบุตัเิหตสุอดคล้องกบั ชนาทพิย์ 
จูตระกูล และคณะ (2536, หน้า 224) เด็กอยู่ที่โรงเรียน
อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเกิด
อบุตัิเหตหุรือมอีาการไม่สบายมาจากที่บ้าน มกีารติดต่อ
โรคต่าง ๆ จากเพื่อน ครูจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ
สขุภาพของเดก็ทกุเช้า ดแูลความปลอดภยัและช่วยเหลอื
เด็กที่เจ็บป่วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
ในการพัฒนาการเรียนรู ้และท�าให้ผู ้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นกับสถานศึกษาที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน และให้
เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ที่ก�าหนดหลัก
เกณฑ์การจดัตัง้และด�าเนนิกจิการโรงเรยีนนานาชาต ิเพือ่
ให้โรงเรียนนานาชาติมีคุณสมบัติและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น

การบริหารจัดการใช้กรอบการบริหารของสถาน
ศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนภายใต้มูลนิธิทางคริสตศาสนา 
โดยน�าหลักการคติธรรมตามครรลองคริสต์ศาสนามา
บูรณาการเข้ากับการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ และจัดการ
ศึกษาในลักษณะที่มีความอบอุ่นคล้ายบ้าน ในอัตราส่วน
ของครูต่อนักเรียนที่พอเหมาะ สอดคล้องกับ ประเสริฐ 
สะมาลาภา (2543, หน้า 12) โรงเรียนที่ดีต้องมีทิศทาง
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน ผู ้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องมืออาชีพและจ�านวนเพียงพอ มีภาระ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและมีภาระ
งานเหมาะสม ผู้อ�านวยการ (ครูใหญ่) เป็นผู้ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์เป็นผู้น�าในการวางแผนและด�าเนินการต่าง ๆ 
มีอ�านาจในการตัดสินใจและประสานงานกับทุกฝ่ายเป็น
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ตัวแทนของโรงเรียนต่อชุมชน เป็นผู ้บริหารจัดการ
ด้านวิชาการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและกิจกรรมสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วน
ที่ 1 มาตรา 39 ผู้อ�านวยการมีหน้าที่และความรับผิด
ชอบดูแลงานด้านวิชาการของโรงเรียนสอดคล้องกับ 
สายชน หมวกเหล็ก (2542, หน้า 28) ผู้บริหารจะ
ต้องเตรียมการสิ่งต่าง ๆ ไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนไปสู ่จุดหมายเป็นคนดีมีคุณภาพตามท่ี
สังคมต้องการ ผู้บริหารต้องมีความรู้ ศึกษางานพัฒนา
และการนิเทศครู สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพีผู้บรหิาร
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 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งต้ังผู้จัดการคนหน่ึงมีหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบดแูลด้านงบประมาณและการบรหิารงาน
ทั่วไปของโรงเรียน มีตัวแทนครูและผู้ปกครองในคณะ
กรรมการบรหิารโรงเรยีนและมผีูท้รงคณุวุฒิทีห่ลากหลาย 
เช่น นักกฎหมาย นักโภชนาการ นัดจิตวิทยาเด็ก  
นักศาสนศาสตร์ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา 30 
ให้โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้รับ
ใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครูและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกิน
สามคนเป็นกรรมการ ในมาตรา 31 คณะกรรมการ
มีหน้าที่ ในการให้ความเห็นชอบนโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนครูเป ็นผู ้สอนทักษะ
พื้นฐานและสร้างระเบียบวินัยให้แก่เด็กครูและครูผู้ช่วย
จะเป็นผู้ประสานงานหลักกับผู้ปกครองท้ังในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึง่เป็นการสือ่สาร 2 ทาง  

ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาเด็ก
นกัเรยีนไปพร้อม ๆ  กนัทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ้่าน สอดคล้อง
กับ ชนาทิพย์ จูตระกูล และคณะ (2536, หน้า 224) ครู
เป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าเดก็และผูป้กครอง สอดคล้องกบั ยนต์ 
ชุ่มจิต (2531, หน้า 49-55) ครูสามารถสร้างมนุษย์
สัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น แจ้งผลการเรยีนหรอืความเจรญิก้าวหน้าของศษิย์ให้
ผูป้กครองนกัเรียนทราบเป็นระยะ ๆ  ตดิต่อกบัผูป้กครอง
เพือ่ช่วยกนัแก้ปัญหาในกรณทีีศ่ษิย์มปัีญหาทางการเรยีน 
ความประพฤติ สุขภาพ และอื่น ๆ ครูและครูผู้ช่วยดูแล
ความปลอดภยัของนกัเรยีนในชัน้ สอดคล้องกบั ประเสรฐิ 
สะมะลาภา (2543, หน้า 12) นักเรียนในโรงเรียนจะ
มีความปลอดภัย ครูผู ้ช่วยช่วยให้การเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา 
42 ให้โรงเรียนจัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและมีจ�านวนท่ี
เหมาะสมกับนักเรียน สอดคล้องกับ ชนาทิพย์ จูตระกูล 
และคณะ (2536, หน้า 224) ครูเป็นผู้มีหน้าท่ีในการ
อบรมดแูลและปรบัปรุงเปลีย่นกจิวัตรประจ�าวนัของเดก็ที่
เคยปฏิบัติที่บ้านมาสู่ระบบ ที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540, 
หน้า 6-8) ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ครูต้อง
อบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่
ถกูต้องดงีามให้แก่ศษิย์อย่างเตม็ความสามารถ บคุลากร
ทุกต�าแหน่งจะมีความรู้ตามสายงานหรือมีประสบการณ์
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
จัดต้ังโรงเรียนท่ีได้ก�าหนดไว้ของโรงเรียนนโยบาย
พิเศษ (2546) เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กมีคุณธรรมและ
จริยธรรมรักเดก็และมคีวามปรารถนาให้เดก็ประสบความ
ส�าเรจ็สอดคล้องกบั ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2534, หน้า 44) 
สภาพแวดล้อมเป็นสภาวะรอบตัวมนุษย์นั้น มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา ความเช่ือ แนวคิด
และลักษณะนิสัยส่วนรวม และส�าหรับเด็กนักเรียนนั้น 
บุคลากรภายในโรงเรียนท้ังท่ีท�าหน้าท่ีสอนให้การศึกษา
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อบรมโดยตรงและท�าหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ นับตั้งแต่ 
ครูใหญ่ ครูประจ�าชั้น คนงาน ภารโรง จะมีส่วนส�าคัญใน
การพฒันาพฤตกิรรมเด็ก เนือ่งจากเดก็เรยีนรูแ้ละปฏบิตัิ
ตามตัวอย่างของบุคลากรที่แวดล้อมเด็กนั่นเอง ซึ่งข้อ
บังคบัครุสุภาว่าด้วยแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (2550, หน้า 38) ครูต้องประพฤติตนให้
เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย 
วาจาและใจ ผูอ้�านวยการ/ผูจั้ดการมคีวามรูค้วามสามารถ
ทางด้านการจัดบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีความเป็น
ผู้น�าพัฒนาได้ ผู้อ�านวยการและครูทุกคนเห็นคุณค่าและ
รักในวิชาชีพ สอดคล้องกับ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2550, หน้า 37-56) ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ใน
การประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรักและชื่นชมในความ
ส�าคัญของวิชาชีพ ครูผู้สอนหลักจะเป็นเจ้าของภาษา
สอดคล้องกับ แพทริเซียคัห์ล (2552, ASTV) ค้นพบ
ความมหัศจรรย์ของสมองเด็กที่สามารถเรียนรู้ ภาษาได้
มากกว่า 1 ภาษา ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดถึง 7 ปี ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ดีที่สุดช่วงวัยอนุบาลจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน
การกระตุ้นพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะเรื่องการพูด
และออกเสียงในส�าเนียงที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยิน
ดังนั้นส�าหรับช่วงเริ่มต้นจึงควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 
จากครูเจ้าของภาษา แล้วจึงค่อย ๆ รู้จักกับส�าเนียง
อื่น ๆ เมื่อเติบโตขึ้น ครูมีความสามารถและจิตวิทยาใน
การสอนเด็กเล็กมีสุขภาพจิตดี สอดคล้องกับ ส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 37-56) จรรยาบรรณต่อ
ผู้เรียนนั้น ครูจะต้องตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ พยายามที่
จะท�าให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุขเรียนด้วยความเข้าใจ
และเกดิความมานะพยายามทีจ่ะรูใ้นศาสตร์นัน้รกั เมตตา 
เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก�าลังใจแก่ศิษย์ไม่ลงโทษ
ศษิย์อย่างไม่เหมาะสมจากผลการวิจัยของกรมวิชาการ ปี 
2535 พบว่าเดก็มาโรงเรยีนแล้วมคีวามสขุเกิดจากปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ มาโรงเรียนแล้วรู้สึกอบอุ่น สบายใจ 
รักครูเพราะครูใจดี ฝ่ายธุรการและครูจะมีมนุษยสัมพันธ์
ดแีละสามารถสือ่สารได้ชัดเจนซึง่ปัจจัยทีผู่ป้กครองเลอืก 
โรงเรียนให้กับลูกที่ส�าคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ  คือ ด้าน

บริการและด้านชื่อเสียงด้านครู ส�าหรับด้านค่าเล่าเรียน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คือการแบ่งปัน 
ก�าหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่ ไม่สูงเกินไป ในขณะที่ยัง
สามารถบรหิารจดัการและด�าเนนิและพฒันากจิกรรมการ
เรียนการสอนได้ ซ่ึงเป็นการส�าแดงความรักตามแบบอย่าง
พระเยซคูรสิต์เป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาต่อเดก็ใน
ชมุชนอย่างแท้จริง ในขณะท่ีระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. 
2549 ข้อ 5 อนุญาตให้โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการ
เรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ตามเห็นสมควร โดยค�านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการระบบการเรียนการสอนที่
โรงเรียนจัดให้และภาระผู้ปกครอง

คุณภาพของโรงเรียนเป ็นผลมากจากการ
จัดการศึกษาท่ีมีการท�างานเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ท่ีมีการวางแผนและด�าเนินงาน เพ่ือท�าให้
ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ สายชน หมวกเหล็ก 
(2542, หน้า 28) ผูบ้รหิารจะต้องเตรยีมการสิง่ต่าง ๆ  ไว้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมาย
เป็นคนดีมีคุณภาพตามท่ีสังคมต้องการ มีกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างทกัษะชวีิต ทัศนคติ ลกัษณะนิสัยทีด่ีมีระเบียบ 
ความรับผิดชอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ
และสมาธิ สอดคล้องกับ บุษบง ตันติวงศ์ (2252) การ
ศึกษาควรมีความมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพซึ่งแฝงเร้น
อยูใ่นตวัเดก็แต่ละคนให้แสดงออกมาในเชงิส�านกึและจติ
วิญญาณการกระท�าใดๆ อันแสดงถึงคุณลักษณะที่ดีงาม
ในเชิงส�านึกของเด็กวัย 7 ปีแรกส่วนใหญ่เกิดจากความ
เคยชนิเป็นการปฏบิตัซิ�า้ ๆ  ผูส้อนต้องเป็นแบบอย่างทีด่ี
กับเด็กช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีโดยเน้น
ในเรื่องจิตวิญญาณความรู้สึก เน้นการสร้างเจตคติในตัว
เด็กสอดคล้องกับ ชนาทิพย์ จูตระกูล และคณะ (2536, 
หน้า 224) ครูจะต้องอบรมสั่งสอนและฝึกพฤติกรรม
เด็ก ซึ่งจัดในลักษณะกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เด็กเรียนรู้จัก
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การเข้าสังคมเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดีปลูกฝังจิตสาธารณะ
และหน้าท่ีของพลเมืองเนื่องจากจิตสาธารณะเป็นสิ่ง
ที่เกิดจากการฝึกอบรมตั้งแต่วัยเด็ก โดยเริ่มจากฝึก
ระเบียบวินัย ให้มีความรับผิดชอบตามวัย ให้เรียนรู้ผ่าน
การสั่งสอน ฝึกฝนจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็น
กฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ทิ้งขยะ
ลงถังทุกครั้งพัฒนาจิตสาธารณะ โดยให้มีกิจกรรมและ
ใช้สิ่งของร่วมกัน ดูแลทรัพย์สมบัติส่วนรวมและมีน�้าใจ
แบ่งปันซึ่งครูจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนื่องจากการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะเกิดขึ้นจากการคลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง 
การปลูกฝังอบรม การฝึกปฏิบัติ การได้เห็นตัวอย่าง
ที่ชวนให้ประทับใจ ปัจจัยเหล่านี้จะค่อย ๆ โน้มน�าใจ
ของเด็กให้เกิดจิตส�านึกที่ถูกต้องและการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี กีฬา
การเล่นและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ บุษบง ตันติวงศ์ 
(2552) จัดกิจกรรมส�าหรับเด็กโดยสร้างสมดุลระหว่าง
วิชาการ ศิลปะและการฝึกฝนด้านการปฏิบัติจะมีทักษะ
ในการสือ่สารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชวีติประจ�าวนั อ่าน
ออกเขียนได้ตามสมควรมีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เช่น นับเลขได้ บวก ลบ โดยใช้รูปธรรมได้สอดคล้อง
กับ รูดอล์ฟสไตเนอร์ (2552) เด็กมีความเข้าใจจาก
การเรียนรู้ในเชิงเชาวน์ปัญญาหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่าน
รูปธรรม การปฏิบัติหรือลงมือกระท�าด้วยตนเอง ซึ่งจะ
น�าไปสู่ความเข้าใจในเชิงเชาวน์ปัญญาภายหลัง ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจะรู้รักการอ่านสอดคล้อง กับ ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) วิธีปฏิบัติที่ดี
ระดับปฐมวัยควรจะพัฒนา ทักษะภาษาและนิสัยรักการ
อ่านในขณะที่ วารุณี อัศวโภคิน (2531, หน้า 23-24) 
โรงเรียนควรมี อุปกรณ์การสอนครบทั้งสื่อการสอน
ประเภทต่าง ๆ  เช่น หนงัสอืเด็ก นทิาน ทีเ่หมาะสมกบัวยั
และพฒันาการของเดก็ให้มคีวามพร้อมในการเรยีนระดบั
ชั้นต่อไป สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ได้รวบรวมในด้านการพัฒนา
รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ทัง้พฒันาการทาง

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กได้เรียนรู้ต่อไป สอดคล้องกับ บุษบง 
ตันติวงศ์ (2552) การศึกษาควรมีความมุ่งหมายที่จะดึง
ศักยภาพซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออก
มา ช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดท่ีตนมี น�าไปสู่การ
พัฒนาเจตจ�านงในทิศทางท่ีดีงามเด็กจะชอบไปโรงเรียน 
มีความสุขกับการเรียนผลการวิจัยของกรมวิชาการ ปี 
2535 พบว่าเดก็มาโรงเรียนแล้ว มคีวามสขุเกดิจากปัจจยั 
3 ประการ คือ ประการแรก รักโรงเรียน มาโรงเรียนแล้ว
รู้สึกอบอุ่น สบายใจ มีเพ่ือนเล่นได้เรียนและมีความรู้ 
ประการที่สอง คือ รักครูเพราะครูใจดี มีความรู้และสอน
ดไีด้รบัความรู ้ประการทีส่ามคอื รกัเพือ่นเพราะเป็นคนดี  
(คู่มือครู, 2544, หน้า 1) สอดคล้องกับ ยนต์ ชุ่มจิต 
(2531, หน้า 49-55) ครูจะสอนให้นักเรียนของตนมี
ความสขุเพลดิเพลนิกบัการเล่าเรยีน ไม่เบือ่อยากจะเรยีน
อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์มีความม่ันใจและภาคภูมิ
ในตัวเองสอดคล้องกับ บุษบง ตันติวงศ์ (2552) เด็ก
ปฐมวยัเป็นวยัทีก่�าลงัก่อเกดิจนิตนาการ พลงัจินตนาการ
จะค่อย ๆ  เผยตวัออกมาในรปูของการคดิฝัน จงึควรเปิด
โอกาสให้เดก็ใช้ความคดิของตนอย่างเตม็ท่ีผ่านกจิกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือสร้างเสริมจินตนาการและความ
สร้างสรรค์ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะ มีความประพฤติดี กิริยา
มารยาทดี สุภาพอ่อนน้อม รู้จักการเคารพให้เกียรติผู้อื่น
มีน�้าใจ รู้จักการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่นเข้ากับเพื่อน
ได้มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักความถูกผิดสอดคล้อง
กับ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 37-56) 
อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าด้านเจคต ิเช่น การตรงต่อเวลา ความขยนั ความ
มีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะท่ี ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2534, หน้า 44) เด็กมีการติดต่อสัมพันธ์
กบักลุ่มเพ่ือนวยัเดยีวกันมาก จากการเล่น การท�างานและ
อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเพื่อน ท�าให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ
จากเพ่ือนท้ังความคิดและการกระท�า ท้ังนี้เพ่ือต้องการ
ยอมรบัจากกลุม่เพือ่นให้เป็นพวกเดยีวกนั สอดคล้องกบั 
ยนต์ ชุ่มจิต (2531, หน้า 49-55) สอนเรื่องปฏิบัติตาม
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วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เช่น การ
แสดงความ เคารพและกิริยามารยาทที่ดี 

ข้อเสนอในการนำาผลวิจัยไปใช้
1. ครสิตจกัรหรอืผูส้นใจ ต้องให้ความส�าคญัตอ่

การเลอืกบริเวณสถานทีจั่ดต้ังโรงเรยีน โรงเรียนจ�าเป็นต้อง
เป็นสถานที่ท่ีมีความปลอดภัย มีการคมนาคมสะดวก 
มีอาณาบริเวณที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดตั้ง แม้ว่า
ที่ดินบริเวณบางแสนมีราคาสูง เป็นเมืองท่องเที่ยว และ
มีโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม เพราะโรงเรียนเป็นสถานท่ี
ที่รวมของเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศ และโรงเรยีนมีส่วนในการส่งเสรมิให้เด็กมสีขุภาพ
ดีแบบองค์รวมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควร
ค�านึงถึงประโยชน์ในการจัดบริการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เพือ่ให้ นกัเรยีนได้ประโยชน์สงูสดุอย่างแท้จรงิ 
ต้องให้ความส�าคญัต่อการก่อสร้างโรงเรยีนและอาคารทีจ่ะ
ม่ันคงแขง็แรง อาคารและห้องประกอบการต่าง ๆ  มขีนาด
และลักษณะที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเพียงพอต่อ
การใช้ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

2. คริสตจักรหรือผู้สนใจ ควรเตรียมพร้อม ทาง
ด้านทนุทรพัย์ สถานทีแ่ละบุคคลกร พร้อมทัง้วางนโยบาย
และมวีตัถปุระสงค์ชัดเจนเก่ียวกับ จ�านวนนกัเรยีนในช่วง
เวลาที่ก�าหนดไว้ เพื่อความสะดวกในการจัดตั้งโรงเรียน
และพร้อมอธิบายได้ โดยมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อ
ห้องเรียนตามเกณฑ์ก�าหนดเพือ่ให้การเรยีนการสอนเป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ควรวางโครงสร้างการบรหิารงาน
ที่ชัดเจนและปฏิบัติตามท่ีวางไว้ แม้ว่าจะมีบางสิ่งที่ยาก
ต่อด�าเนนิการ เพือ่ความโปร่งใสและถูกต้องในการบรหิาร
จดัการ ควรช่วยในบคุคลทกุต�าแหน่งในโรงเรยีนตระหนกั
ถึงนโยบายของโรงเรียน ก�าหนดขอบเขตการท�างาน
แต่ละต�าแหน่งอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ทุกต�าแหน่ง 
ให้ เกยีรตซ่ึิงกนัและกนัเพือ่ทีท่กุฝ่ายจะก้าวไปในทศิทาง
เดียวกัน และให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจในการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียน
นั้น นอกจากการให้ความส�าคัญกับระดับสติปัญญาด้าน
ความรู้ความสามารถ (Intelligence Quotient, IQ) 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามคณุสมบตัทิีก่�าหนดไว้ส�าหรบั
แต่ละฝ่ายงานไม่ควรละเลยการพิจารณาระดบัความฉลาด
ด้านอารมณ์ (Emotional Quotient, EQ) ส�าหรับเรื่อง
บุคลิกภาพและการควบคุมตนเองและระดับความคิด
ด้านศีลธรรม (Moral Quotient, MQ) ในใจซึ่งความ
สัมพันธ์กันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพื่อ ความเป็นคน
ที่สมบูรณ์และเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน ควรพิจารณา
อตัราค่าธรรมเนยีมระดบัไม่สงูนกั เพือ่เป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน ในขณะท่ีโรงเรียนยัง
สามารถบริหาร จัดการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ ซ่ึงทางครสิตจกัรอาจหางบประมาณสนับสนนุเพ่ิมเตมิ 
หรือสรรหาอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของ
เด็ก ๆ ในชุมชนและเป็นความรักและการ แบ่งปันของ
ผู้มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์

3. ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ ก�าหนดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ พร้อมท้ัง สนับสนุน
ด้านงบประมาณ ความรู้เฉพาะด้าน วิธีการจัดกิจกรรม
ท่ีหลายหลาย เพ่ือให้สามารถด�าเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนควรพจิารณา
เรื่องการศึกษาต่อระดับชั้นประถมเมื่อนักเรียนส�าเร็จ
การศึกษา ซึ่งความพร้อมของนักเรียนในระดับการสอบ 
แข่งขันเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนอนุบาลท่ีไม่มีระดับประถม
ศึกษาต้องพบเจอ ในขณะที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนหลายหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนอาจจัดการ
เรียนการสอนปกติตาม หลักสูตรและเพ่ิมเติมหลักสูตร 
พิเศษส�าหรับการสอบหรืออาจสร้างสัมพันธ์กับโรงเรียน
อ่ืนเป็นพันธมิตรทางด้านการศึกษา หรืออาจวางแผน
ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา หรือ
อาจด�าเนนิการอืน่ ๆ  เพ่ือให้นกัเรียนสามารถเตรียมความ
พร้อมอย่างเต็มที่และส่งผลให้ผู้ปกครองไร้กังวล
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2*

Relationship Between Servant Leadership of School 

Adminstrators Organizational Culture and School Effectiveness 

under the Rayong Primary Educational Service Area Office 2

ปัทมาพร ศรีกำาพล** 

ดร.ภารดี อนันต์นาวี***

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ี มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ
เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ประสทิธผิลของโรงเรยีน จากภาวะผูน้�าแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และวฒันธรรม
องค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ�านวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 
ระดบั จ�านวน 109 ข้อ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ (X) ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า

1. ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนจากภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
วฒันธรรมองค์การทีม่อี�านาจพยากรณ์ประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 เรยีงตามล�าดบัพยากรณ์ทีดี่ทีส่ดุ คอื ด้านการสร้างกลุม่ชน (X

10
) ด้านการสร้างมโนทัศน์ (X

6
) ด้านการเสริมพลงั 

(X
12
) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X

19
) ด้านการโน้มน้าวใจ (X

5
) ด้านการตัดสินใจ (X

13
) ด้านการยอมรับ (X

17
) และ

ด้านการมองการณ์ไกล (X
7
) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเมื่อใช้ตัวพยากรณ์ คือ ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ และ

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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วัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้าน มีค่าเท่ากับ .827 ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีอ�านาจพยากรณ์ร้อยละ 68.40 และมีสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในรูปคะแนนดิบดังนี้

Ŷ = 1.334 + .282 (X
10
) + .277 (X

6
) +.139 (X

12
) + .251 (X

19
) - .144 (X

5
) +.228 (X

13
) – 

 .171 (X
17
) - .173 (X

7
)

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 (X
10
), Conceptualization 

(X
6
), Persuasion (X

5
), Foresight (X

7
) and organizational culture of school in Empowerment (X

12
), 

Integrity (X
19
), Decision Making (X

13
), Recognition (X

17
) 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 (X
10
) + .277 (X

6
) +.139 (X

12
) + .251 (X

19
) - .144 (X

5
) +.228 (X

13
) – 

 .171 (X
17
) - .173 (X

7
)
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 
ภาวะผู ้น�าถือว่าเป็นคุณลักษณะส�าคัญของ

ผู้บริหารในอันที่จะน�าพากลยุทธ์สู ่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา มี
อิทธิพลและส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดย
ระบบย่อยทางการบริหารเป็นเหตุ (Cause) และเป็น
ผล (Effect) เชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Senge (1990, pp. 7-23) ที่กล่าวไว้ว่า 
“การบริหารงานที่จะประสบความส�าเร็จได้นั้นจะต้อง
พัฒนาทั้งระบบ” กระบวนการของภาวะผู้น�าแบบผู้รับ
ใช้ (Servant leadership) ตามแนวคิดของ Greenleaf 
(2002, pp. 21-61) ของผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไหน ย่อม
ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการน�าและการใช้ภาวะผู้น�าแบบ
ผู้รับใช้ของผู้บริหารในการให้บุคลากรของตนเพิ่มความ
ตระหนักในเป้าหมายของตนเองและหน่วยงาน เป็นการ
สร้างความคาดหวัง ความต้องการและความส�าเร็จของ
บุคลากร ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลของ
หน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ท�าให้
ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อความ
ประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจ การสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Gordon et al., 1990) และในขณะ
เดียวกันวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่มีอ�านาจการ
ท�านายประสิทธิผลองค์การได้สูง (Anderson, 2000) 
จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ
แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การบาง
ประเภท และมิติต่าง ๆ ในการด�าเนินการขององค์การ 
นโยบายและการปฏิบัติท่ีส�าคัญบางอย่างยากที่จะแยก
ออกจากค่านิยม และความเชื่อร่วมกันเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 2 ยงัมีปัญหาในด้านการบรหิาร
จดัการการศกึษา อาจเนือ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ปัญหาอัตราก�าลังไม่เพียงพอ 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ปัญหาอัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ปัญหาการย้ายถิ่นของนักเรียนที่เป็น
คนไทยและการมีเด็กต่างด้าว และปัญหาพื้นฐานทาง
ครอบครัวอยู่ในฐานะยากจนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษา
ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนท�าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนต�่าสถานศึกษาขาดคุณภาพ 
ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารภาวะผู้น�าเป็น
สิ่งส�าคัญในการบริหารจัดการ ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ยังมีน้อย 
ซึ่งภาวะผู้น�ามีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของงาน
เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นเป็นอย่างดี ผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนท่ี
มีแบบแผนความคิดความเชื่อต่าง ๆ ที่บุคลากรมีร่วม
กัน หรือเป็นกรอบในการด�าเนินการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิผลของโรงเรียนถือ
เป็นเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้น และมีความ
พยายามด�าเนนิงานในทกุกระบวนการเพือ่ไปถงึเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2, 2555) จากสภาพและปัญหาดังกล่าว 
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�า
แบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา วฒันธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
แบบผูร้บัใช้ของผู้บรหิารสถานศกึษา วฒันธรรมองค์การ
กับประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 2 จากภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การ 

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน

ศกึษา วัฒนธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 

2. ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา วัฒนธรรมองค์การสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อน�าผลการศึกษาภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้

ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารท่ี
มีประสิทธิผลของโรงเรียน

2. เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาภาวะผู้น�าแบบ
ผู้รับใช้ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2

3. เพื่อเป็นข้อมูลในปรับปรุงและพัฒนาภาวะ
ผู้น�าแบบผู้รับใช้ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ

โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 2

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาระยอง เขต 2 การก�าหนด กรอบของภาวะผูน้�าแบบ
ผูร้บัใช้ ได้ใช้แนวคดิของกรนีลฟี (Greenleaf, 2002, pp. 
21-61) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน ได้แก่ การฟัง 
การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู้ การ
โน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความ
รับผิดชอบร่วมกัน การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการ
สร้างกลุม่ชน ส�าหรบัวฒันธรรมองค์การได้ใช้แนวคดิของ 
Patterson (1988 cited in Sergiovanni, 1988, pp. 
107-109) 10 ด้าน ได้แก่ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
การเสริมพลัง การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ 
ความเอือ้อาทร ความซือ่สตัย์สจุรติ และความหลากหลาย
ของบุคลากร และประสิทธิผลของโรงเรียนได้ใช้แนวคิด
ของ Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 
398) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความ
สามารถในการพัฒนานกัเรียนให้มทัีศนคตทิางบวก ความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอน

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 943 คน

กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ
งานสอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตาราง Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ซึง่ได้จาก
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การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนขนาดโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ�านวน 274 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบผู้รับ

ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การฟัง 
2) การเหน็อกเหน็ใจ 3) การเยยีวยารกัษา 4) การตระหนกัรู้  
5) การโน้มน้าวใจ 6) การสร้างมโนทัศน์ 7) การมอง
การณ์ไกล 8) ความรับผิดชอบร่วมกัน 9) การอุทิศตน
เพื่อพัฒนาคน 10) การสร้างกลุ่มชน และวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความมุ ่ง
ประสงค์ของโรงเรียน 2) การเสริมพลัง 3) การตัดสินใจ 
4) ความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีน 5) ความไว้วางใจ 
6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอื้ออาทร 
9) ความซ่ือสัตย์สุจริต 10) ความหลากหลายของ
บุคลากร

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ วิทยฐานะ 
และขนาดโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือก
ตอบ รวม 3 ข้อ

ตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับภาวะผู ้น�าแบบผู ้ รับใช้ของผู ้บริหารสถานศึกษา 
จ�าแนกเป็น 10 ด้าน มีจ�านวนข้อค�าถามรวม 59 ข้อ 
แบบสอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ จ�าแนกเป็น 10 
ด้าน มีจ�านวนข้อค�าถามรวม 30 ข้อ และแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน จ�าแนกเป็น 4 ด้าน มี
จ�านวนข้อค�าถามรวม 20 ข้อ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก�าหนดค่าน�้าหนักคะแนนในแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ 
โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลโดย

ขอหนังสือจากฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู ้อ�านวยการโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
2 ท่ีก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 
274 ชุด ให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และส่งทาง
ไปรษณย์ี ซ่ึงผูว้จิยัได้บรรจแุบบสอบถามแต่ละชดุในซอง
อย่างมิดชิดพร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อ
ให้ส่งคนืตามก�าหนด จ�านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปให้กลุม่
ตัวอย่าง จ�านวน 274 ชุด ได้รับกลับคืน จ�านวน 274 
ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปท้ังหมด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวเิคราะห์ “ระดบัภาวะผูน้�าแบบผูร้บัใช้ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน” สถิติที่ใช้คือ การหาคะแนนเฉลี่ย (X) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2. การวิเคราะห์ “ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้
บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียน” สถิติท่ีใช้คือ สัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)

3. การวิเคราะห์ “สมการพยากรณ์ภาวะผู้น�า
แบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา วฒันธรรมองค์การ
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้” สถิติที่
ใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
การสร้างกลุ่มชน ด้านการตระหนักรู้ และด้านการสร้าง
มโนทัศน์ 

2. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความ
มุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด้านการเสริมพลัง 

3. ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

4. การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�า
แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นหนักรู้ (X

4
) ด้าน

การสร้างมโนทัศน์ (X
6
) ด้านการมองการณ์ไกล (X

7
) 

ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน (X
8
) ด้านการอุทิศตนเพื่อ

พัฒนาคน (X
9
) และด้านการสร้างกลุ่มชน (X

10
) มีความ

สมัพนัธ์กบัประสทิธผิลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัสงู อย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ส่วนด้านการฟัง (X

1
) ด้าน

การเห็นอกเห็นใจ (X
2
) ด้านการเยียวยารักษา (X

3
) และ

ด้านการโน้มน้าวใจ (X
5
) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

5. การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรม
องค์การของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนจากภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศกึษา วฒันธรรมองค์การท่ีมอี�านาจพยากรณ์ประสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 เรียงตามล�าดับพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ 
ด้านการสร้างกลุ่มชน (X

10
) ด้านการสร้างมโนทัศน์ (X

6
) 

ด้านการเสริมพลัง (X
12
) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X

19
) 

ด้านการโน้มน้าวใจ (X
5
) ด้านการตดัสนิใจ (X

13
) ด้านการ

ยอมรับ (X
17
) และด้านการมองการณ์ไกล (X

7
) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเมื่อใช้ตัวพยากรณ์ คือ ภาวะ
ผู้น�าแบบผู้รับใช้ และวัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้าน มี
ค่าเท่ากับ .827 ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ และ
วัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้านรวมกันสามารถพยากรณ์
ประสทิธผิลของโรงเรยีนโดยรวมได้ร้อยละ 68.40 เมือ่น�า
ค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 2 จากภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การ ในรูปคะแนนดิบคือ

Ŷ = 1.334 + .282 (X
10

) + .277 (X
6
) 

+.139 (X
12
) + .251 (X

19
) - .144 (X

5
) +.228 (X

13
) 

– .171 (X
17
) - .173 (X

7
)

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าแบบผู้รับ

ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ด้านการสร้างกลุ่มชน ด้านการตระหนักรู้ และ
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ด้านการอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 มีนโยบายให้มีการบริหารจัดการศึกษา
ของผูบ้รหิารสถานศกึษายดึหลกัการกระจายอ�านาจท�าให้
การบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้
โดยการบ�าเพ็ญตนเป็นผู้ให้ มุ่งปกครองหรือท�างานเพื่อ
ผู้อื่น เอาใจใส่บริการ จัดสรร สังเคราะห์ อนุเคราะห์ให้
ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอด
จนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์ และ
ให้การสนับสนุนแก่ผู้ท�าดี การเสียสละไม่เห็นแก่ตัวโดย
สามารถเสียสละความสุขส่วนตน ภาวะผู้น�าแบบผู้รับ
ใช้จึงมีความส�าคัญต่อคนทุกคน สามารถท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตนให้ผู้ตามได้ประจักษ์ในการ
รบัใช้ จะสามารถลดความไม่พอใจในการท�างานและท�าให้
องค์การประสบความส�าเร็จในที่สุด ผู้บริหารเป็นบุคคล
ที่คนอื่นจะมองหาเมื่อประสบกับปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ เป็นผู้มีความสามารถในการกระตุ้นให้ก�าลังใจ 
เป็นรูปแบบผู้น�าที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Brown (1999, p. 73) ที่ให้ทัศนะ
ว่าการบริหารจัดการศึกษายึดหลักการกระจายอ�านาจ 
เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละแห่งได้มีการเพิ่มผลผลิต ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปิดโอกาสให้แต่ละแห่งได้มีการเพิ่มผลผลิต ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภาวะผู ้น�าแบบผู ้รับใช้เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของ
บุคคลท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การ
ดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหาร ตลอดจนการสร้างความร่วม
มือร่วมใจซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของการท�างาน
ร่วมกันที่ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน
จึงส่งเสริมและเอ้ือให้การใช้ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้
บริหารอยู่ในระดับมากไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บังอร ไชยเผือก (2550) ที่ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้น�าแบบผู้รับใช้และบรรยากาศของโรงเรียนคอทอลิก
สังกดัคณะภคนีิพระกมุารเยซู โดยศกึษาคุณลกัษณะของ
ผูน้�าใฝ่บรกิาร โรงเรยีนคาทอลิกสงักัดคณะภคนิพีระกุมาร

เยซู ใน 10 ด้าน ได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การ
เยียวยารักษา การตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้าง
มโนทัศน์ การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน 
การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน ผลการ
ศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัคณะภคนิพีระกมุารเยซ ูโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน โดยรวมและ
รายด้าน อยูใ่นระดบัมาก เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการเสริมพลัง ท้ังน้ี
อาจเนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต้องปฏิบัติงานหรือ
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ความมุ่ง
หมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็น
ไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด�าเนินงาน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน น�ามาซึ่งประสิทธิผลและเกิดความ
พึงพอใจต่อผู้รับบริการให้มากท่ีสุดโดยต้องแข่งขันกับ
ตนเองตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุงการท�างาน ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี 
(2544, หน้า 24) เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตส�านึกมี
คณุธรรมและจรยิธรรม มอีดุมการณ์ ตลอดท้ังมีวสิยัทัศน์
กว้างไกลเพ่ือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น พร้อม
ท้ังส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าและเป็นผู้เช่ียวชาญใน
ด้านวิชาชีพสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพ
สังคม สนับสนุนให้ครูมีขวัญและก�าลังใจโดยการจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งท�าให้ครูมี



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 35

ความกระตือรือร้นเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผู้บริหาร และ
ครูส่วนมากเป็นผู้ผ่านกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรม
ตามหลกัสตูรมาแล้ว จึงท�าให้ผูบ้รหิารและครมูกีารพฒันา
ปรับปรุงรูปแบบและพฤติกรรมในการท�างานมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของอดุม อนิทรา (2544) ได้ศกึษา
เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดก�าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ระดับวัฒนธรรม
องค์การในการปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามแนวคิดของครูผู้สอนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีเพียง
ด้านเดียวอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านอุดมการณ์ 
เป้าประสงค์ ปรัชญาของโรงเรียน 

3. ประสทิธผิลของโรงเรยีน โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมาก เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย 3 อนัดับ
แรก ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน ด้านความสามารถในการปรบัเปลีย่นและพฒันา
โรงเรียน และด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศึกษามีนโยบายจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่ผลผลิต คือให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศกึษาต้องมีความสามารถการกระตุน้ จูงใจให้ครไูด้
มีการพฒันาตนเอง พฒันางานท่ีท�า มีความคดิสร้างสรรค์
ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจให้ครูทุ่มเทงานเพื่อ
คณุภาพของสถานศกึษา นอกจากนีผู้บ้รหิารสถานศกึษา
ต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ
จึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานอย่างเต็ม
ก�าลัง ตามความรู้ความสามารถ จากประสบการณ์ที่ได้
รบัจากการอบรมสมัมนาหรอืศกึษาดงูาน (สุดา บุญเถ่ือน, 
2549, หน้า 128) ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นศิานาถ 
นนท์จุมจัง (2552, หน้า 95) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสระแก้ว พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบ
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลของโรงเรยีน โดยรวม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับ
สูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
2 มีนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าในการ
บริหารสถานศึกษาและมุ่งเน้นการบริหารให้ได้ผลส�าเร็จ
ของงาน ดังที่ มนตรี บุญธรรม (2544, หน้า 33) กล่าว
ว่า ประสิทธิผลโรงเรียน คือความสามารถของโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการศึกษา
และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโรงเรียนและตรงตาม
ความต้องการของของสังคมด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของกัลยาณี บุตรดีวงศ์ (2552) ได้ท�าการศึกษาวิจัย
เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษา
ของผู้บริหาร ประสบการณ์การบริหารงานของผู้บริหาร 
โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก ภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
เป็นการทีท่กุคนได้ร่วมกนัก�าหนดและปฏบิตัติามมาเป็น
เวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน ดังที่ สุนทร 
วงศ์ไวศยวรรณ (2540) กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรม
องค์การโดยมุ ่งเน้นให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับ
บุคลกรขององค์การเป็นส�าคัญ ท่ีจะน�าไปสู่วัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พรชัย เชื้อชูชาติ (2546, หน้า 77) ได้ท�าการ
ศกึษาวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ
โรงเรียนกบัประสทิธผิลของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพืน้ที่
พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาล จ�าแนกตามจังหวัดที่ตั้ง พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

6. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนจากภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน
ศกึษา วฒันธรรมองค์การทีม่อี�านาจพยากรณ์ประสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 2 เรียงตามล�าดับพยากรณ์ที่ดีที่สุด 
คือ ด้านการสร้างกลุ่มชน (X

10
) ด้านการสร้างมโนทัศน์ 

(X
6
) ด้านการเสริมพลัง (X

12
) ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

(X
19
) ด้านการโน้มน้าวใจ (X

5
) ด้านการตัดสินใจ (X

13
) 

ด้านการยอมรับ (X
17
) และด้านการมองการณ์ไกล (X

7
) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเมื่อใช้ตัวพยากรณ ์
คือ ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ และวัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 
ด้าน มค่ีาเท่ากบั .827 ซึง่เป็นค่าทีม่คีวามสมัพนัธ์อย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ภาวะผูน้�าแบบผู้รบัใช้ และ
วัฒนธรรมองค์การ ทั้ง 8 ด้านรวมกันสามารถพยากรณ์
ประสทิธผิลของโรงเรยีนโดยรวมได้ร้อยละ 68.40 เมือ่น�า
ค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ระยอง เขต 2 จากภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การ ในรูปคะแนนดิบคือ

Ŷ = 1.334 + .282 (X
10

) + .277 (X
6
) 

+.139 (X
12
) + .251 (X

19
) - .144 (X

5
) +.228 (X

13
) 

– .171 (X
17
) - .173 (X

7
)

ทั้งนี้เป็นเพราะส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีนโยบายพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาให้มภีาวะผูน้�าในการบรหิารโรงเรยีนและปลกู
ฝังให้มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ต่อไป ดังท่ี 
Greenleaf (1998, p. 4) กล่าวว่า รูปแบบของภาวะ
ผูน้�าควรเน้นทีก่ารให้บรกิารผูอ้ืน่ ส่งเสรมิความส�าคญัของ
ชวีติกลุม่ และการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ ซึง่สอดคล้อง
กับร็อบบินส์ (Robbins, 2001) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นระบบทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วม
กนัในแนวทางปฏบิตัหิรอืแนวทาง ในการด�าเนนิงานของ
องค์การและเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะขององค์การ 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประพจน์ แย้มทิม (2550) 
ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กบัประสทิธผิลการจดัการศกึษาตามการรบัรู้ของผูบ้รหิาร
และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า วัฒนธรรม
องค์การโดยรวมตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่าด้านการเยียวยารักษา มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นจึงควรให้ความ ส�าคัญ
ในด้านนี้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู ้บริหารควรมีการช่วยให้
ผู้ร่วมงานสามารถเอาชนะต่อภาวะอารมณ์ที่ทุกข์โศก 
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สร้างก�าลังใจให้ต่อสู้ด้วยตนเองของบุคลากร ค�านึงถึง
ความแตกต่างของจิตใจคน มจิีตอาสา เอาใจใส่ เอือ้อาทร
ทุกคนและเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้ 

2. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า
ด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น
จึงควรให้ความส�าคัญในด้านนี้มากยิ่งขึ้น การที่ผู้บริหาร
โรงเรยีนให้ความส�าคญัให้การยอมรบัว่าครมูคีวามรูค้วาม
สามารถ มีความรับผิดชอบ โดยให้โอกาสครูมีอิสระใน
การท�างานให้ความไว้วางใจว่าครูสามารถตดัสนิใจได้เป็น
อย่างดี การสร้างสัมพันธภาพที่ไว้วางใจระหว่างผู้บริหาร
และผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
แต่เม่ือพิจารณารายด้านจะเห็นว่าด้านความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยเป็น
อนัดบัสดุท้าย ดงันัน้ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญัถงึความ
สามารถด�าเนินงานในโรงเรียนทัง้การบรหิารและการอบรม
นักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยดี 
รู้จักพัฒนาตนเอง และมีเจตนาที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อภาวะผู้น�า

แบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ด้านการเยียวยารักษา 

2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อวัฒนธรรม
องค์การกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านความไว้
วางใจ

3. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลของ
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรยีนให้
มีทัศนคติทางบวก 

4. จากการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าแบบผูร้บัใช้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ฉะนั้น ควร
ได้มีการศึกษาเชิงลึกโดยใช้เทคนิคอ่ืน เช่น การวิจัยเชิง
คุณภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือพัฒนาองค์การ
ให้มีประสิทธิผลและสร้างรูปแบบภาวะผู้น�าที่เหมาะสม
กับโรงเรียน

5. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผล
ต่อภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาและ
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน เช่น บรรยากาศองค์การ
หรือภาพลักษณ์องค์การ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีใน

จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ 
สัมพันธภาพครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี จ�าแนกตามเพศ ที่พัก
อาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ และสถานภาพครอบครัว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
ปีการศึกษา 2557 จ�านวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที 
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี 
พบว่า จ�าแนกตามเพศ แหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�าแนกตามที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน 
สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ในการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี 
พบว่า จ�าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�าแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน 
สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. สัมพันธภาพครอบครัวของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�าแนกตามรายรับต่อเดือน ไม่
แตกต่างกัน ส่วนจ�าแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา แหล่งท่ีมาของรายได้ สถานภาพครอบครัว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. สัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�าแนกตาม ที่พักอาศัยขณะศึกษา 
รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: 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
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันมคีวามเจรญิก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วในด้านวัตถุและเทคโนโลยี มีการหลั่งไหล
ของอารยธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตของ
คนไทย น�าผลมาให้คนไทยมีพฤติกรรมที่เส่ือมถอย  
ผิดศีลธรรมมากขึ้นเพราะต่างหลงใหลในวัตถุและ
ค่านิยมตะวันตก อันเป็นสาเหตุท�าให้สังคมไทยเต็มไป
ด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ซึง่เป็นประชากรกลุม่หนึง่ของประเทศ สภาพเยาวชนไทย
ในสังคมปัจจุบันเกิดกระแสบริโภครุกเร้าเด็กและเยาวชน
ให้เกิดค่านิยมทางวัตถุ ฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินตัว (ณัชชา 
มณีวงศ์, 2550, หน้า 1) แม้แต่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ซึ่งสังคมยกย่องว่าเป็นปัญญาชน ซึ่งผ่านกระบวนการ
อบรมสั่งสอนให้รู ้จักระเบียบและกติกาของสังคมเป็น
อย่างดีก็ยังไม่เว้นต่อสภาวะคุกคามของปัญหาสังคม
และนับวันปัญหาสังคมในกลุ่มวัยรุ่นและนิสิตนักศึกษา
จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ ปัญหาสังคมในกลุ่ม
วัยรุ่นและนิสิตนักศึกษาจึงเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทุก
ฝ่ายจะต้องให้ความแก้ไขให้บรรเทาหรือหมดสิ้นไปเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม (ศรีวรรณ 
มีคุณ, 2548, หน้า 17) ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา
ของวัยรุ ่นและเยาวชนพบว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิด
ปัญหามาจากการเที่ยวกลางคืน สถานบันเทิงเหล่านี้
ได้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในลักษณะต่างๆ โดยมุ่งแต่
ผลประโยชน์ทางการค้าไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ เช่น มีวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ และบางครั้งท�าการเปิดเกินเวลา
ที่กฎหมายก�าหนดท�าให้สถานบันเทิงมีผลกระทบต่อ
วัยรุ่นมากเนื่องจากมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมายไม่ว่า
จะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหา
ผลการเรียนตกต�่า รวมไปถึงมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากไม่
ได้พักผ่อน และมีมลพิษทางเสียง อีกทั้งอากาศไม่ดี
เพราะควันบุหรี่ และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
ไว้คอยบริการ (จุฑารัตน์ เชิญอักษร, 2545, หน้า 1-2) 
ร้านใดเจ้าของกิจการเป็นศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง 

กม็กัจะมเีพือ่นดาราไปใช้บริการรวมท้ังยงัดงึดดูนกัเท่ียว
ท่ีคลั่งไคล้ดาราอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจว่าในทุกค�่าคืน
สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะคลาคล�่าไปด้วยกลุ่มบรรดา
วยัรุน่ วยัเรยีน นสิตินกัศกึษาทัง้ชายและหญงิซึง่เป็นวยัท่ี
ก�าลังอยู่ในช่วงการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เริ่มมีอิสระ
ทางความคิด มีอิสระทางการกระท�าและกล้าแสดงออก
ในท่ีสาธารณะมากขึ้น (ทิวาวรรณ อายุวัฒน์, 2548, 
หน้า 2) จากสภาพของปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยเห็น
ความส�าคัญในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเท่ียวสถาน
บันเทงิกลางคืนของนกัศกึษาในจงัหวัดชลบรุี ซึง่จงัหวดั
ชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญท้ังในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นอย่างมาก และเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่หลายแห่งในขณะ
เดยีวกนัจงัหวดัชลบรุกีเ็ป็นจงัหวดัทีม่แีหล่งสถานบนัเทงิ
หลายแห่งด้วยกัน สถาบันการศึกษาในปัจจุบันจึงถูก
รายล้อมด้วยแหล่งสถานบนัเทิงมากมายท้ังท่ีจดทะเบยีน
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้วิจัย
ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่ป็นผลกระทบมาจากพฤตกิรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงว่าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัว
วัยรุ่นเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ 
การหาค�าตอบว่าสิ่งใดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรี จังหวัด
ชลบุรี จึงเห็นควรที่จะต้องมีการศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อ
เป็นข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ เลง็เหน็โทษและผลเสยีของการเทีย่วสถาน
บนัเทิงเหล่านัน้ ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกนัแก้ไข
ปัญหา และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาให้มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สามารถ
ชี้น�าตนเองไปในทางที่ถูกที่ควรได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง

กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
2.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรม

การเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืน มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ 
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สัมพันธภาพครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนของ
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี จ�าแนกตามเพศ 
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ และสถานภาพครอบครัว

สมมติฐานในการวิจัย
1. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ 

ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนแตกต่างกัน  

2. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ 
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจ
ทางอารมณ์แตกต่างกัน 

3. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ 
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีสัมพันธภาพ
ครอบครัวแตกต่างกัน

4. นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ 
ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีสัมพันธภาพ
กับเพื่อนแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเที่ยว

สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเที่ยว
สถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษา 

2. ท�าให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงกลางคืนของนักศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 59,129 คน จากสถานศึกษา 
4 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา 3) มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
วิทยาเขตชลบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557)

1.2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอืนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
ปีการศกึษา 2557 จ�านวนทัง้สิน้ 400 คน จากสถานศกึษา 
4 สถาบันได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา 3) มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
วิทยาเขตชลบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้มาโดยการก�าหนด
ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยการค�านวณ จากสูตร
ของ Yamane (1973) จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 46) 

2.ตัวแปรในการวิจัย มีดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่

2.1.1 ข้อมลูส่วนบคุคลได้แก่ เพศ ทีพ่กั

อาศัยขณะศึกษา รายได้ระหว่างเรียน แหล่งที่มาของ

รายได้ระหว่างเรียน สถานภาพครอบครัว
2.2 ตัวแปรตาม

2.2.1 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง

กลางคืน

2.2.2 ข ้อมูลด ้านมูลเหตุจูงใจทาง

อารมณ์ ได้แก่ ความเครียด ความสุข ความเหงา 

ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น
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2.2.3 ข้อมลูด้านสมัพนัธภาพครอบครัว 

ได้แก่ บรรยากาศภายในครอบครัว ลักษณะการอบรม

เลี้ยงดู ลักษณะความเป็นต้นแบบของพ่อแม่

2.2.4 ข้อมูลด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน 

ได้แก่ เพื่อนท�าให้มีความมั่นใจ เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดี 

เพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลชักจูง เพื่อนเป็นที่ปรึกษา เมื่ออยู่

กับเพื่อนแล้วมีความสุข

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาวิ จัยเรื่อง พฤติกรรมการเที่ ยว

สถานบนัเทงิกลางคืนของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจังหวดั
ชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ ทีพ่กัอาศยัขณะศกึษา รายรบัต่อเดอืน 
แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพครอบครัว

ตอนที่  2 แบบสอบถามด้านมูลเหตุจูงใจ
ทางอารมณ์ ได้แก่ ความสุข ความเหงา ความเครียด 
ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น

ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านสัมพันธภาพ
ครอบครวั ได้แก่ บรรยากาศภายในครอบครวั ลกัษณะการ
อบรมเลี้ยงดู ลักษณะความเป็นต้นแบบของพ่อแม่  

ตอนที ่4 แบบสอบถามทางด้านสมัพนัธภาพกับ
เพื่อน ประกอบด้วย ความมั่นใจ ความเป็นแบบอย่างที่ดี 
ความเป็นผู้มีอิทธิพล ความเป็นที่ปรึกษา ความรู้สึกอยู่
ด้วยแล้วมีความสุข

ตอนที่ 5 แบบสอบถามทางด้านพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ จากต�ารา 

เอกสาร บทความ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ศึกษา
รูปแบบเครื่องมืองานวิจัยที่มีโครงสร้าง และเนื้อหาที่
สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 

2. เสนอร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วต่อ
อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์ เพือ่พจิารณาตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ

3. หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดย
น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความสมบรูณ์ถกูต้องของโครงสร้าง
เนือ้หา และความชดัเจนของภาษาทีใ่ช้เขยีนแบบสอบถาม
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ด้านจิตวิทยา
และกจิการนกัศกึษา มปีระสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปี

4. น�าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์

5. น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลอง (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้
เคียงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 30 ชุด แล้วมาวิเคราะห์
ด้วยค่าแอลฟาของ Cronbach พบว่าค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามด้านมูลเหตุจูงใจทางอารมณ์คือ .95 
ด้านสมัพนัธภาพครอบครวั คอื .90 ด้านสมัพนัธภาพกบั
เพื่อน คือ .93 และด้านพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน คือ .90

6. น�าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์น�าไปให้ประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง และน�า
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จ�านวน

แบบสอบถามที่ได้คืนคิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวล

ผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ ค่า t-test 

และ One-way ANOVA กรณทีีพ่บความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู ่ (Multiple 
Comparison หรือ Post Hoc Comparison) ทดสอบ
ด้วยวิธีการของ LSD (Fisher s Least Significant 
Difference Test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. พฤตกิรรมการเทีย่วสถานบันเทิงกลางคนืของ

นกัศกึษาปรญิญาตรใีนจังหวัดชลบรุ ีโดยรวมอยู่ในระดบั
น้อย เมือ่เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยตามระดบัได้
ดังนี้ ระดับมาก ได้แก่ สนทนาพูดคุย ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ระดบัปานกลาง ได้แก่ ฟังเพลง ดืม่เครือ่งดืม่ที่
ไม่มแีอลกอฮอล์ รบัประทานอาหาร ร้องเพลง ดภูาพยนตร์ 
ท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ 
เต้นร�า นัดกับคนรู้จักหรือเพื่อนเก่า ระดับน้อย ได้แก่ 
ดูคอนเสิร์ต ดูการแข่งขันกีฬา ไปกับคนรัก ชมหรือ
เลือกซื้อสินค้า พบคนถูกใจเพื่อมีเพศสัมพันธ์ สูบบุหรี่ 
เล่นการพนัน ระดับไม่เคยเลย ได้แก่ ท�าธุรกิจเป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้า นวดแผนโบราณหรอือาบอบนวด 
เสพยาเสพติด ขายบริการทางเพศ

2. พฤตกิรรมการเทีย่วสถานบันเทิงกลางคนืของ
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�าแนกตาม 
เพศ แหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�าแนก
ตามที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อเดือน สถานภาพ

ครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

3. มูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ในการเท่ียวสถาน
บนัเทงิกลางคนืของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจงัหวดัชลบรีุ 
พบว่าจ�าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนจ�าแนกตามเพศ ที่พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อ
เดือน สถานภาพครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

4. สมัพนัธภาพครอบครวัของนกัศกึษาปรญิญา
ตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�าแนกตาม รายรับต่อเดือน 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนจ�าแนกตามเพศ ท่ีพักอาศัยขณะ
ศึกษา แหล่งท่ีมาของรายได้ สถานภาพครอบครัว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. สัมพันธภาพกับเพื่อนของนักศึกษาปริญญา
ตรีในจังหวัดชลบุรี พบว่าจ�าแนกตาม ที่พักอาศัยขณะ
ศึกษา รายรับต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ สถานภาพ
ครอบครวั ไม่แตกต่างกนั ส่วนจ�าแนกตาม เพศ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บนัเทงิกลางคนืของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจังหวดัชลบรุี 
น�าไปสู่การอภิปรายประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
ของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย เมื่อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ สนทนาพูดคุย ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
และฟังเพลง เนื่องจากสถานบันเทิงกลางคืนเหล่านี้ได้
จัดบริการเพื่อตอบสนองคนในสังคมโดยเป็นท่ีพบปะ
สังสรรค์ในเวลากลางคืนและให้ความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น นักร้อง นักดนตรีพร้อมกับจ�าหน่ายเคร่ือง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดังนั้นสถานบันเทิงจึงเป็นท่ีพบปะ
สังสรรค์ในเวลากลางคืนสอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา 
เพชรดี (2545) พบว่า กิจกรรมด้านบวกที่กลุ่มตัวอย่าง
นยิมกระท�ามากท่ีสดุขณะมาเท่ียวสถานบนัเทิงอาร์.ซ.ีเอ. 
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คือการพูดคุยกับเพื่อน ส่วนกิจกรรมทางลบที่นิยมท�า
กันมากที่สุดคือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ง
การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�าให้เกิดความมึนเมา 
เกิดความสนุกสนานในการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ ชัยประเสริฐ 
(2551) พบว่าเมื่ออยู่ในสถานบันเทิงผู้ใช้บริการนิยมดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กีรติ เปลี่ยนสมัย (2555) พบว่า พฤติกรรมการเที่ยว
สถานเริงรมย์ที่พบได้แก่ พบปะสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนพฤติกรรมที่อยู่ในระดับไม่เคยเลย 
เช่น เสพยาเสพติด และค้าประเวณ ีอาจเป็นข้อมลูทีท่�าให้
เกิดความเสียหาย จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผย

2. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
ของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจังหวดัชลบรุจี�าแนกตามเพศ 
แหล่งที่มาของรายได้ พักอาศัยขณะศึกษา รายรับต่อ
เดือน และสถานภาพครอบครัว ปรากฏผลดังนี้

2.1 พฤติกรรมการเ ท่ียวสถานบันเทิง
กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
จ�าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืนไม่แตกต่าง
กัน พฤติกรรมโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างเนื่องจาก
ปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีบทบาทเท่าเทียมกันใน
สังคมมีการรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้
เท่าเทียมกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่
สอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา เพ็ชรดี (2545) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง และเพศชายมีจ�านวนใกล้เคียง
กนั ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนนกัศกึษาทีม่อีายใุนช่วงต�า่กว่า 
20 ปี รองลงมาอายุ 23 ปี และอายุ 22 ปี ตามล�าดับ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิริค และโจเซฟ (Eric 
& Joseph, 2007) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับเพือ่นในสถานบันเทงิ
ประเภทบาร์ หรือการไปดูคอนเสิร์ตของนักศึกษาระดับ
วิทยาลัย พบว่านักศึกษาร้อยละ 64 มีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนไปงานเลี้ยงสังสรรค์ในสถานบันเทิง
ประเภทบาร์ และไปดื่มต่อในที่สังสรรค์ ร้อยละ 45 เช่น 

สถานบนัเทิงประเภทบาร์ หรือคอนเสร์ิต จ�านวนนกัศกึษา
ชายและหญิงมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน

2.2 พฤติกรรมการเ ท่ียวสถานบันเทิง
กลางคนืของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจงัหวดัชลบรุจี�าแนก
ตามแหล่งที่มาของรายได้ พบว่า นักศึกษาที่มีแหล่งที่มา
ของรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
ต้ังไว้อาจเป็นเพราะนักศึกษาในปัจจุบันมีแหล่งท่ีมาของ
รายได้หลากหลายท้ังจากพ่อแม่ผูป้กครองและการท�างาน
พิเศษระหว่างเรียนตลอดจนถึงการกู้ยืมโครงการ กยศ. 
หรือจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ (2548) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของ
ผู้หญิงเที่ยวกลางคืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 
18-35 ปี อายุเฉลี่ย 21.77 ปี ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 7,000 บาท ได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง วันที่นิยมเดินทางมา
เท่ียวมากท่ีสุดคือวันศุกร์และวันเสาร์ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้
แหล่งที่มาของรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดมี
แหล่งที่มาของรายได้จาก พ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่ หรือ
ญาติ มากที่สุด ร้อยละ 95.50

2.3 พฤติกรรมการเ ท่ียวสถานบันเทิง
กลางคนืของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจงัหวดัชลบรุจี�าแนก
ตามท่ีพักอาศัยขณะศึกษา พบว่านักศึกษาท่ีมีท่ีพัก
อาศัยขณะศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเท่ียวสถาน
บันเทิงกลางคืนแตกต่างกัน นักศึกษาที่พักอยู่บ้านของ
ตนมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนแตกต่าง
กับนักศึกษาที่พักอยู่หอพักมหาวิทยาลัย หอพักเอกชน
หรือหอพักนอกมหาวิทยาลัย และบ้านญาติหรือบ้าน
ผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตน โดยนักศึกษาท่ีพักอยู่บ้านของตน
มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนมากกว่า
นกัศกึษาทีพ่กัอยูห่อพกัมหาวทิยาลยั หอพกัเอกชนหรอื
หอพักนอกมหาวิทยาลัย และบ้านญาติหรือบ้านผู้อ่ืนท่ี
ไม่ใช่ของตน นักศึกษาที่พักอยู่หอพักเอกชนหรือหอพัก
นอกมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนมากกว่านักศึกษาที่พักอยู่ บ้านญาติหรือบ้าน
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ผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เป็นเพราะนักศึกษาที่อยู่หอพักเอกชนหรือหอพักนอก
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการเข้าออกหอพักสามารถออก
ไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนได้อย่างอิสระไม่ต้องมีพ่อ
แม่ผู้ปกครองมาควบคุมดูแล สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลักขณา ศรีสารคาม (2545) พบว่านักศึกษาหญิงนิยม
ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 4-6 คน
มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัดต้องพักในหอพักหรือห้องเช่า
ท�าให้ได้รบัอิสระในการด�ารงชวีติ มโีอกาสได้คบเพือ่นใน
วยัเดยีวกนั ประกอบกบัมสีถานบนัเทงิหลายแห่ง และได้
รับเงินจากครอบครัวเหลือพอเป็นค่าใช้จ่ายในการเที่ยว
เตร่ได้บ้าง โดยเฉพาะบางครั้งเมื่อมีบุคคลอื่นรับภาระ
ค่าใช้จ่ายแทนเป็นปัจจัยท�าให้นักศึกษาหญิงชอบเที่ยว
เตร่ตามสถานบันเทิงเรื่อยมา

2.4 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี
จ�าแนกตามรายรับต่อเดือน พบว่านักศึกษาที่มีรายรับ
ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนแตกต่างกันพบว่านักศึกษาท่ีมีรายรับต่อเดือน 
ต�่ากว่า 5,000 บาท มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืนแตกต่างกับนักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนอยู ่
ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายรับ
ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาทโดยนักศึกษาที่มีรายรับ
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท มีพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนน้อยกว่านักศึกษาที่มี
รายรับต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท และนักศึกษาที่มี
รายรับต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เป็นเพราะนกัศึกษาทีม่รีายรบัต่อเดอืน
มากอาจเกิดจากการท�างานพิเศษระหว่างเรียนจึงเห็น
คุณค่าของเงินที่เกิดจากการท�างานจึงมีพฤติกรรมการ
เท่ียวน้อยกว่านักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนน้อยซ่ึงบาง
คร้ังนกัศึกษาทีม่รีายได้น้อยแต่เทีย่วกลางคนืมากกว่าอาจ
เป็นเพราะไปงานเลีย้งวันเกดิของเพือ่น หรอืมเีพือ่นเลีย้ง
จึงออกไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนสอดคล้องกับงาน
วจิยัของจารณิ ีนนัทวฒัน์ (2546) พบว่าผูใ้ช้บรกิารสถาน

บันเทิงดิสโก้เธค ผับ และคาราโอเกะ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มอีายรุะหว่าง 20-26 ปีมรีายได้ส่วนบคุคลต่อเดอืน
ต�่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการสถานบันเทิง
จากร้านประจ�า มีความถี่ในการใช้บริการไม่แน่นอน 
ส่วนใหญ่ใช้บริการวันเสาร์ เวลา 21.31-23.00 น. โดย
ใช้เวลาเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมงต่อครั้ง ผู้ใช้บริการชื่นชอบเพลง
ไทยสากลนยิมสัง่เหล้า และเบยีร์ ไปใช้บรกิารแต่ละครัง้ใช้
เงิน 301-600 บาท เพื่อนมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทิวาวรรณ 
อายุวัฒน์ (2548) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 
18-35 ปี อายุเฉลี่ย 21.77 ปี ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษา
อยู ่ในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 7,000 บาท 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว การคบเพื่อน และสถานบันเทิง มีอิทธิพลต่อ
การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้หญิงเที่ยวกลางคืนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.5 พฤติกรรมการเ ท่ียวสถานบันเทิง
กลางคนืของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนจงัหวดัชลบรุจี�าแนก
ตามสถานภาพครอบครัว พบว่านักศึกษาท่ีมีสถานภาพ
ครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง
กลางคืนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่บิดามารดาอยู่ร่วม
กันมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนน้อย
กว่านักศึกษาที่บิดามารดาแยกกันอยู่หรืออย่าร้าง และ
นกัศกึษาท่ีบดิามารดาเสยีชวีติท้ังบิดามารดา นกัศึกษาท่ี
บดิามารดาแยกกนัอยูห่รอืหย่าร้าง มพีฤตกิรรมการเท่ียว
สถานบนัเทงิกลางคนืมากกว่านกัศกึษาทีบ่ดิาหรอืมารดา
เสียชีวิต และนักศึกษาท่ีบิดามารดาเสียชีวิตท้ังบิดา
มารดา นักศึกษาท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตมีพฤติกรรม
การเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนน้อยกว่านักศึกษาที่
บิดามารดาเสียชีวิตทั้งบิดามารดา ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเพราะนักศึกษาที่มีบิดามารดาอยู่
ร่วมกันได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่น มีกิจกรรม
ในครอบครัวท�าร่วมกัน จึงมีพฤติกรรมการเที่ยวกลาง
คืนน้อยกว่านักศึกษาที่บิดามารดาแยกกันอยู่หรือหย่า
ร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของคันธรส พลเยี่ยม (2545) 
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พบว่าสาเหตุในการเที่ยวสถานเริงรมย์ด้านครอบครัวพบ
ว่าการที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองท�างานมากไม่มีเวลา
เอาใจใส่ดแูล บดิามารดามคีวามขดัแย้งกนัท�าให้นกัเรยีน
เบือ่หน่ายการอยู่บ้าน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นลินี ศุภกรโกศัย (2546) พบว่าเหตุผลที่เยาวชนวัยรุ่น
เหล่านั้นไปเที่ยวสถานบริการดิสโก้เธคเพราะผู้ปกครอง
ไม่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงท�าให้
เยาวชนวัยรุ่นพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ
เพื่อให้ตนเองรู้สึกดี และไม่ขาดหายบางสิ่งบางอย่างไป 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจันธิมา ค�าพวง 
(2553) พบว่านิสิตที่มีสถานภาพครอบครัวบิดามารดา
อยู่ร่วมกัน ไม่มีการวางแผนในการไปเที่ยวสถานบันเทิง
เนื่องจากอิทธิพลของบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นมีผล
ท�าให้นิสิตกลุ่มน้ีไม่จ�าเป็นต้องวางแผนไปเที่ยวสถาน
บันเทิง

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1 .  หอพักของนั กศึ กษาทั้ งหอพั กนอก

มหาวิทยาลัย และหอพักของมหาวิทยาลัย ควรมี
กฎระเบียบเวลาการเข้าและออกหอพักอย่างเข้มงวด 
เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน

2. ครอบครัวที่บิดามารดาแยกกันอยู ่หรือ
หย ่าร ้าง ควรให ้ความเอาใจใส ่ดูแลกับนักศึกษา 
ให้ค�าปรึกษาตลอดจนท�ากิจกรรมร่วมกันสร้างความ
อบอุ ่นภายในครอบครัวเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให ้
นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน

3. สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมแหล่งกิจกรรม
ให้นักศึกษา เช่น เปิดหอสมุด และส�านักคอมพิวเตอร์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจัดสร้างลานกีฬาในสถาบัน
การศึกษาให้มีจ�านวนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ท�ากจิกรรมร่วมกบัเพือ่น และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกิด

ขึ้นจากการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนและแนวทางใน
การป้องกันแก้ไข

2. ควรศึกษาปัจจัยเพ่ิมเติมในเชิงลึก เช่น 
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดขณะไปเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน และพฤติกรรมการขายบริการทางเพศขณะไป
เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน

3. ควรศกึษาผลกระทบท่ีเกดิจากการเท่ียวสถาน
บันเทิงกลางคืนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและวิธีการป้องกัน
ปัญหา
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กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก*
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พิมพ์วดี จันทรโกศล** 
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย และสังเคราะห์

กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก เป็นวิจัยแบบผสม เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสอบถามกลุ่มครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�านวน 113 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถติเิชงิพรรณนา และสมัภาษณ์เชงิลกึครสูอนนาฏศลิป์ไทย จ�านวน 15 คน สนทนากลุม่ผูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ไทย
และผูแ้ทนกลุม่ครสูอนนาฏศลิป์ไทยในโรงเรยีนมธัยมศกึษาภาคตะวนัออก จ�านวน 10 คน วเิคราะห์ข้อมลูเชงิเนือ้หา 

ผลการวิจัยพบว่า
1. การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย 

6 ด้าน ได้แก่ ด้านคติความเชื่อ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอน ด้านการวัดผล
และประเมินผล พบว่า โดยรวมให้ความส�าคัญในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับความ
ส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านวิธีการ/ขั้นตอน ด้านองค์ความรู้ ด้านค่านิยม 
ด้านจุดมุ่งหมายและด้านคติความเชื่อตามล�าดับ

2. ความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครูสอนนาฏศลิป์ไทยในโรงเรียนมธัยมศกึษาภาคตะวนัออก 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคติความเชื่อ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า โดยรวมมีความต้องการให้ความส�าคัญในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านองค์ความรู้ 
ด้านค่านิยม ด้านคติความเชื่อ ด้านวิธีการ/ขั้นตอนและด้านจุดมุ่งหมายตามล�าดับ

3. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก มี2 รูปแบบ ได้แก่ 
รปูแบบที ่1 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศลิป์ไทยส�าหรับผูเ้รียนกลุม่เฉพาะ ให้ความส�าคญักบัผูเ้รียนท่ีสนใจหรือ

มีพ้ืนฐานความรูแ้ละต้องการมทีกัษะ ประสบการณ์ด้านนาฏศลิป์ไทยทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในกจิกรรมทางสงัคม 
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 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 51

สภาพแวดล้อมให้พร้อมต่อการปฏบัิต ิ2) ขัน้ถ่ายทอด ได้แก่ สร้างความศรทัธา ปลกูฝังค่านยิมและสัง่สมประสบการณ์
ที่ประกอบด้วย ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝนทักษะ ขั้นการสร้างสรรค์ 3) ขั้นการวัดผลและประเมินผล ในด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ คุณภาพผลงานของผู้เรียนและประเมินการถ่ายทอดของครู

รูปแบบที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�าหรับผู้เรียนกลุ่มทั่วไป 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�านวย

คำาสำาคัญ: 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่มี

ความอ่อนช้อย งดงาม มีลีลาที่เป็นแบบฉบับแสดงความ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติสร้างความประทับใจผู้ดู แต่เดิม
นาฏศิลป์ไทยมีการสืบต่อและถ่ายทอดจากศิลปินชั้นครู
ในลักษณะแบบตัวต่อตัว ใช้การจดจ�าเป็นพื้นฐาน ไม่มี
ต�าราที่เป็นลายลักษณ์อักษร (รจนา สุนทรานนท์, 2549, 
หน้า 50-54) การสืบต่อและถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยได้
มีการขยายเข้าสู่ระบบโรงเรียนทั่วไปเป็นวิทยาการหน่ึง
ในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยมุ่งหวังปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย จัดการศึกษาทั้งด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติ เน้นการฝึกทักษะให้เกิดความช�านาญ 
จนกระทั่งผู้รับการฝึกสามารถจดจ�าท่าทางซ่ึงเป็นหลัก
ใหญ่ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และเมื่อฝึกปฏิบัติจน
มีความช�านาญก็สามารถน�าไปประกอบอาชีพ สร้างชื่อ
เสียงแก่ตนและประเทศชาติได้ (สุมิตร เทพวงศ์, 2548, 
หน้า 5) แต่การถ่ายทอดนาฏศลิป์ไทยในโรงเรยีนกลับพบ
ว่า ครูผู้สอนยังไม่สามารถสร้างทัศนคติ ที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดนาฏศิลป์มี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผู้เรียนขาดความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติโดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย ด้านครูผู้สอนขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ความซาบซึ้งในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย 
บางกลุ่มมุ่งสอนเพื่อการแข่งขันมากกว่าการถ่ายทอด
สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย และด้านการบรหิารจดัการใน
ระบบโรงเรียนขาดเคร่ืองมือสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์
และกระบวนการถ่ายทอดที่ชัดเจน (ส�านักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536, หน้า 11)

โดย เฉพาะภาคตะวั นออก เป ็ นภาค ท่ีมี
ประวัติศาสตร ์และความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม
สบืเนือ่งและพฒันามาจนถงึปัจจบุนัแต่สิง่ท่ีมคีณุค่าเหล่า
นีข้าดการดแูล สบืต่อและถ่ายทอดเท่าทีค่วรเนือ่งจากเป็น
ดินแดนท่ีมีผู้คนหลายเช้ือชาติเข้ามาอาศัย ต้ังถิ่นฐาน
และประกอบอาชีพจึงท�าให้นาฎศิลป์ไทยขาดความ
โดดเด่น ไม่มีเอกลักษณ์ (สุชาติ เถาทอง, 2544, หน้า 
2-4) หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนตามการแบ่งเขต
วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมที่แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ที่ส�าคัญ
ครูผู ้สอนนาฏศิลป์ไทยในภาคตะวันออกจัดการเรียน
การสอนซึ่งเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี แต่ครูผู้
ถ่ายทอดยังขาดความรู้ ทักษะการร่ายร�าตามแบบแผน 
และจ�านวนครูท่ีมีไม่เพียงพอ ประกอบกับการพัฒนา
ของส่ือเทคโนโลยีที่ไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย จึงท�าให้
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กระบวนการถ่ายทอดด้านนาฏศิลป์ไทยไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ (ขนิษฐา โพธิสินธุ์, 2537, หน้า 45-54 และ
จริยา แสนเจริญสุข, 2544, หน้า 57-71) 

จากปัญหาอปุสรรคดงักล่าว ส�านักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) มุ่งหวัง
จะปลูกฝังวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความรักต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดย
ให้ความส�าคัญกับการศึกษาในการสืบต่อและถ่ายทอด
ตลอดจนการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ด้วยการมุ ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม
เข้ากับความรู ้สมัยใหม่ มากกว่าการมุ ่งเน้นเน้ือหา
ความรู้ส�าเร็จรูป ดังน้ัน ครูคือผู้ถ่ายทอดคนส�าคัญที่
ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อรักษาและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยตามจารีตท่ีมีมาแต่อดีต ด้วย
วธีิการถ่ายทอดของครผููส้อนทีอ่าจจบการศกึษาโดยตรง
หรือได้รบัมอบหมายให้สอน ท�าให้ผู้เรยีนได้รับความรูท้าง
ด้านนาฏศลิป์ไทยอย่างซาบซึง้ เหน็คณุค่าในการอนรุกัษ์
หรือพัฒนาอย่างเข้าใจแก่นแท้ต้องอาศัยกระบวนการ
ถ่ายทอด เทคนิค วิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะของครู
แต่ละคนตามการสั่งสมประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ ด้วย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครู
จึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะกระบวนการ เทคนิค วิธี
การถ่ายทอดที่ท�าให้ผู ้เรียนน�าไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาคุณค่านาฏศิลป์ไทยไม่ให้
สูญหายและด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการใน

การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคตะวันออก

2. เพือ่ศกึษาและสงัเคราะห์กระบวนการถ่ายทอด
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสังเคราะห์ 

หลกัคิดทีป่ระกอบด้วย 1) จารตีในการถ่ายทอดนาฏศลิป์
ไทยของ ประเมษฐ์ บญุยะชัย (2550) ได้แก่ ด้านคตคิวาม
เชื่อ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมาย 2) หลักวิชานาฏศิลป์
ไทย ของ ชมนาด โศภณ (2531) อุษา สบฤกษ์ (2536) 
ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ของครู ด้านวิธีการ/ขั้นตอน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล และอาคม สายาคม 
(2531) ได้แก่ กลวิธีในการถ่ายทอด 3) กระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของ สุขสันต์ พ่วงกลัด (2539) 
ได้แก่ ขัน้การรับและฝากตวัเป็นศิษย์ ขัน้การฝึกฝนทักษะ
และประสบการณ์ ขัน้การขดัเกลาและปลกูฝังความด ีขัน้
การวดัผลและประเมินผล 4) ทฤษฎกีารเรียนรู้เพ่ือพฒันา
สุนทรียภาพทางศิลปะของ สุกรี เจริญสุข (2540) ได้แก่ 
การเลียนแบบ การท�าซ�้า การแหกคอก ทางเทวดาและ
ความเป็นฉัน 5) การเรียนรู้ความงาม ของ ชาญณรงค์ 
พรรุง่โรจน์ (2543) ได้แก่ การเรยีนรูด้้วยความเข้าใจ การ
ปฏิบัติและการสัมผัส

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการใน

การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสอน

นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก 
จ�านวน 154 โรงเรียน (ส�านักพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555) ซึ่งไม่ทราบจ�านวนครูสอน
นาฏศิลป์ไทยท่ีชัดเจนเนื่องจากไม่มีการท�าทะเบียน
ประวัติเฉพาะด้านการสอนนาฏศิลป์ไทยในระดับภาค
ตะวันออก ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เฉพาะโรงเรียนท่ีมีครูสอนนาฏศิลป์ไทย
โดยตรงซึ่งอาจจบการศึกษาโดยตรงหรือไม่ก็ได้แต่หาก
ปฏบิตักิารสอนอยูใ่นปัจจบุนัและสะดวกท่ีจะให้ข้อมลู ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 113 คน 
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2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เก่ียวกับสภาพและความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศลิป์
ไทย มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค�าถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.7-1 และ
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ครูสอนนาฏศิลป์ไทย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�านวน 113 คน 
ด้วยตนเอง โดยท�าหนังสือขออนุญาตเพื่อด�าเนินการ
ตามขั้นตอนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถึงสถานศึกษา

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(X) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และจัดล�าดบัความ
ส�าคญัของความต้องการจ�าเป็นในการถ่ายทอดนาฏศลิป์
ไทย โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index 
(PNI

Modified
) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, หน้า 279) 

5. สรปุผลข้อมลูตามกรอบแนวคดิการวจัิย โดย
แยกประเดน็ ดังน้ี ด้านคติความเชือ่ ด้านค่านยิม ด้านจุด
มุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอนและด้าน
การวัดผลและประเมินผล 

ตอนที่ 2 ศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย 

1. ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ครูสอน
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก 
จ�านวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบบอกต่อ (Snow 
Ball Technique) สนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทยและผู้แทนกลุ่มครูสอนนาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก จ�านวน 10 คนใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ ครูสอนนาฏศิลป์ไทยมีประสบการณ์ทาง
ด้านการสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
ตะวนัออกตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูถ่้ายทอด
นาฏศลิป์ไทยมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปและมผีล
งานด้านนาฏศลิป์ท่ีได้รบัการยกย่องในระดบัท้องถ่ินหรอื
ในระดับประเทศ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการเก็บ
รวมข้อมูลด้วยตนเองในฐานะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมี
ความส�าคัญ โดยท�าหนังสือขออนุญาต ติดต่อประสาน
งาน ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการท�าวิจัย ขณะ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ ่มมีการจดบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาภาคตะวนัออก รวมท้ังรูปแบบวิธกีาร
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวัน
ออก ถอดความข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึกและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สรุปประเด็นและ
น�าเสนอแบบบรรยายความ จากนั้นตรวจสอบความครบ
ถ้วนของข้อมูล ยืนยันข้อมูลท่ีได้ด้วยวิธีการตรวจสอบ
แบบเชื่อมโยงสามเส้า 

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพและความต้องการในการถ่ายทอด

นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก 
พบว่า ครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต�่ากว่า 
31 ปี การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมี
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบันาฏศลิป์ และมปีระสบการณ์
การสอน ต�่ากว่า 6 ปี 

1.1 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยของครูสอน
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก พบ
วา่ ครูสอนนาฏศิลป์ใหค้วามส�าคัญในการปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับความ
ส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล รองลงมาเป็นด้านวิธีการ/ขั้นตอน ด้านองค์
ความรู้ ด้านค่านิยม ด้านจุดมุ่งหมายและด้านคติความ
เชื่อตามล�าดับ 

1.2 ความต้องการในการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทยของครสูอนนาฏศลิป์ไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาภาค
ตะวันออก พบว่า มีความต้องการให้ปฏิบัติโดยรวมอยู่
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ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับความ
ส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล รองลงมาเป็นด้านองค์ความรู้ ด้านค่านิยม 
ด้านคติความเชื่อ ด้านวิธีการ/ขั้นตอนและด้านจุดมุ่ง
หมายตามล�าดับ 

2. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศลิป์ไทยในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก พบว่า มี 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�าหรับ
ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะคือผู้เรียนที่เลือกเรียนในวิชาเพิ่มเติม 
ชุมนมุนาฏศลิป์เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจหรอืมพีืน้ฐานความรู้
เดิมทางด้านนาฏศิลป์และต้องการมีทักษะ ประสบการณ์
ด้านนาฏศิลป์ไทยที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทาง
สังคม 

รูปแบบที่ 2 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�าหรับผู้
เรียนกลุ่มท่ัวไปคือ ผู้เรียนท่ีเรียนในรายวิชาศิลปะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ตามหลักสูตรการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงอาจจะมีความสนใจหรือพื้นฐาน
ความรู้เดิมทางด้านนาฏศิลป์หรือไม่ก็ได้ 

กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย 2 รูปแบบ 
มีขั้นตอนหลักในการถ่ายทอด 3 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยด้านครู ด้าน
ผูเ้รยีนและด้านสภาพแวดล้อมทีต้่องปรบัให้พร้อมต่อการ
ปฏบิตั ิส�าหรบักลุม่เฉพาะมีการปรบัพืน้ฐานด้านนาฏศลิป์ 
ส่วนกลุ่มทั่วไปมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มอ่อน 

2. ขัน้ถ่ายทอด ส�าหรบักลุม่เฉพาะ 1) สร้างความ
ศรัทธา 2) ปลูกฝังค่านิยม และ 3) สั่งสมประสบการณ์
ท่ีประกอบด้วย ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝนทักษะ 
ขั้นการสร้างสรรค์ ส�าหรับกลุ่มทั่วไป 1) สร้างความสนใจ 
2) สร้างความศรัทธา 3) ปลูกฝังค่านิยม และ 4) สั่งสม
ประสบการณ์ท่ีประกอบด้วยขั้นรับรู้ ขั้นเตรียมพร้อม 
ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นการเลียนแบบ ขั้นการฝึกฝน
ทักษะ ขั้นการสร้างสรรค์ โดยจะมีการขัดเกลาปลูกฝัง
ความดีสอดแทรกในทุกข้ันตอนการถ่ายทอดตามความ
เหมาะสมและโอกาส

3. ขั้นการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะปฏิบัติ คุณภาพผลงานของผู้
เรียน และประเมินการถ่ายทอดของครูด้วยการสังเกต
พฤติกรรมความสนใจและการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 
ดังภาพที่ 1
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รายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน่ ้ ้  ซ่ึง
อาจจะมีความสนใจหรือพนืฐานความรู้เดิมทางดา้นนาฏศิลป์หรือไ้ มกได ้ ่ ็  
 กระบวนการถายทอดนาฏศิลป์ไทย  ่ 2 รูปแบบ มีขนัตอนหลกัในการถายทอด ้ ่ 3 ขนั ดงันี้ ้   
 1. ขนัเตรียมการ ประกอบดว้ยดา้นครู้   ดา้นผูเ้รียนและดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งปรับให้
พร้อมตอการปฏิบติั  สาํหรับกลุมเฉพาะมีการปรับพืนฐานดา้นนาฏศิลป์ สวนกลุมทวัไปมีการ่ ่ ่ ่้ ่
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นกลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน  ่ ่ ่ ่่  
 2. ขนัถายทอด สาํหรับกลุมเฉพาะ ้ ่ ่ 1) สร้างความศรัทธา 2) ปลูกฝังคานิยม และ่  3) สงัสม่
ประสบการณ์ท่ีประกอบดว้ย ขนัการเลียนแบบ ขนัการฝึกฝนทกัษะ ขนัการสร้างสรรค์้ ้ ้  สาํหรับกลุม่
ทวัไป ่ 1)สร้างความสนใจ 2) สร้างความศรัทธา 3) ปลูกฝังคานิยม และ ่ 4) สงัสมประสบการณ์ท่ี่
ประกอบดว้ยขนัรับรู้ ขนัเตรียมพร้อม ขนัสร้างความเขา้ใจ ขนัการเลียนแบบ  ขนัการฝึกฝนทกัษะ ้ ้ ้ ้ ้
ขนัการสร้างสรรค ์โดยจะมีการขดัเกลาปลูกฝังความดีสอดแทรกในทุกขนัตอนการถายทอดตาม้ ้ ่
ความเหมาะสมและโอกาส 
 3. ขนั้ การวดัผลและประเมินผล ไดแ้ก ดา้นความรู้ภาคทฤษฎี ทกัษะปฏิบติั  คุณภาพ่
ผลงานของผูเ้รียน และประเมินการถายทอดของครูดว้ยการสงัเกตพฤติกรรมความสนใจและการ่
กลา้แสดงออกของผูเ้รียน  ดงัภาพท่ี 1 
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ผูเ้รียนจดักลุมเกง ปานกลาง ออน่ ่่  

สภาพแวดลอ้ม 
- ปรับสถานท่ี 
- อุปกรณ์
เทคโนโลย ี

สร้าง
ความ
สนใจ 

สร้างความศรัทธา 
1. จดัตงัโต๊้ ะหรือหิง ้
บูชาเศียรครู บรมครู 
2. บอกเลา อธิบาย  ่  
3. ทาํพิธีคาํนบัครู 

ปลูกฝังคานิยม่  
1. รับรู้ 
2. ดูใหเ้ป็น 
3. เห็นคุณคา่  

สงัสมประสบการณ์ ่  
1. ขนัการรับรู้้  
2. ขนัเตรียมพร้อม้  
3. ขนัสร้างความเขา้ใจ้  
4. ขนัการเลียนแบ้ บ 
5. ขนัการฝึกฝนทกัษะ้  
6. ขนัการสร้างสรรค์้  
 

การขดัเกลาและปลูกฝังความดี 

ดา้นครู 
1. ศึกษาความรู้ทกัษะนาฏศิลป์ 
2. ศึกษาและวางแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ 

 

ดา้นผูเ้รียน 
  ครูสงัเกตพฤติกรรมความสนใจ 
และวดัความรู้พืนฐาน ้ วิเคราะห์
ผูเ้รียนปรับพืนฐานนาฏศิลป์้  
  

สภาพแวดลอ้ม 
- ปรับสถานท่ี 
- อุปกรณ์
เทคโนโลย ี

ภาพที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก

อภิปรายผลวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์

ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก มีประเด็นที่
น่าสนใจที่จะน�ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. สภาพและความต้องการในการถ่ายทอด
นาฏศลิป์ไทยในโรงเรยีนมธัยมศกึษาภาคตะวันออก ตาม
กรอบแนวคดิประกอบด้วยด้านคตคิวามเช่ือ ด้านค่านยิม 
ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านองค์ความรู้ ด้านวิธีการ/ขั้นตอน
และด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า เมื่อน�ามาศึกษา
จัดล�าดับสภาพ ความต้องการและความต้องการจ�าเป็น

ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย มีประเด็นท่ีน่าสนใจน�ามา
อภิปราย ดังนี้

1.1 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบ
ว่า ครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาค
ตะวันออกให้ความส�าคัญในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
และมีความต้องการให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงล�าดับความส�าคัญในการปฏิบัติ
และความต้องการอยูใ่นล�าดบัแรก โดยการทดสอบทกัษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ ความรู้ภาคทฤษฎีและประเมินคุณภาพ
ผลงานการแสดงของผู้เรียน ตามหลักการวัดผลและ
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ประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ครูทุกคนต้องปฏิบัติในวิชาทั่วไปด้วยการ
วดัผลและประเมนิผลด้านความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิจึงอาจ
ท�าให้ครูสอนนาฏศิลป์แม้จะไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง
ก็สามารถที่จะวัดผลและประเมินผลได้ นาฏศิลป์เป็น
วิชาเฉพาะที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทฤษฎีทางนาฏศิลป์ 
หลักการ องค์ประกอบ วิธีการ ทักษะปฏิบัติ เน้นความ
เป็นแบบแผนเพื่อการอนุรักษ์ การสร้างสรรค์ทางการ
แสดงอย่างมหีลกัการ ความถกูต้องตามแบบแผนทีม่ลีลีา 
ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกด้วยสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
รับรู้ สร้างประสบการณ์ เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้ง
ในนาฏศิลป์ไทย ที่ไม่มีแบบทดสอบ ข้อค�าถามวัดผล
ถูกผิดได้อย่างชัดเจน ครูจึงต้องค้นหาวิธีการ ก�าหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเพื่อพิจารณาผู้เรียนให้
ครอบคลุมตามที่หลักสูตรก�าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังสร้างสุนทรียภาพให้เกิดแก่
ผู้เรียน ซ่ึงเป็นความงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอาจจะ
วัดได้จากการแสดงออกทางนาฏศิลป์ แต่ไม่อาจตัดสิน
ได้อย่างประจักษ์ชัดแจ้งเช่นเดียวกับทางวิทยาศาสตร์ 
ดังที่ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2543) กล่าวว่า สาขาวิชา
ศิลปะไม่จ�าเป็นต้องแสวงหากฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ แต่มุ่งแสวงหาความชื่นชมและคุณค่าทาง
ด้านความงามเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างสรรค์ 
การน�าไปใช้ และมุ่งส่งเสริม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ให้มีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

ความต้องการให้ปฏิบัติ ด้านการวัดผล
และประเมินผลครูให้ความส�าคัญในการทดสอบทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ ความรู ้ภาคทฤษฎีและการประเมิน
คุณภาพผลงานการแสดงของผู้เรียนท่ีต้องค้นหาวิธีการ 
ก�าหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลน�าไปทดลอง
และปรับใช้ให้มีความชัดเจนที่จะวัดผลและประเมินผล
ให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละคน ตามหลัก
การแสดงนาฏศิลป์มาตรฐานและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
ซึ่งครูผู ้สอนต้องมีความรู ้ ทักษะด้านนาฏศิลป์อย่าง
ลึกซึ้งที่จะออกแบบ ก�าหนดเกณฑ์การประเมินทักษะ

นาฏศิลป์ให้ถูกต้องตามแบบแผน การสร้างสรรค์ มีลีลา 
การเชื่อมโยงท่าร�าสอดคล้องสวยงามและเหมาะสมซึ่ง
ไม่มีเกณฑ์ตายตัว 

1.2 ด้านคติความเชื่อ พบว่า ครูสอน
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกให้
ความส�าคัญในการปฏิบัติด้านคติความเชื่ออยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความต้องการให้ปฏิบัติอยู ่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามความต้องการจ�าเป็นในการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยด้านคติความเชื่อเป็นล�าดับแรก 
ที่ครูสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวัน
ออกมีความต้องการเร่งพัฒนา อาจเป็นเพราะการที่ครู
น�าผู้เรียนกราบไหว้เศียรครูเทพเจ้าโขน-ละคร บรมครู 
อธิบาย และให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อคติ
ความเชือ่เกีย่วกบัเศยีรคร ูพธิไีหว้ครนูาฏศลิป์/ครเูทพเจ้า 
เป็นไปตามจารีตนาฏศิลป์ไทยท่ีครูสอนนาฏศิลป์ไทย
เชื่อว่าครูเป็นผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาท่ีควรต้องเคารพ 
บูชา กราบไหว้จึงจะท�าให้เจริญรุ่งเรืองและครูจะรับเป็น
ศิษย์ อนุญาตให้เรียน น�าไปแสดงหรือถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน
ได้ การท่ีครูน�าผู้เรียนกราบไหว้ อธิบาย เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ความ
เคารพและสร้างให้ผู ้เรียนเช่ือ ศรัทธา ขจัดข้อสงสัย
ด้วยการซักถามเป็นการปฏิบัติต่อครูโดยไม่ข้องเกี่ยว
กับพิธีกรรม จึงไม่ต้องกลัวผิดจารีตนาฏศิลป์ไทย ดังที่ 
ประเมษฐ์ บุญยะชยั (2550) กล่าวว่า จารตีนาฏศลิป์ไทย
เป็นระเบียบหรือแบบแผนที่เป็นข้อปฏิบัติสืบเนื่องกันมา 
จนบางครัง้นบัถอืเป็นกฏเกณฑ์ทีเ่หล่าศลิปินและผูศ้กึษา
วิชานาฏศิลป์จะต้อง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องจารีต
ที่เป็นพิธีกรรม เช่น การไหว้ครู การครอบ การรับมอบ 
จารีตที่เป็นข้อปฏิบัติ ข้อห้ามและเคล็ดลางต่างๆ 

ความต้องการให้ปฏิบัติในด้านคติความเชื่อ 
โดยครูอธิบายและน�าผู้เรียนกราบไหว้เศียรครูเทพเจ้า
โขน-ละคร บรมครู จัดหาสื่อ เช่น วีดิทัศน์ ภาพที่แสดง
ถึงพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และน�าเสนอให้ผู้เรียนเห็นภาพ 
อาจเป็นเพราะจะท�าให้ผู ้เรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าการใช้
จนิตนาการท่ีหากขาดประสบการณ์ทางนาฏศลิป์โดยตรง
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หรอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องจะมองไม่เหน็ภาพ ไม่เข้าใจ 
เพราะครูเทพเจ้าทางนาฏศิลป์เป็นความเชื่อของกลุ่ม
นาฏยศิลปิน ครูนาฏศิลป์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
นาฏศิลป์โดยตรง ครูจึงปฏิบัติตามจารีตอย่างระมัดระวัง
เกรงว่าหากท�าผิดจารีตทางพิธีกรรมและการแสดงอาจ
มีส่ิงไม่ดีเกิดขึ้นกับตัว ครูที่ไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง
อาจไม่เคยผ่านพิธีกรรมในเรื่องการไหว้ครูนาฏศิลป์ การ
ครอบและการรับมอบที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้มี
คณุลกัษณะพร้อมสมบรูณ์แล้วทีค่รอูนญุาตให้ไปประกอบ
อาชีพเป็นครูผู้ถ่ายทอดหรือศิลปินได้ด้วยความเชื่อมั่น
ว่าหากกระท�าการสิ่งใดก็จะมีครูอยู่กับตัวคอยช่วยเหลือ
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความส�าเร็จ ดังที่ อนุกูล 
โรจนสุขสมบูรณ์ (2552) กล่าวว่า พิธีไหว้ครู จะท�าให้
เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็น
ศิษย์มีครูเหมือนกัน ได้น�าวิชาความรู้ที่เรียนไปถ่ายทอด
ด้วยความม่ันใจโดยไม่ต้องกลวัว่า “ผดิคร”ู เป็นการสร้าง
ศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา กล้า
แสดงออกไม่เก็บตัว ท�าให้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจ
ในพิธีกรรมนี้อย่างชัดเจน เกิดความสบายใจ หากได้ท�า
ส่ิงใดผิดพลาดไปก็เป็นการขอขมาครู จึงอาจท�าให้ครูผู้
สอนนาฏศิลป์ที่ไม่ได้จบการศึกษาโดยตรง ไม่มีความรู้ 
ประสบการณ์ในการตั้งเศียรครู การท�าพิธีไหว้ สักการะ
คร ูไม่กล้าปฏบิตั ิอาจท�าให้ผู้เรยีนต้องใช้จินตนาการอย่าง
มากที่จะเชื่อหรือเคารพ บูชาครูเทพเจ้า บรมครูทาง
ด้านนาฏศิลป์ไทย ครูผู้สอนจึงใช้สื่อที่ท�าให้ผู้เรียนเห็น
ภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการท่ีครูจะต้องท�าพิธีกรรมโดยตรง
หรืออาจจะให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการเข้า
ร่วมพิธีไหว้ครู สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ พบ
ว่า ก่อนเริ่มเรียนนาฏศิลป์ครูจะมีการไหว้ครูหรือเรียก
ว่า พิธีค�านับครูจะท�าให้ศิษย์มีความเคารพเชื่อฟังครู จะ
อบรมสั่งสอนได้ง่าย ด้วยการน�าดอกไม้ ธูปเทียน มา
สกัการะครเูทพเจ้า ครทูีล่่วงลบัไปแล้ว และเป็นการเคารพ
ต่อครูผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ถือว่า
เป็นวันครู ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพวก พราหมณ์ ที่
นับถือเทพเจ้านามพระพฤหัสบดีเป็นเทพฤกษ์ เพื่อเป็น

สิริมงคล (สุมิตร เทพวงษ์, 2548, หน้า 6) ดังที่ สุขสันต์ 
พ่วงกลดั (2539, หน้า 138-139) กล่าวว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมีขั้นตอนการฝากตัวเป็นศิษย์
เป็นจุดเริ่มต้นและส�าคัญต่อกระบวนการถ่ายทอดศิลปะ
วิทยาการศิลปะทุกแขนง ซึ่งผู้ที่ปรารถนาเป็น “ศิษย์” 
รับการถ่ายทอด จะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนภายใน
ตนเองก่อน ซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจท�าให้เกิดความสนใจใฝ่
เรียนรู้ โดยการให้ความเคารพครูมีการฝากตัวเป็นศิษย์
ครูจะสอนสั่งสิ่งใดก็จะเป็นไปได้ง่าย ดังนั้น จึงควรมีการ
พฒันาการถ่ายทอดนาฏศลิป์ไทยด้วยการให้ความส�าคญั
ในการปฏิบัติด้านคติความเชื่อ

2. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศลิป์ไทยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก 

รูปแบบที่ 1 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�าหรับ
ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะ เหมาะส�าหรับผู้เรียนท่ีเลือกเรียนใน
วชิาเพิม่เตมิ ชมุนมุนาฏศิลป์ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามมุง่หมาย
หรือมีพ้ืนฐานความรู้เดิมทางด้านนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มท่ี
สามารถจะแสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างมืออาชีพสามารถ
จัดการตนเองให้พร้อมส�าหรับการแสดง สร้างสรรค์การ
แสดง ออกแสดงในงานกิจกรรมต่างๆ ได้ กระบวนการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�าหรับกลุ่มเฉพาะนี้จะเร่ิมต้ังแต่
ทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะต่อเนื่องและทักษะขั้นสูง โดย
ยึดความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีเหมาะสมกับการแสดง
ในแต่ละชุด จึงจะคัดเลือกให้ต่อท่าร�าและออกแสดง 
เน้นการถ่ายทอดทักษะขั้นพื้นฐานโดยใช้ครูเป็นแบบ 
ปฏิบัติซ�้า ๆ จนแม่นย�า ทักษะต่อเนื่องด้วยการจ�าแม่ท่า 
เข้าใจการเชื่อมโยงของท่า จนถึงทักษะขั้นสูงที่ผู้เรียนคิด
ประดิษฐ์ท่าร�าได้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาสนุทรยีภาพทางศิลปะท่ีมกีารถ่ายทอดรูปแบบโดย
อาศัยการเลียนแบบตามที่ได้จดจ�าไว้จนฝังใจ ฝึกทักษะ
ด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยดูแลและควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดจนเกิดความช�านาญ จึงจะปล่อยโอกาสให้เด็ก
ได้ฝึกฝนด้วยตัวเอง จนสามารถเข้าถึงศิลปะสร้างสรรค์
เป็นผลงานของตนได้ (สุกรี เจริญสุข, 2540, หน้า 12-
23) สอดคล้องกับ รจนา สุนทรานนท์ (2549) ศึกษา
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การสืบทอดนาฏยศิลป์สู ่กรมศิลปากร พบว่าโรงเรียน
นาฏดุริยางคศาสตร์ กรมศิลปากร มีนาฏยศิลปินโขน
ละครหลวงจากหลายแห่งไปเป็นครู สืบทอดนาฏยศิลป์
มาถึงปัจจุบัน ซึ่งวิธีสืบทอดนาฏยศิลป์เป็นการสอน
ชนิดถ่ายแบบจากครูสู่ศิษย์ ชนิดตัวต่อตัว จากรุ่นสู่รุ่น
อย่างเคร่งครัด ผ่านการสะสมความรู้และประสบการณ์
พร้อม จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้อย่างงดงาม
และนับถือเป็นแบบอย่างสืบทอดต่อไป 

รูปแบบท่ี 2 การถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยส�าหรับ
ผู้เรียน กลุ่มทั่วไป เหมาะส�าหรับผู้เรียนในรายวิชาศิลป
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่ง
ผู้เรียนอาจจะมีความสนใจหรือพื้นฐานความรู้เดิมทาง
ด้านนาฏศลิป์หรอืไม่กไ็ด้ ผูเ้รยีนกลุม่ทัว่ไปเป็นกลุ่มท่ีเน้น
ความเข้าใจศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ อันเป็นวัฒนธรรม
ของชาติมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในประเภทของนาฏศิลป์ไทย หลักการแสดงนาฏศิลป์
ไทยประเภทต่าง ๆ ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยข้ันพื้นฐาน 
ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าแสดงออก น�าท่า
ร�าไปใช้สื่อสารในการแสดงอย่างสร้างสรรค์ และน�าไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มากที่สุด ทั้งในฐานะผู้ชมและ
ผู้แสดง ยึดหลักการถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี และค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่
ยึดความสามารถเฉพาะบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จัด
กิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบตามความถนัดและความสนใจ 
ใช้วิธีการถ่ายทอดหลาย ๆ วิธีเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุด
มุ่งหมาย สอดคล้องกับสุขสันต์ พ่วงกลัด (2539, หน้า 
138) ได้ศกึษาพลวตัต์การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม พบว่า 
ปัจจยัท่ีส�าคญัอย่างหน่ึงในการเรยีนรู้ของมนษุย์คอื “เหตุ
จูงใจ” อันเป็นสภาวะที่มีข้ึนในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว 
ท�าให้เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ใน
สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ทิศนา 
แขมมณี (2550, หน้า 113-115) กล่าวว่า หลักการ
สอนนาฏศิลป์ว่าครูควรเน้นหนักในแง่ความเข้าใจศิลปะ

ทางด้านนาฏศิลป์ อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ สืบต่อไป
มไิด้มุง่ให้เป็นขัน้ศลิปิน มุง่ให้ผูเ้รยีนเกดิความสนกุสนาน
เพลิดเพลินและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มากที่สุด

กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก รูปแบบที่ 1 ส�าหรับผู้เรียน
กลุ่มเฉพาะ รูปแบบท่ี 2 ส�าหรับผู้เรียนกลุ่มท่ัวไป เมื่อ
พิจารณาตามกรอบหลักคิดกระบวนการถ่ายทอดทาง
นาฏศิลป์ไทย พบว่า ท้ัง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนหลัก
ในกระบวนการถ่ายทอด 3 ขั้นได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
ขั้นถ่ายทอด ข้ันวัดผลและประเมินผล และมีการสอด
แทรกการขัดเกลาและปลูกฝังความดีในทุกขั้นตอน
การถ่ายทอด ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมของ สุขสันต์ พ่วงกลัด (2539) ได้แก่ 
ขั้นการรับและฝากตัวเป็นศิษย์ ขั้นการฝึกฝนทักษะ
และประสบการณ์ ขั้นการขัดเกลาและปลูกฝังความดี 
ขัน้การวดัผลและประเมนิผล อาจเป็นเพราะกระบวนการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหน่ึง 
อาศัยแนวคิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดก
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง มักจะเห็น
ประสบความส�าเร็จในการถ่ายทอดนอกระบบโรงเรียนหรือ
ตามอัธยาศัยเป็นการถ่ายทอดในครอบครัว ในสังคมอื่น
มากกว่าในโรงเรียน ดังน้ัน ครูนาฏศิลป์จึงเน้นการสอด
แทรกคุณธรรมปลูกฝังความดีไปพร้อมกับการถ่ายทอด
ด้วยความสัมพันธ์ของครูกับศิษย์ ประดุจแม่กับลูก
เหมือนคนในครอบครัวจะท�าให้ผู้เรียนซึมซับได้โดยไม่รู้
ตัว ดังที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (2537) และ คึกฤทธิ์ ปราโมช 
(2520) กล่าวถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นการบอก 
สอน เพือ่สบืทอดจากคนรุน่หนึง่ไปสูค่นอกีรุน่หนึง่สบืต่อ
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
รู้สึกนึกคิดของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาควรเปิดสอนนาฏศิลป์

เป็นวิชาเลือกส�าหรับนักเรียนที่สนใจ และมีแววในทาง
นาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฏศิลป์
ของผู้เรียนตามความสมัครใจและน�าไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมทางสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. โรงเรยีนควรส่งเสรมิให้ครเูข้ารบัการอบรมเชงิ
ปฏบัิติการเกีย่วกบัจารตีนาฏศลิป์ไทยและทักษะนาฏศลิป์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของครูในการถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทย การสร้างเครือข่ายครนูาฏศิลป์ไทย และให้ครมูคีวาม
มั่นใจในการด�าเนินการตามจารีตนาฏศิลป์ไทย

3. ครูควรให้ความส�าคัญในการสร้างความ
สมัพนัธ์ท่ีดต่ีอผูเ้รยีนประดุจ “แม่กบัลกู” มกีารสอดแทรก
การขัดเกลาปลูกฝังความดีในทุกขั้นตอนการถ่ายทอด 
ด้วยการบอก สอนและประพฤติเป็นแบบอย่าง

4. ครคูวรเน้นการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยจากการ
รบัรูด้้วยการปฏบิตั ิทีใ่กล้เคยีงกบัประสบการณ์จริงของผู้
เรียนตามความถนดั ประกอบบทเพลงท่ีผูเ้รียนสนใจก่อน
ที่จะเชื่อมโยงกับนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนส�าหรับ

ผู้เรียนกลุ่มเฉพาะและผู้เรียนกลุ่มท่ัวไป ตามรูปแบบ
กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้ครูสอน
นาฏศิลป์ไทยมีรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา

2. ควรศึกษาและพัฒนาสมรรถนะของครู
สอนนาฏศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาครูสอน
นาฏศิลป์ในระดับมัธยมศึกษาตามสมรรถนะ 
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาการให้อภัยของนสิติปรญิญาตร ีโดยเปรยีบเทียบผลการปรกึษาระหว่าง

ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตปริญญาตรี 
ประจ�าปีการศึกษา 2556 จ�านวน 16 ราย ที่มีคะแนนการให้อภัยต�่ากว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยวิธีจับคู่ตามคะแนนเพื่อไม่ให้มีข้อแตกต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 
คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ มาตรวัดพื้นนิสัยในการให้อภัย และโปรแกรมให้การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา 
ในกลุ่มทดลองจะได้รับการปรึกษา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที จ�านวน 11 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้
รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา ระยะการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบวัดซ�้าประเภท หนึ่งตัวแปร
ระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ บอนเฟอรินี่

ผลการวิจัย พบว่า นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา มีค่าเฉลี่ยการให้อภัยสูง
กว่าจากนิสิตปริญญาตรีที่ไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญามีค่าเฉลี่ย
การให้อภัยในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ในทุกสังคม ทุกศาสนามีการอบรมสั่งสอนมา

ช้านานว่าให้บุคคลรู้จักการให้อภัยกับบุคคลอื่นที่กระท�า
ผิดต่อเรา ในศาสนาคริสต์การให้อภัยเปรียบเสมือนการ
แสดงความรักต่ออีกฝ่ายหน่ึง เช่นเดียวกับที่พระเยซู
จะให้อภัยแก่ผู้ที่ส�านึกผิด และพยายามปรับปรุงตนเอง 
(Landman, 1941 cited in Enright & Gassin, 1992) 
ส�าหรับในสังคมไทยเองการให้อภัยถือเป็นการแสดงออก
อย่างเป็นรูปธรรมของการแสดงความเมตตา (สันติกโร
ภิกขุ, 2548) และเป็นการกระท�าที่ช่วยลดอัตรา หรือ
ความยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง เพราะการเอาผดิต่อกนัและ
กันไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด แต่การรู้จักขอโทษและให้อภัย
เป็นส่ิงท่ีส�าคญักว่า เพราะนอกจากจะช่วยให้ทัง้สองฝ่ายมี
อารมณ์ทีส่งบเยน็ขึน้และท�าให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอไป
ได้แล้วน้ัน การกระท�าท่ีผดิพลาดยงัก่อให้เกิดการเรยีนรูท้ี่
ดีอีกด้วย (ไพศาล วิสาโล, 2548)

การให้อภัยก่อให้เกิดผลดีตามมามากมาย โดย
สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุดคือ การให้ความสัมพันธ์ท่ีมีความ
ขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันกลายเป็นความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กนั และช่วยให้เกดิการสานสมัพนัธ์กนัต่อไปได้ นอกจาก
นีแ้ล้วยงัมงีานวจิยัทีพ่บว่าการให้อภยัส่งผลต่อผูใ้ห้อภยัมี
สขุภาวะทางจติท่ีดีอกีด้วย Hebel and Enright (1993) 
Mauger et al. (1992) ได้พบว่าพื้นนิสัยในการให้อภัย
ตนเองและผูอ้ืน่ มสีหสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะ คอืถ้า
มกีารให้อภยัตนเองและผูอ้ืน่ จะมสีขุภาวะทีด่ ีไม่มคีวาม
ซมึเศร้าและความวิตกกงัวล ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัของ 
Thompson et al. (2005) ได้ศึกษาพื้นนิสัยในการให้
อภัยตนเอง การให้อภัยผู้อื่น และการให้อภัยสถานการณ์
ในการท�านายสุขภาวะ พบว่าบุคคลท่ีมีพื้นฐานการให้
อภัยสูง มีความซึมเศร้าต�่า ความโกรธต�่า ความวิตก
กังวลต�่า และมีความพึงพอใจในชีวิตสูง แล้วยังมีงาน
วิจัยของ Kadiangandu, Mullet, and Vinsonneau 
(2001) ที่พบว่า ผู้ที่จะเข้าใจการให้อภัยอย่างแท้จริง จะ
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ต้องมีอายุและระดับการศึกษาหลังมัธยมบริบูรณ์ จึงมีผู้
นยิมศกึษาการให้อภยัในกลุม่ตวัอย่างระดับนิสตินักศกึษา
ขึ้นไป เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการให้อภัยในกลุ่ม
นิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพอยู ่อย่างเพียงพอในการท่ี
จะได้รับการพัฒนาการให้อภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อใน
การปูพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ มุมมอง ทัศนคติ 
การให้และตัดสนิคุณค่า วิสยัทศัน์ รวมทัง้ศกัยภาพในการ
พัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การพฒันา การให้อภยัจึงเป็นการเตรยีมพร้อม
ให้กับนิสิตนักศึกษาได้ยอมรับและอยู่ร่วมกับพฤติกรรม
และผลของสิง่ทีต่นได้กระท�าอย่างสขุสงบ มกี�าลงัใจพร้อม
เผชิญกับความขัดแย้งได้

จิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเน้นและให้
ความส�าคัญกบัการพฒันาความตระหนกัรู ้การเรยีนรูแ้ละ
เท่าทันมิติ/ โลกด้านใน (อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
ความเชื่อ ทัศนะ มุมมองต่อชีวิตและโลก) ของตนเอง 
ให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่ง
หมายถึงการสังเกตอย่างมีสติต ่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในของตนเองที่เกิดขึ้นจากการเผชิญกับผู้อื่นและ
โลกภายนอก ผ่านกระบวนการ/วิธีการและกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น การนิ่งสงบอยู่กับตนเอง การเจริญสติ 
ภาวนา การสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่ม (Self 
and Group Reflection) สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การเขียน
บันทึก (Journaling) กิจกรรมอาสาสมัคร บ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ศิลปะ ดนตรี ไปจนถึงพิธีกรรม
และการปฏิบัติทางศาสนาเป็นต้น มีเป้าหมายก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Fundamental 
Transformation) ทางด้านความคิดและจิตส�านึกใหม่
เกีย่วกบัตนเองและโลก ส่งผลต่อการประพฤตปิฏบัิตแิละ
การด�าเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา มีความรักความ
เมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่งทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 
2553, หน้า 68) อาจกล่าวได้ว่า จิตตปัญญาช่วยให้เรยีนรู้ 

พฒันาและจดัการความขดัแย้งภายในของบคุคลจงึท�าให้
รูจ้กัตนเอง ผูอ้ืน่และโลกภายนอกมากขึน้ มสีติใคร่ครวญ 
มีการพัฒนาจิตใจและปัญญา จากเหตุผลดังกล่าว
จิตตปัญญาจึงมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการน�า
มาใช้พัฒนาการให้อภัยของนิสิตนักศึกษาที่มีความขัด
แย้งภายในใจของตนเองท่ีเกิดขึ้นจากการเผชิญกับผู้อ่ืน
และโลกภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่การน�าจติตปัญญามา
ใช้ร่วมกับการปรึกษากลุ่ม เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็น
ช่วงวัยที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มเพื่อน การสนับสนุน การ
ให้ก�าลังใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายภายในกลุ่มจึงเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มด�าเนิน
ไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยการให้อภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต
ปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี เพ่ือน�าผลท่ี
เกิดขึ้นไปเป็นแนวทางให้นิสิตนักศึกษา รู้จักการให้อภัย
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นิสิตนักศึกษารับมือกับความขัดแย้ง
และแปรเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังไปสู ่การพัฒนา
ตนเองให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการปรึกษากลุ่มตาม

แนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี
ตามระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี
กับการไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ ่มตามแนวคิดจิตต
ปัญญาต่อการให้อภัยในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล

3. เพื่อศึกษาและบรรยายสภาวการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในอันเป็นเงื่อนไข สู่การให้อภัยของ
นิสิตปริญญาตรี
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม

แนวคดิจติตปัญญามกีารให้อภยัสงูกว่านสิิตปรญิญาตรทีี่
ไม่ได้เข้ารบัการให้ค�าปรกึษากลุม่ตามแนวคดิจิตตปัญญา
ในระยะหลังการทดลอง

2. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคดิจติตปัญญามกีารให้อภยัสงูกว่านสิิตปรญิญาตรทีี่
ไม่ได้เข้ารบัการให้ค�าปรกึษากลุม่ตามแนวคดิจิตตปัญญา 
ในระยะติดตามผล

3. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่าในระยะก่อนการทดลอง

4. นิสิตปริญญาตรีที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยในระยะติดตามผลสูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง

การดำาเนินการทดลอง
กา รวิ จั ยค รั้ ง นี้ เ ป ็ นก า รวิ จั ย เชิ งทดลอง

(Experimental Research Design) เพื่อศึกษาผล 
การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัย
ของนิสิตปริญญาตรี จ�านวน 16 คน โดยสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดย
ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัด
ซ�้าหนึ่งตัวประกอบ (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�ามาตรวัดพื้นนิสัยในการ

ให้อภัย แล้วน�าคะแนนมาเรียงล�าดับ เลือกผู้ท่ีมีคะแนน
การให้อภัยต�่ากว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 จ�านวน 16 คน
ที่สมัครใจ สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีจับ
คูต่ามคะแนน (Match Pair Group) เพือ่ไม่ให้มข้ีอแตก
ต่างกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 8 คน คือกลุ่ม
ที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่ม
ควบคุม 8 คน คือกลุ่มที่ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�าวัน โดยไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
จิตตปัญญา

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการปรึกษากลุ่ม ได้แก่
1. การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา
2. การไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

จิตตปัญญา
ตัวแปรตาม ได้แก่ การให้อภัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 

2 ชนิด ได้แก่
1. มาตรวัดพื้นนิสัยในการให้อภัย 
2. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต

ปัญญา 

วิธีการดำาเนินการทดลอง
1. ระยะก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและขอ

ความร่วมมือจากอาจารย์ประจ�าภาควิชาเพื่อเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างท�ามาตรวัดพื้นนิสัยในการ
ให้อภยั ผลทีไ่ด้จากการท�ามาตรวดัพืน้นสิยัในการให้อภยั
ในครั้งนี้เป็นคะแนนในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)

2. ระยะทดลอง
ผู้วิจัยด�าเนินการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต

ปัญญากับกลุ่มทดลอง ทั้งหมด 11 ครั้ง ในระยะทดลอง
ผู้วิจัยจะท�าการบันทึกประสบการณ์จากการปรึกษากลุ่ม
และสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษากลุ่มทุกครั้ง 
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ส�าหรับกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญาและด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยตาม
ปกติ

3. ระยะหลังการทดลอง
เมื่อผู้วิจัยด�าเนินการปรึกษากลุ่มในครั้งที่ 11 

เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่างท�ามาตรวัดพื้นนิสัย
ในการให้อภัย ผลที่ได้เป็นคะแนนระยะหลังการทดลอง 
(Post-test)

4. ระยะติดตามผล
หลังการทดลองในครั้งที่ 11 ผู้วิจัยทิ้งระยะเวลา 

2 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยท�าการประเมินผลของโปรแกรม 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท�ามาตรวัดพื้นนิสัยในการให้อภัยซ�้า
อีกคร้ังผลที่ได้เป็นคะแนนในระยะติดตามผล (Follow 
up)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของกลุ ่ม

ตวัอย่างใช้สถติบิรรยาย คอื ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการให้อภัย

2. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
ทดลองกับระยะเวลาการทดลองที่มีต่อการให้อภัยของ
นสิิตปรญิญาตร ีโดยใช้สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซ�้า 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. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่ม บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ ่ม และจากการสนทนากลุ ่มเพื่อบรรยาย
ความรู้สึกในการปรึกษาและสะท้อนผลจากการปรึกษา 
รวมถึงน�าไปใช้ในการอภิปรายผลที่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัสามารถสรปุและอภปิราย

ผลแยกเป็น 2 ประเด็นได้ดังนี้
1. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้เข้ารับการปรึกษา

กลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญามีการให้อภัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท้ังในระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้
ว่า ระยะก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึงระยะหลังการทดลอง 
พบว่า กลุ่มท่ีได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตต
ปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเว้นระยะ 
2 สปัดาห์จงึท�าการติดตามผลอกีคร้ัง พบว่า กลุม่ทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยสูงกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล

Source of Variation df SS MS F

ระยะก่อนการทดลอง

Between Groups 1 1.56 1.56 0.02

Within Groups 42 3168.12 75.42
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Source of Variation df SS MS F

ระยะหลังการทดลอง

Between Groups 1 812.25 812.25 10.76*

Within Groups 42 3168.12 75.43

ระยะติดตามผล

Between Groups 1 1190.25 1190.25 15.77*

Within Groups 42 3168.12 75.43

F (1,25) = 4.24
ปรับค่า df ด้วยวิธีการของ Welch- Satterwaite (Howell, 1977, p. 470) ได้ค่า df = 25

จากผลการทดลองนิสิตที่ได้เข้ารับการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา ในระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง ผลการวิจัย
ในครั้งนี้จึงเป็นการสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาการ
ให้อภัยของนิสิตปริญญาตรีด้วยการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดจิตตปัญญา สามารถน�ามาใช้พัฒนาการให้อภัย
ของนิสิตปริญญาตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่
ท�าให้นสิติมีการให้อภัยสงูขึน้มปัีจจัยมาจากองค์ประกอบ
ของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด จิตตปัญญา
และองค์ประกอบด้านการสร้างการให้อภัยของผู้รับการ
ปรึกษากลุ่มดังนี้

1 .  ในการสร ้างบรรยากาศของการสร ้าง
สัมพันธภาพภายในกลุ่ม ผู้วิจัยในฐานะผู้ให้ การปรึกษา
กลุ่มได้ให้ความส�าคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่ม
เป็นอย่างยิง่ ทัง้สมัพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้การปรกึษากลุม่
กบัผู้รับการปรกึษากลุม่ และสมัพนัธภาพระหว่างผูร้บัการ
ปรึกษากลุ่มกับผู้รับการปรึกษากลุ่มด้วยกันเอง เพราะ
สัมพันธภาพที่ดีจะท�าให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม
รู้สึกอบอุ่น เกิดความประทับใจ เกิดความไว้วางใจกัน
พร้อมที่จะเปิดเผย กล้าแสดงความรู้สึกและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกัน ดังกิจกรรม “ระลึกย้อนตอนเป็น
เด็ก” “ตามหาพ่อแม่” “ค้นหาสมดุลภายใน-ภายนอก” 
และกิจกรรม “ละครชีวิต” กิจกรรมทั้งหลายน้ีเป็น
กจิกรรมทีท่�าให้ผูร้บั การปรกึษากลุม่ได้รูจั้กกันมากยิง่ขึน้ 
กล้าเปิดใจพูด กล้าเปิดใจรับฟัง ไม่รู้สึกเคร่งเครียด รู้สึก

สบายใจ รู้สึกไว้วางใจกัน สังเกตได้จากผู้รับการปรึกษา
กลุ่มมีการพูดคุย สอบถามผู้รับการปรึกษากลุ่มด้วยกัน
ตอนท�ากิจกรรมอย่างมีท่าทีท่ีแจ่มใส เต็มไปด้วยเสียง
หัวเราะ มีการสัมผัสร่างกายท่ีบ่งบอกถึงความไว้วางใจ
ต่อกันท�าให้เกิดมิตรภาพที่ดีในกลุ่ม

2. ในระหว่างการปรึกษา ผู้รับการปรึกษากลุ่ม
ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้ากลุ่มเป็น
อย่างดี สามารถท�าความเข้าใจ ยอมรับและสร้างการให้
อภัยให้เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่นและสถานการณ์ที่ไม่มีใคร
ควบคุมได้เป็นผลมาจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิด จิตตปัญญาสร้างจากหลัก จิตตปัญญา 7 หรือ 
เรียกในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7 C’s (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 
อดิศร จันทรสุข, พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และ อัญชลี 
สถิรเศรษฐ์, 2550) ได้แก่ 1) หลักการพิจารณาด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือการเข้าสู่สภาวะ
จติใจทีเ่หมาะสมต่อการเรยีนรู ้และน�าจติใจดงักล่าวไปใช้
ท�างานอย่างใคร่ครวญทัง้ในด้านพทุธิปัญญา (Cognitive) 
ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้านภายใน
บุคคล (Intrapersonal) 2) หลักความรักความเมตตา 
(Compassion) คือ การส่งพลงัออกเพ่ือโอบอุม้ดแูลกลุม่
ของกระบวนกร และการจดักระบวนการด้วยสิง่แวดล้อม
และบริบทที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ (สัปปายะ) 3) หลักการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การช่วยให้ผู้เข้า
รับการอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์ในกระบวนการเข้า
กับชีวิตได้นาไปสู่การทาให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน 
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(Internalization) บูรณาการสู ่วิถีชีวิตและการเอื้อ
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
เชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล 4) หลักการเผชิญหน้า 
(Confronting) คือ การเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมออก
จากพ้ืนทีป่ลอดภยัของตนเอง เพือ่เข้าเผชญิกับพืน้ทีเ่สีย่ง 
เพ่ือเปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้หม่ ๆ  และเข้าใจถงึข้อจ�ากดัและ
ศักยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และพัฒนา 5) หลัก
ความต่อเนื่อง (Continuity) คือ การสร้างความไหลลื่น
ของกระบวนการ อันช่วยให้เกิดพลังพลวัตต่อการเรียนรู้ 
เพือ่ช่วยเอ้ือให้ศกัยภาพ การเรยีนรูข้องผูเ้ข้ารบัการอบรม
ได้รับการปลดปล่อยและสามารถเข้าทางานเพ่ือบ่มเพาะ
พัฒนา 6) หลกัความมุง่มัน่ (Commitment) คือ การเอือ้
ให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถน�าเอากระบวนการกลบัไปใช้
ในชีวิตอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการเข้าร่วมการอบรม 
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) 
คือ ความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม
รวมทั้งกระบวนกรที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้และการ
เปลีย่นแปลงภายในของแต่ละคน รวมไปถึงการสร้างเครอื
ข่ายความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
กลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวิต

หลักจิตตปัญญา 7 จึงส่งผลให้โปรแกรมการ
ปรกึษากลุม่ตามแนวคดิจิตตปัญญาสามารถสร้างเงือ่นไข
ที่ดึงศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการให้อภัยของผู้รับ
การปรึกษากลุ่ม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวประกอบไปด้วย 

การมีสติและใคร่ครวญด้วยใจอย่างลึกซ้ึงใน
ชีวิตประจำาวัน 

ผู ้วิจัยเน ้นให ้ผู ้ รับการปรึกษาคอยสังเกต
ใคร่ครวญความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในตนเองจากโปรแกรมการปรึกษาจึงเป็นผลให้ผู้รับ
การปรึกษากลุ่มได้รับได้เข้าใจและยอมรับประโยชน์ของ
การมีสติและการใคร่ครวญด้วยใจแล้วรู้จักการน�าไปใช้
เช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีต่นเองได้เผชญิซึง่จะเป็น
พ้ืนฐานที่ดีต่อการสร้างเงื่อนไขการให้อภัยซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ใช้หลักโยนิโสมนสิการซึ่งมีหลักการความ

หมายเป็นไปในทางเดยีวกนักบัการใคร่ครวญด้วยใจอย่าง
ลึกซึ้ง ดังเช่นงานวิจัยของ วรรณดาว ศูนย์กลาง (2550, 
หน้า 87-89) ชฎาพร สิงห์ปั้น (2553, หน้า 49-53) และ
บัลลังก์ ตาลทอง (2548, หน้า 59-66) ที่พบว่า หลังการ
ทดลองแล้วกลุม่ทดลองมกีารตระหนกัรูแ้ละเหน็คณุค่าใน
ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยได้ใช้หลักโยนิโสมนสิการ
สร้างการเห็นการเห็นคุณค่าในตนเอง ลดความก้าวร้าว 
เกิดการตระหนักรู้ ได้รู้จักตนเอง โดยคิดตามหลักความ
เป็นจริงเพ่ือให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ในสังคมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากวิจัยดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าการใช้การใคร่ครวญด้วยใจอย่างลึกซ่ึงสามารถ
เป็นสือ่กลางในการสร้างตัวแปรทางจติท่ีมคีณุลกัษณะทาง
ด้านบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท�าให้ การใคร่ครวญ
ด้วยใจอย่างลึกซ่ึงจึงเป็นเงื่อนไขท่ีเป็นสื่อกลางในการ
สร้างและเชื่อมโยงเงื่อนไขในการให้อภัยอื่น ๆ กับความ
ขัดแย้งในชีวิตจนเกิดเป็นการให้อภัยได้ 

เข้าใจและยอมรับความจริงของธรรมชาติ 
เมื่อผู้รับการปรึกษากลุ่มได้ใคร่ครวญถึงความ

เป็นจริงของธรรมชาติจากกิจกรรมและความเป็นจริง
ที่ เกิดขึ้นภายในตนเองและแลกเปลี่ยนการรับรู ้และ
ประสบการณ์ภายในกลุ่ม จึงท�าให้ผู้รับการปรึกษากลุ่ม
เข้าใจและยอมรับความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ความขดัแย้งได้มาก ซึง่สอดคล้องกบั ธนา นลิชยัโกวทิย์ 
และคณะ (2550, หน้า 84) ได้กล่าวถึงการเข้าใจและ
ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติในโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้าน
จิตตปัญญาศึกษาไว้ว่า ผู้ร่วมวิจัยหลายคนสะท้อนว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการเรียนรู้ของโครงการช่วย
ให้มองเห็นและยอมรับความจริงของชีวิตและธรรมชาติ
ตามท่ีเป็นอยู่ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นตนเอง
และชวีติของตน การเข้าใจธรรมชาตขิองชวีติมนษุย์ หรอื
การเข้าใจกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
ตามเหตุปัจจัยของตัวมันเอง โดยท่ีเราไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ซึ่งผล
ข้อนี้เกิดกับแต่ละคนในจังหวะท่ีแตกต่างกันไปอาจจะ
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เป็นในกิจกรรมที่สะกิดใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
การได้รับฟังเรื่องราวของเพื่อนหรือการได้เข้าไปสัมผัส
กับชุมชนในสังคมและธรรมชาติ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากจุด
ใด ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้นั้นมักจะเชื่อมโยง
ต่อเนื่องไปถึงเรื่องอื่นๆ ในชีวิตด้วย เช่นการเข้าใจและ
ยอมรับตนเองท�าให้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นตามความ
เป็นจริงได้ดีขึ้น และในทางกลับกันการเรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาตแิละความเป็นธรรมดาของชวิีตจากเรือ่งราวของ
ผูอ้ืน่เกดิความเข้าใจในความเป็นมนษุย์ กช่็วยให้กลบัมา
มองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนและยอมรับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตนเองได้ดีขึ้น หรือการเข้าใจธรรมชาติก็มักจะ
เชื่อมโยงไปสู่การท�าให้เกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อตนเอง 
ต่อชีวิต ความสัมพันธ์และสังคมด้วย ซ่ึงคุณลักษณะท่ี
เกิดจากการเข้าใจและยอมรับความจริงนี้ผู้วิจัยสังเกตได้
ว่ามส่ีวนสนับสนุนส่งเสรมิให้เกิดการให้อภัยและช่วยสร้าง
เงื่อนไขการให้อภัยอื่น ๆ  ท�าให้เชื่อมโยงกับความขัดแย้ง
ในชีวิตของตนได้โดยง่าย

เข้าใจและยอมรับตนเอง ผู้อ่ืนและสถานการณ์
ที่ไม่มีใครควบคุมได้ 

เมื่อผู้รับการปรึกษากลุ่มได้ใคร่ครวญในตนเอง 
ผู ้อื่นและสถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้ ถึงความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับปัญหาความขัดแย้งจนเกิด
ความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติได้ก็
จะน้อมน�าให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจและยอมรับตนเอง 
ผู้อื่นและสถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้จะท�าให้เกิด
ทศันคตทิีเ่ป็นบวกซ่ึงจะน�ามาสูก่ารตระหนกัถงึ ความรบั
ผดิชอบทีจ่ะต้องเลอืกวธีิการจัดการกับอารมณ์ความรูส้กึ
และพฤตกิรรมทีส่ร้างปัญหาทีก่่อให้เกดิความขดัแย้ง เพ่ือ
คืนคุณค่าและความหมายที่สูญเสียไปสู่ตนเอง ผู้อื่นและ
สถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้ซึ่งจะช่วยเอื้ออ�านวยให้
เกิดการให้อภัยได้ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ Ellis 
(2006) ได้กล่าวไว้ว่า หากเราได้ท�าการส�ารวจตนเองและ
สามารถปรบัความคดิทีม่ต่ีอตวัเราเองได้ เรากจ็ะสามารถ
ปรับตัวรวมถงึยอมรบัในตวัเราเองได้ด้วย และสอดคล้อง
กับ Rogers (1961) ที่ได้กล่าวถึงเรื่องการยอมรับผู้

อื่นเอาไว้ว่า เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความพร้อมที่จะ
ยอมรับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองพบเจอมา เขาก็จะ
มีความพร้อมที่จะยอมรับเรื่องของคนอื่นมากขึ้นไปด้วย 
และหากบคุคลมทีศันคตทิีเ่ป็นบวกต่อตนเองแล้วกจ็ะยิง่
เป็นสิง่เสรมิแรงท่ีจะท�าให้มองคนอ่ืนในทางบวกอนัน�าไป
สู่การยอมรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน

เข้าใจธรรมชาตขิองความรกัและความเมตตา 
เมื่อเกิดความขัดแย้งย่อมมีความรู้สึกเจ็บปวด 

ความรู้สึกผิดหวัง การท�าให้ความรู้สึกเจ็บปวด ความ
รู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติหรือแม้
กระทั้งท�าให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ�าเป็นต้องมีส่ิง
ที่มีคุณสมบัติลดทอนความเจ็บปวด ความผิดหวังใน
จติใจของบคุคล ซึง่ผูท้ีเ่ลอืกหนทางแห่งการให้อภยัเลอืก
ทีจ่ะใช้ความรกัและความเมตตา แต่การใช้คณุสมบตัขิอง
ความรักและความเมตตาให้เต็มประสิทธิภาพแล้วเอื้อ
อ�านวยให้เกิดการให้อภัยในจิตใจของบุคคลต้องมีการ
เชื่อมโยงเงื่อนไขการให้อภัยอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ณัฐมา ขันติธรรม (2553) ได้ศึกษาความรักใน
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่าความรักในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่มนุษย์
สามารถรับรู ้ถึงความรักได้ด้วยโดยออกมาในรูปของ
ความคิด ความพอใจ ความซาบซ้ึงใจฯลฯ ความรักใน
ทางพระพุทธศาสนามีพ้ืนฐานมาจากโลภะ อันประกอบ
ด้วยตัณหา 3 คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา และ
สามารถแบ่งความรักได้เป็น 3 ระดับคือ 1.รักตนเอง 
2.รักผู้อื่น 3.รักแบบเมตตา งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
ความรักมีพื้นฐานเกิดจากตัณหา เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลเมื่อไม่ได้ดังความต้องการย่อม
ถูกชักน�าไปทางด้านลบของจิตใจได้ซ่ึงต่างจากความรัก
แบบเมตตาเป็นความรักท่ีอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข และ
สามารถพัฒนาความรักแบบเมตตาให้เป็นความรักแบบ
เมตตาอัปปมัญญา คือความรักที่แผ่ไปสู่มนุษย์และสัตว์
ท้ังหลายด้วยความสม�่าเสมอกัน โดยไม่มีประมาณ ไม่
จ�ากัดขอบเขต ความรักแบบเมตตานี้จะสามารถเกิด
ขึ้นได้เมื่อความรักตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความเข้าใจและ
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ยอมรบัความเป็นจรงิของธรรมชาตซิึง่เป็นความรกัความ
เมตตาที่น้อมน�าไปสู่การให้อภัยได้

การสร้างสมดลุต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสถานการณ์ 
เง่ือนไขน้ีเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของการให้อภัย

เนื่องจากความสมดุลเกิดจากการรับรู้ และสัมพันธ์ต่อ
ตนเองและโลก 3 ทางคือ ความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม เมื่อ 3 ทางนี้มีความสอดคล้องเป็นไปในทาง
เดียวกันเกื้อหนุนกันและกันย่อมท�าให้เกิดความสมดุล 
แต่เมื่อ 3 ทางนี้ไม่สอดคล้องกันย่อมท�าให้เกิดความขัด
แย้งขึน้ต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสถานการณ์ทีไ่ม่มีใครควบคมุ
ได้ตามเหตุปัจจัยของความขัดแย้ง การสร้างความสมดุล
ให้เกดิขึน้ใหม่สามารถกระท�าได้โดยใช้เงือ่นไขการให้อภยั 
เช่น การใคร่ครวญด้วยใจอย่างลกึซ้ึง การยอมรบัความจรงิ  
การมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ การยอมรับ
ตนเอง ยอมรับผู ้อื่นและยอมรับสถานการณ์ที่ไม่มี
ใครความคุมได้ โดยน�าเงื่อนไขเหล่านี้มาสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความสมดุลท่ีสอดคล้องทาง
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อตนเอง ผู้อื่นและ
สถานการณ์ท่ีไม่มีใครควบคุมได้ โดยใช้การตอบสนอง
ความต้องการด้วยการเพิ่มหรือลดความต้องการทาง
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมจนกระทั้งพบจุด
สมดุลในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลให้บุคคลอภัย
ให้กับความขัดแย้งได้ 

ส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ารับโปรแกรมการ
ปรกึษากลุม่ตามแนวคดิจติตปัญญา พบว่า คะแนนการให้
อภยัมรีะดบัเท่าเดมิไม่แตกต่างจากระยะก่อนการทดลอง

2. จากผลการวจิยัพบว่านสิติปรญิญาตรท่ีีได้เข้า
รบัการปรกึษากลุม่ตามคดิจิตตปัญญามคีะแนนเฉลีย่การ
การให้อภัยในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 และใน
ระยะติดตามผลสูงกว่ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี ในระยะก่อน การทดลอง ระยะหลัง

การทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอริน่ี 

(Bonferroni)

คะแนนเฉลี่ย
ระยะก่อนการทดลอง

72.5

ระยะหลังการทดลอง

88

ระยะติดตามผล

90.12

ระยะก่อนการทดลอง (72.5) - 15.5* 17.62*

ระยะหลังการทดลอง (88) - - 2.12

ระยะติดตามผล (90.12) - - -

ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองได้
เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด จิตตปัญญาท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตนเองเนื่องจากผู ้รับการ
ปรึกษากลุ่มเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันของแต่ละเงื่อนไขการให้อภัยกับความขัดแย้งในชีวิต
ได้ สอดคล้องกับ ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ (2550, 
หน้า 72) ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านที่เกิด
ขึน้นีใ้นความเป็นจรงิมไิด้แยกขาดออกจากกัน แต่มคีวาม
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ส่งผลกระทบต่อกันและกันอยู่

ตลอดเวลา โดยมีเร่ืองของสติและการรู้ตัวเป็นพ้ืนฐาน 
แต่การเปลี่ยนแปลงข้ออื่น ๆ ก็กลับมาส่งผลต่อการมี
สตริูต้วัด้วยเช่นกนัเช่นการเข้าใจและยอมรบัตนเองท�าให้
สามารถสังเกตตนเองตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้น มี
สติรู้เท่าทันกิเลสท่ีเคยพยายามหลีกเลี่ยงหรือมองไม่เห็น
ได้ดีขึ้น การมีความรักความเข้าใจและเมตตาต่อเพื่อน
มนุษย์ก็ช่วยให้จิตใจเบิกบานง่ายต่อ การรักษาสติให้ตั้ง
มั่นได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในข้ออื่นๆ ก็
ส่งผลกระทบต่อกนัและกนัด้วย เช่นการเข้าใจและยอมรับ
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ความเป็นจรงิตามธรรมชาต ิการเข้าใจและยอมรบัตนเอง 
ความเข้าใจ ความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแยกขาดไม่ได้ เพราะการเข้าใจ
และยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติท�าให้เข้าใจและ
ยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในตนเองและผู้อ่ืน ใน
ขณะที่การเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นที่ท�าให้เกิด
ความรัก ความเมตตาและจิตใจที่เบิกบาน ก็ช่วยให้มอง
เห็นและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ดีขึ้น โดย
ไม่มีอคติที่ท�าให้มองและรับรู้ความเป็นจริงบิดเบือนไป 

จากเหตุผลที่กล่าวมาน้ีจึงเป็นข้อสนับสนุน
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเองจาก การที่สามารถ
เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของแต่ละ
เงื่อนไขการให้อภัยกับความขัดแย้งได้อย่างลงตัวและ
มีประสิทธิภาพ จึงท�าให้ผู ้รับการปรึกษากลุ่มมีความ
มั่นใจท่ีจะให้อภัยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้และการได้
เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาอย่างต่อ
เนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมเป็น 
11 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที จึงส่งผลให้แม้ภายหลัง การ
ทดลอง 2 สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะติดตามผล กลุ่มทดลอง
ยังคงใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากระยะการทดลองไปใช้
ในชีวิตประจ�าวันท�าให้สามารถจัดการกบัความขัดแย้งใน
ชีวิตได้ จงึท�าให้คะแนนเฉลีย่ในระยะตดิตามผลมากกว่า
ระยะก่อนการทดลอง ส่วนนิสิตปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้ารับ 
การปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา พบว่าคะแนน
เฉลี่ยการให้อภัยในระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกับระยะ
ก่อนการทดลอง เป็นเพราะว่าในการวิจัยกลุ่มควบคุมไม่
ได้เข้ารบัการปรกึษากลุม่ตามแนวคดิจิตตปัญญาจึงไม่ได้
รับแนวทางในการสร้างการให้อภัย

สรปุได้ว่า การพฒันาการให้อภยัด้วยการปรกึษา
กลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา สามารถพัฒนาการให้อภัย
ให้นิสิตปริญญาตรีได้ โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก 2 
ส่วน คือ บรรยากาศ การสร้างสัมพันธ์ภาพภายในกลุ่ม
และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา 
องค์ประกอบท้ังสองส่วนนี้สามารถท�าให้นิสิตปริญญา
ตรีที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญา

มีระดับการให้อภัยในระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลงานวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสร้างการให้

อภยัให้เกดิขึน้จ�าเป็นต้องมเีงือ่นไข การให้อภยัท่ีครบถ้วน
ก่อน แล้วจึงเช่ือมโยงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซ่ึงกันและ
กันของแต่ละเง่ือนไขการให้อภัยกับความขัดแย้งในชีวิต 
ดังนั้นในการน�าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด 
จิตตปัญญาไปใช้ในระยะแรกจึงควรค�านึงถึงการสร้าง
เง่ือนไขการให้อภัยให้ครบก่อน จึงค่อยเช่ือมโยงความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันของแต่ละเง่ือนไขการให้
อภัยกับความขัดแย้งในชีวิตจะท�าให้สร้างการให้อภัยให้
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิต
นกัศกึษาปรญิญาตร ีควรตระหนกัและพฒันาส่งเสรมิการ
สร้างการให้อภัยให้กับนิสิตนักศึกษา โดยน�าไปประยุกต์
กับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นิสิตนักศึกษา
สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างสุขสงบ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาในกลุ่มนิสิต

นักศึกษาที่มีอิสระเสรีภาพ จึงควรมีการศึกษาผลการ
ปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของ
กลุ่มคนอื่น ๆ ที่ถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น เด็กและ
เยาวชนในสถานสงเคราะห์ เด็กและวัยรุ่นในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขัง เป็นต้น เพื่อ
เปรียบเทียบผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด จิตตปัญญา
ต่อการให้อภัยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกลุ่ม
อื่นที่มีข้อจ�ากัดได้หรือไม่ 

2. ควรศึกษาผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
จิตตปัญญาต่อตัวแปรอื่น ๆ  สามารถใช้ การปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคดิจติตปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
หรอืไม่ เช่น การอโหสกิรรม การบริโภคด้วยปัญญา ความ
เข้มแข็งในการมองโลก เป็นต้น
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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.

Purposes of the Study
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 in 
Ratanakiri.

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 
ethnic minority students’ learning and support 
them in diverse means. 

Variables
The main elements which are used to 

study learning motivation of ethnic minority 
high school students in Ratanakiriare the five 
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).

Population and sample
The population in this study was 734 

ethnic minority students from two high schools in 
Ratanakiriin academic year 2012-2013.In order 
to ensure the selected sample is representative 
to the whole population of ethnic minority high 
school students, the current researcher followed 
the table of Krejcie and Morgan (1970, p.607-
610). The researcher planned to be at the 95% 
confidence level, with a margin of error of 5%. 
Therefore, the sample size from the population 
of 734 in the current study is 254, employed by 
stratified random sampling. 

Research Instrument Construction
The research instrument used to collect 

data in this study was questionnaire which 
divided into three parts such as background 
information, Factors affecting learning motivation 
of ethnic minority students which consisted of 20 

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 
ranged from .25 to .63. The discrimination 
values of students’ learning motivation ranged 
from .22 to .76.

Data Collection Procedure
1. The researcher asked for formal 

letter from Chair of Innovative Administration 
and Educational Leadership Center, Faculty 
of Education,Burapha Universityto Head of 
Department of Education, Youth, and Sport, 
Ratanakiri to obtain permission for the pilot 
study and data collection. 

2. Theresearcher distributed and 
collected 254 survey questionnaires by himself. 
Then, 100% the returned survey questionnaires 
were collected.

Data Analysis
Mean and Standard Deviation were used 

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 

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 

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 

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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performance of monolingual immigrant students 
on a linguistically complex problem.

4 .  A l l  pred ic tor  var iab les  can 
approximately account for 50% of learning 
motivation of ethnic minority high school 
students in Ratanakiri. The predictive equation 
in the form of raw score and standardized score 
was as follows:

Raw score:
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The findings revealed that teacher support 
was the first variable which predicted students’ 
leaning motivation. The principles support this 
finding was Dornyei (2001) who revealed that 
teachers have a significant influence on student 
motivation. They are responsible for creating 
the basic motivational conditions, for generating 
and maintaining student motivation, and for 
encouraging positive self-evaluation.

In addition, background of study was 
the second variable which predicted students’ 
leaning motivation. The principles support this 
finding was Bittin-Pearson et al. (2000) who 
revealed that students’ background plays a 
major role in their chances of staying in school. 
A number of studies demonstrated that student 
with linguistically diverse backgrounds were 
more likely to drop out than native speakers.

Furthermore, peer support was the 
third variable which predicted students’ leaning 
motivation. The principles support this finding 
was Loke& Chow (2007) who revealed that peer 
can facilitate cooperative learning and provides 

opportunities for students to discover their 
inadequacies and to correct misunderstanding. 

Besides, school administration was the 
fourth variable which predicted students’ leaning 
motivation. The principles support this finding 
was Jordan &Porath (2006) who revealed that 
the schools that encourage parental involvement 
mostly have a positive influence on student 
achievement. 

Final ly ,  home environment was 
considered not to predict learning motivation 
of ethnic minority students due to their parents’ 
education, poor living condition and lack of 
education material at home. Moreover, their 
parents are mostly famers so that they want 
their children to contribute to their work and 
they don’t concentrate much on their children’s 
learning. The principles support this finding 
was Sloan (2008) who argued that the factors 
that hinder the students’ learning motivation 
comprise of a single parent household, parental 
education level, language, incomes, and 
psychological indicators such as locus of control. 
Iltus (2006) also revealed that the children who 
are assisted regularly by their parents normally 
make the most progress in reading, however, 
those who came from homes where were given 
little help and where there were few books 
mostly made the least progress.

Recommendation
Implication for teacher
Teachers play an important role in 

motivating students to learn. They should 
continue to create delighted atmosphere in 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 

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 
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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  in s t rumen t s  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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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครู

เครือ่งสายในเขตพืน้ทีบ่รกิารของมหาวิทยาลยับูรพา และเพือ่ศกึษาผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะการแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์ส�าหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาและรวบรวม
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ผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะน�าไปใช้

จากผลการวิจยัทีพ่บว่า หลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะการแปรท�านองหลกัป่ีพาทย์ส�าหรบัครเูครือ่งสายในเขต
พื้นที่บริการของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา มีองค์ประกอบเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความสอดคล้องของร่างหลักสูตร
มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูเครื่องสายของกลุ่มตัวอย่าง หลังใช้
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลกัป่ีพาทย์ส�าหรบัครเูครือ่งสายในเขตพืน้ท่ีบรกิารของมหาลยัวทิยาลยั
บูรพาสงูกว่าก่อนใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลกัป่ีพาทย์ส�าหรบัครเูครือ่งสายในเขตพืน้ทีบ่รกิาร
ของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 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.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ดนตรเีป็นงานศิลปะทีม่นษุย์สร้างขึน้โดยใช้เสยีง

เป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา ท�านอง อารมณ์
ของเพลงด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์
เพลงดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่ง
ชีวิตให้มีความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้า เป็นสื่อ
เสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์
ประกอบขึ้นนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้
ถึงความเป็นชาติ คุณค่าของดนตรีไทยพิจารณาได้จาก
บทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น มีท่วงท�านอง
ตามโครงสร้างของระบบเสียง มีเนื้อร้องที่แต่งด้วย
ร้อยกรองอย่างสละสลวย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย เป็นที่ประจักษ์แก่
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าว่าพระองค์ทรงใฝ่พระราชหฤทัย
ในการท�านุบ�ารุง สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมการดนตรี
ของชาติไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาอารยประเทศ ก่อนท่ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ตัดสินพระทัยเลือกฝึกดนตรีไทยนั้น เป็นเวลาท่ีเพลง
ไทยประเภทลูกทุ่งก�าลังเฟื่องฟู ทรงติดตามฟังและโปรด
เป็นอันมาก เพราะเป็นเพลงที่ แสดงถึงชีวิต และอารมณ์
ของคนไทยได้ดี

หลักสูตรการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่แตกต่างกันอยู่ 2 
ลกัษณะ กล่าวคอื มุง่พฒันานสิติสูค่วามเป็นศลิปินกบัมุง่
พัฒนานิสิตไปประกอบอาชีพครู ซึ่งจะเปิดสอนในคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ปัจจบุนัการเรยีนการสอนถงึระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก การจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ของ
ประเทศ (Best Practice) และโดดเด่นในระดับอาเซียน
มีการคิดค้น สรรค์สร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้และ
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นท่ียอมรับของสังคมในระดับ
ประเทศและในระดับนานาชาติทั้งด้านการผลิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท�านบุ�ารุงศลิป วฒันธรรมและ
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการ
บริการทางวิชาการเป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทาง
วิชาการศึกษาศาสตร์ของประเทศที่ทุกภาคส่วนให้การ
ยอมรับและเช่ือมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับ
ประเทศและในระดับนานาชาติ สามารถพึ่งตนเองได้ใน
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ทุก ๆ  ด้าน และมีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการสูง 
บุคลากรมีความสุขและมั่นคงในคุณภาพชีวิต 

ในประเภทของเพลงไทย เพลงทางพื้นจัดเป็น
บทเพลงทีแ่สดงให้เหน็ทางบรรเลงของเครือ่งดนตรแีต่ละ
ชนิด และไหวพริบปฏิภาณของนักดนตรีได้ดีที่สุด นัก
ดนตรต้ีองใช้สมองคดิ ทางกลอนอยูต่ลอดเวลาทีบ่รรเลง
อยู่ในขณะนั้น นักดนตรีไทยถือว่า เพลงประเภททางพื้น
นี้ เป็นหัวใจแห่ง ศิลปะการบรรเลงเพลงไทยลักษณะท่ี
ส�าคัญของเพลงทางพ้ืน คือ ลีลาการบรรเลงแบบที่เรียก
ว่า “เก็บ” ความงามของเพลงประเภทนีข้ึ้นอยูกั่บการแปร
ท�านอง (Variation) ซ่ึงนักดนตรีจะคิดทางกลอนของ
เครื่องดนตรีและบรรเลงในขณะนั้นทันที เพลงทางพ้ืนนี้
จะเปิดโอกาสให้มีการสร้าง “กลอน” ของท�านองอย่าง
อิสระเป็นเพลงที่ส่งเสริมในด้านสติปัญญาและปฏิภาณ
มากที่สุด ประสบการณ์ของนักดนตรีเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
ความไพเราะของบทเพลงทางพื้นจะมีมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ประสบการณ์ของนักดนตรีที่แตกต่าง
กัน เพลงประเภททางพื้นนี้ เช่น แขกบรเทศ สารถี และ
แขกมอญ เป็นต้น (เฉลมิศกัดิ ์พกุิลศร,ี 2542, หน้า 150)

จากบทสัมภาษณ์ของผู้สอนหลักสูตรในระดับ
อุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีแนวทางใน
การด�าเนินงานภารกิจให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน
ดังกล่าวและควรมีการติดตามการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคมและผู้เรียน เช่น สร้างหลักสูตรใหม่ที่มองลักษณะ
บัณฑิตและความคาดหวังในบัณฑิตที่เป็นองค์รวม ไม่
แยกการเรียนรู้เป็นรายวิชา แต่ควรพัฒนาเป็นชุดวิชาท่ี
เชื่อมโยงแนวความคิดและหลักวิชาต่างๆ เพื่อการเรียน
รู้ความจริง และการสร้างสรรค์ปัญญาและคณุความดหีรอื
จิตวิญญาณ สร้างหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีที่มี
ความสมบูรณ์ และบูรณาการความรู้หรือภูมิปัญญา วิถี
การด�าเนินชีวิตและความสามารถในวิชาชีพที่มุ่งการฝึก
ตนและการปฏิบัติตนที่สามารถออกไปท�างานได้จริงตรง
กับสภาพจริงของการท�างาน

ลกัษณะการเรยีนการสอนวิชาดนตรไีทย โดยส่วน
มากเป็นการเรียนแบบอาจารย์ผู้สอน หรือเรียกว่าการต่อ
เพลง การเรียนจากการอ่านโน้ตเพลงการดูสื่อต่างๆ เช่น 
วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง หรือในระบบอินเตอร์เน็ตทั่วไป 
จากลักษณะการเรียนข้างต้นท�าให้ผู้เรียนไม่ทราบหลัก
วิธีการเรียนที่แท้จริง คือ การท�านองหลักมาแปรท�านอง
เพลงให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส�าหรับการบรรเลงดนตรี
ไทยในแต่ละเครื่องมือ ทั้งนี้โดยส่วนมากจะพบปัญหาใน
การเรียนการสอนของกลุ่มเครื่องสาย ไม่สามารถคิดหรือ
แปลท�านองหลักได้เพรายึดติดอยู่กับการอ่านโน้ต เมื่อ
ศึกษาจบไปเป็นครูจึงไม่สามารถสอน หรือแปลท�านอง
ของแต่ละเครื่องได้

ท�านองหลักเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญของการแปร
ท�านองเพลงให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะส�าหรับการบรรเลง
ดนตรีไทยในแต่ละเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ
การบรรเลงเป็นวงหรือการบรรเลงเพลงเดี่ยวก็ดี ท�านอง
หลักก็นับได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง ซ่ึงหากมีการเปรียบ
เทียบกบัผูท่ี้ศกึษาการบรรเลงดนตรไีทยทางด้านป่ีพาทย์ 
ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในท�านองหลักได้เป็นอย่าง
ต่อเนือ่งจากเครือ่งดนตรีทีท่�าการบรรเลงท�านองหลกัคอื 
“ฆ้องวงใหญ่” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีประกอบอยู่ในวงปี่พาทย์อยู่
แล้วท�าให้ผู้ท่ีศึกษาการบรรเลงปี่พาทย์จ�าเป็นท่ีจะต้องมี
การศึกษาและท�าความเข้าใจในท�านองหลักเสียก่อนเร่ิม
ท�าการศึกษาเครื่องมือชนิดอื่นๆที่ตนเองสนใจ เพื่อน
ที่จะได้ง่ายต่อการต่อเพลงและใช้ท�านองหลักในการคิด
กลอนเพลงหรือจ�าทางเพลงที่ตน (อ�านาจ จันทร์แป้น, 
2532, หน้า 3)

การฝึกอบรม เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะเพ่ิมทักษะ
ท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูเคร่ืองสายได้ เป็นการฝึก
อบรม เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้อย่างเปน็ระบบ มุง่
เพิม่พนูความรู ้ความเข้าใจทกัษะหรอืความช�านาญในการ
แปรท�านองเคร่ืองสายไทย ส่งเสริมให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 7 จังหวัดคือ จังหวัด
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
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จังหวัดสระแก้ว สามารถส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยก
มาตรฐานการปฏิบัติการสอนให้อยู่ในระดับสูงข้ึนและ
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถปรับวง
เคร่ืองสายส่งเข้าประกวดในงานวิชาการต่าง ๆ  ได้ (แสวง 
สมวงค์, 2542, หน้า 3)

จากการศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา (Oliva, 1982, p. 
172) และไทเลอร์ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ไว้ คือ ก�าหนดจุดมุ ่งหมายของการศึกษา (Aims 
of Education) และหลักการ ปรัชญา และจิตวิทยา
จากการวิเคราะห์ความต้องการและความจ�าเป็นของ
สังคมและของผู้เรียน, วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น
ของชุมชนที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ ความต้องการ
จ�าเป็นของผู้เรียนในชุมชน และเนื้อหาวิชาที่จ�าเป็น
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ก�าหนดเป้าหมาย
ของหลักสูตร (Curriculum Goals) จุดประสงค์ของ
หลักสูตร (Curriculum Objectives) โดยให้มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงเพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้หลักสูตร และ
การก�าหนดโครงสร้างหลักสูตร รวบรวมและน�าหลักสูตร
ไปใช้ (Organization and Implementation of 
the Curriculum) เป็นขั้นของการก�าหนดโครงสร้าง
หลกัสตูร, ก�าหนดเป้าหมายของการสอน (Introduction 
Goals) ของแต่ละระดับก�าหนดจุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอน (Instructional Objectives) ใน
แต่ละรายวิชา เลือกยุทธวิธีในการสอน (Selection Of 
Strategies) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม
กับผู้เรียน เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลก่อนที่น�าไป
สอนจริง (Preliminaries selection of evaluation 
techniques) และก�าหนดวิธีการประเมินผลหลังจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุด (Find selection of 
evaluation techniques) น�ายุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติจริง 
(Implementation of Instruction) ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน (Evaluation of Instruction) 
และประเมินหลักสูตร (Evaluation of curriculum) 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีท�าให้วงจรครบถ้วน การประเมิน
ผลท่ีมิใช่ประเมินผู้เรียนและผู้สอน แต่เป็นการประเมิน
หลักสูตรที่ท�าขึ้น

ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงมีความคิด
ว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะท�านองหลัก
ปี ่พาทย์ส�าหรับครูเคร่ืองสายในเขตพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาครูให้เป็นครู
ท่ีมีคุณภาพต่อไป จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว
จงึท�าใหผู้ว้จิัยสนใจทีจ่ะพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการ
สอนทกัษะปฏบิตัดินตรไีทย โดยมเีป้าหมายหลัก เพือ่น�า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาครูให้บรรลุถึงขีดความสามารถ
สูงสุดตามศักยภาพของตนตามเจตนารมณ์ที่หลักสูตร
ก�าหนดโดยเฉพาะสมรรถนะด้านความรู้และทักษะปฏบิตัิ
เป็นส�าคัญ

วัตถุประสงค์การวิจัยศึกษา
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปร

ท�านองหลักปี ่พาทย์ส�าหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูเคร่ือนสายในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร คอื ครผููส้อนในรายวชิาดนตรไีทย

ประเภทเครื่องสาย ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
บูรพา ประกอบด้วย 7 จังหวัดคือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 
ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้การวิจัยในคร้ังนี้คือ ครู
สอนรายวิชาดนตรีไทยประเภทเครื่องสายในเขตพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาจ�านวน 30 คน ที่สมัครใจ
เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร (Volunteer Sampling)

3. ตัวแปร ตัวแปรต้น คือ การอบรมตาม
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ 
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ตัวแปรตาม คอื 1) ความรูเ้กีย่วกบัการแปรท�านองเครือ่ง
สายโดยใช้ท�านองหลักปี่พาทย์ 2) ทักษะการแปรท�านอง
เครื่องสายโดยใช้ท�านองหลักปี่พาทย์

4. เน้ือหา ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึก
อบรมเป็นสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์ โดยการแปรเป็นท�านองของเครื่องสาย ซึ่ง
มีเครื่องดนตรีที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ จ�านวน 4 ชนิด 
คือ ซออู้ ซอด้วง จะเข้ และขิม เพลงที่ใช้ในการอบรมคือ
เพลงแขกมอญ 3 ชั้น

สมติฐานในการวิจัย
1. คะแนนความรู้ด้านทฤษฏีเรื่องทักษะท�านอง

หลักปี่พาทย์ส�าหรับครูเครื่องสายหลังเข้าอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรม 

2. คะแนนความรู้ด้านทักษะเรื่องทักษะท�านอง
หลักปี่พาทย์ส�าหรับครูเคร่ืองสายหลังเข้าอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวจิยัครัง้นีมุ้ง่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะ

การแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเคร่ืองสายใน
เขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้จากการศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอน
ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความสอดคล้อง
กัน และมีประเด็นขั้นตอนท่ีเพ่ิมเติมแตกต่างกันไปตาม
แนวคิดของนักการศึกษาหลายๆ ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรการสอนฯ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 97 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  หลกัสตรฝึกอบรมทกัษะการแปรทาํนองหลกัป่ีพาทย์ ู หมายถึง แนวทางกระบวนการ
จดัฝึกอบรมโดยใชห้ลกัการของทาํนองหลกัป่ีพาทยใ์นการแปรทาํนองเคร่ืองสาย ประกอบดว้ย
เคร่ืองดนตรี ซอดว้ง ซออู ้จะเข ้และขิม เพือ่ใหผู้เ้ขา้รวมอบรมมีทกัษะการแป่ รทาํนองเคร่ืองสายท่ี
ตนเองถนดั ทราบองคป์ระกอบ หลกัวิธีการ ขนัตอน และการฝึกกระบวนการแปรทาํนองในเพลง้
แขกมอญ ดว้ยเพราะเป็นเพลงทางพืนเปิดโอกาสใหมี้การสร้าง ้ “กลอน” ของทาํนองอยางอิสระเป็น่
เพลงท่ีสงเสริมในดา้นสติปัญญาและปฏิภาณมากท่ีสุด่  
 2.  ครสอนเคร่ืองสายู  หมายถึง บุคลากรในการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษาท่ีมีความ
ถนดัหรือความสามารถทางดา้นเคร่ืองสายและสอนในกลุมเคร่ืองดนตรีเคร่ืองสายไทย่  
 3. ทาํนองหลกัป่ีพาทย์ หมายถึง เนือเพลงท่ีเป็นแนวทางการบรรเลงในวงการดนตรีไทย้
เรียกวา ่  
มือฆอ้ง ลูกฆอ้ง ทางฆอ้ง ทาํนองฆอ้ง เนือฆอ้ง้  

 4. เขตพืน้ทีบ่ริการของมหาวทิยาลยับรพาู  หมายถึง ภูมิภาคยอยทางตะวนัออกของ่
ประเทศไทยเป็นเขตท่ีตงัของมหาวิทยาลยับูรพา ประกอบดว้ย ้ 7 จงัหวดั คือ จนัทบุรี ชลบุรี ตราด 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว้ 
 
 

สภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการสอนเคร่ืองสาย 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดของนักพฒันา
หลักสูตร ได้แก ่Oliva, 

Tyler 

หลักและวิธกีารสอนที่
เกี่ยวข้องกับการสอน

เคร่ืองสาย 

หลักสูตรฝึกอบรม
ทักษะการแปร

ทํานองหลักป่ีพาทย ์

ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรทํานอง

เคร่ืองสายโดยใช้
ทํานองหลักป่ีพาทย ์

ทักษะการแปร
ทํานองเคร่ืองสาย

โดยใช้ทํานองหลักป่ี
พาทย ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำานอง

หลักป่ีพาทย์ หมายถงึ แนวทางกระบวนการจัดฝึกอบรม
โดยใช้หลกัการของท�านองหลกัป่ีพาทย์ในการแปรท�านอง
เครื่องสาย ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ 
และขิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการแปรท�านอง
เครื่องสายที่ตนเองถนัด ทราบองค์ประกอบ หลักวิธีการ 
ขัน้ตอน และการฝึกกระบวนการแปรท�านองในเพลงแขก
มอญ ด้วยเพราะเป็นเพลงทางพืน้เปิดโอกาสให้มกีารสร้าง 
“กลอน” ของท�านองอย่างอสิระเป็นเพลงท่ีส่งเสรมิในด้าน
สติปัญญาและปฏิภาณมากที่สุด

2. ครูสอนเครื่องสาย หมายถึง บุคลากรในการ
สอนดนตรีไทยในสถานศึกษาที่มีความถนัดหรือความ
สามารถทางด้านเครื่องสายและสอนในกลุ่มเครื่องดนตรี
เครื่องสายไทย

3. ทำานองหลักปี่พาทย์ หมายถึง เนื้อเพลง
ที่เป็นแนวทางการบรรเลงในวงการดนตรีไทยเรียกว่า 
มือฆ้อง ลูกฆ้อง ทางฆ้อง ท�านองฆ้อง เนื้อฆ้อง

4. เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
หมายถงึ ภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทยเป็น
เขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 7 จังหวัด 
คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวจิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะ

การแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายใน
เขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาคร้ังนี้ ใช้วิธีการ
วิจัยในลักษณะการวิจัยและการพัฒนาซ่ึงมีกระบวนการ 
5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการ
ศกึษาและรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทีจ่�าเป็นเพือ่น�ามาพฒันา
หลักสูตรให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริง โดยในขั้นนี้ แบ่งออกเป็น

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเครื่องสาย การฝึกอบรม 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และการแปรท�านองของ
เครื่องสาย

2. การศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดนตรี
ไทยและอาจารย์ผู้สอนดนตรีไทยใระดับอุดมศึกษา

3. สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การสอนดนตรใีนเขตพืน้ทีบ่รกิารของมหาวทิยาลยับรูพา

ขัน้ตอนท่ี 2 การร่างหลกัสตูร เป็นการศกึษาการ
สร้างหลกัสตูรจากขัน้ตอนที ่1 น�ามาวเิคราะห์ก�าหนดเป็น
รายละเอียดต่างๆ ของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงร่างหลักสูตร 
เป็นการตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรทีไ่ด้จากขัน้ตอน
ที่ 2 ประเมินในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน แล้ว
ท�าการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน�าหลักสูตร
ไปทดลองใช้จริง

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการ
น�าหลักสูตรที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ทดสอบจากครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรโดยมีการทดสอบประเมินความรู้ทั้งก่อนและ
หลังการทดลองใช้หลักสูตร ตลอดจนสังเกตทักษะการ
แปรท�านองหลัก

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
เป็นการน�าผลทีไ่ด้จากการทดลองใช้หลกัสตูรมาประเมนิ
และปรับปรงุแก้ไขเพือ่ให้หลกัสตูรมคีวามสมบรูณ์มากยิง่
ขึน้ และพร้อมน�าไปใช้ต่อไป แผนการทดลองใช้หลกัสตูร
คร้ังน้ี ใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest- 
Posttest design (Campbell and Stanley, 1963, 
p. 7)

เครื่องมือในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบ

ด้วย
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1.1 แบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดนตรไีทยและ
อาจารย์สอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา จ�านวน 14 คน 
โดยสอบถามเกีย่วกบัสภาพปัญหาด้านกจิกรรมนกัศกึษา
และปัญหาด้านการเรยีนการสอนและหลกัการวธิกีารการ
เรียนการสอนเครื่องสาย และความคิดเห็นอื่น ๆ

1.2 แบบประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ประเมินโครงร่าง
หลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมกัน
หรือไม่ ใช้แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)

1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของ
โครงร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ใช้แบบประเมินความ
สอดคล้อง IOC ประเมินโครงร่างหลักสูตรในแต่ละองค์
ประกอบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

1.4 แบบประเมินคู ่มือวิทยากร 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�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสาย
ใช้วัดความรู้ ทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้
หลักสูตร

2.2.2 แบบประเมินทักษะการแปร

ท�านองหลกัป่ีพาทย์ส�าหรบัครสูอนเครือ่งสายในเขตพืน้ที่

บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล มีวิธีการด�าเนินการดังนี้
1. การเตรียมการก่อนการทดลอง เป็นการจัด

เตรยีมเอกสารหลกัสตูร และสือ่ การฝึกอบรมต่าง ๆ  การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดเตรียมทีมวิทยากร 
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ตลอดจนการติดต่อประสานงานเพื่อทดลองใช้หลักสูตร

2. การด�าเนินทดลอง มีขั้นตอนการด�าเนินการ
ดังนี้

1) ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับท�านองหลัก
ปี่พาทย์ส�าหรับครูเคร่ืองสายไทยของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน
การทดลองใช้หลักสูตร

2) ด�าเนินการทดลองใช้หลักสูตร โดยผู้วิจัย
จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ด้วยตนเองและ
ทีมวิทยากรจนครบกระบวนการของหลักสูตร 

3) ทดสอบวดัความรู้เกีย่วกบัการแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์ส�าหรับ ครูเครื่องสายไทย ของกลุ่มตัวอย่าง 
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองใช้หลักสูตร

4) ประเมินทักษะการแปรท�านองหลักโดย
ใช้แบบทดสอบ ประเมินโดยวิทยากรเฉพาะทางจ�านวน 
3 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอนดังนี้
ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาข้อมลูพ้ืนฐาน พบว่า การ

เรียนรู้ท�านองหลักปี่พาทย์เป็นหลักการทีท�าให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ เข้าใจอย่างแท้จริง มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ แต่
ต้องอาศัยความอดทน ระยะเวลา ครูผู้สอนต้องมีความ
ช�านาญเป็นอย่างมาก การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการแปร
ท�านองหลักปี่พาทย์มีความจ�าเป็นท่ีสามารถพัฒนานิสิต
นักศึกษาและพัฒนาการเป็นครูสอนเครื่องสายต่อไป

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและการหาคุณภาพเบื้อง
ต้นของหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลัก
ปี ่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 
4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.405 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่า ด้านปัญหาและความส�าคัญ และสื่อ/
วัสดุการอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 5.00 มีความ
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สอดคล้องทุกประเดน็การประเมนิมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.88 
และผลการหาคณุภาพคู่มอืวิทยากรมคีวามเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20

ตอนที ่3 ผลการทดลองใช้ประเมนิและปรบัปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลักปี ่
พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

1.1 ด้านความรู้ทฤษฎี
ก ่อนใช ้หลักสูตรฝ ึกอบรมท�านองหลัก

ปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.36 และหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ท�านองหลกัป่ีพาทย์ส�าหรบัครสูอนเครือ่งสายในเขตพืน้ที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.47 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.52 แสดงว่า หลังใช้หลักสูตร
ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ทางทฤษฎีเรื่องทักษะ
ท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายเพิ่มขึ้น

1.2 ด้านทักษะ
ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติการแปร

ท�านองหลักปี่พาทย์เป็นท�านองเครื่องสายได้ มีค่าเฉลี่ย 
66.71 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.28 เมือ่น�าค่าเฉลีย่
มาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ทีผู่เ้ชีย่วชาญก�าหนด ผลปรากฏ
ว่าผูเ้ข้าร่วมการอบรมมคีะแนนด้านทกัษะการแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญก�าหนด แสดงว่า 
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสามารถในการแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์เป็นท�านองเครื่องสายได้สูงกว่าเกณฑ์

สรุปผล
1. ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงสร้าง

หลักสูตรก่อนน�าไปทดลองใช้ โดยใช้ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ปรากฏว่าทุกองค์ประกอบ
ของโครงสร้างหลักสูตร การฝึกทักษะการแปรท�านอง
หลกัป่ีพาทย์ส�าหรับครูสอนเครือ่งสาย ในเขตพืน้ทีบ่รกิาร
ของมหาวทิยาลยับรูพามคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก 
สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้ ส่วนความ

สอดคล้องของหลกัสตูร ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่ามคีวาม
สอดคล้องกนัอยู่ในระดบัมาก เช่นกนั สามารถน�าไปใช้จดั
กิจกรรมการฝึกอบรมได้

2. ผลการใช้หลักสูตรการฝึกทักษะการแปร
ท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสาย พบว่า 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู ้เข้ารับการฝึก
อบรม มคีะแนนความรู้ทักษะการแปรท�านองหลกัป่ีพาทย์
ส�าหรับครูสอนเคร่ืองสาย หลงัใช้หลกัสตูรฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสาย
สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรท�านอง
หลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเคร่ืองสาย อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ด้านทักษะการแปรท�านองหลักของ
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม มคีะแนนทักษะการแปรท�านองหลกั
ป่ีพาทย์เป็นท�านองเครือ่งสาย หลงัการใช้หลกัสตูรสงูกว่า
เกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญก�าหนดแสดงว่า หลังใช้หลักสูตรฝึก
อบรมทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอน
เครื่องสาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการแปรท�านอง
หลักเพิ่มขึ้น

อภิปรายผล 
หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านอง

หลักปี ่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่
บริการของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา มีองค์ประกอบ
เหมาะสมอยู ่ในระดับมาก ความสอดคล้องของร่าง
หลกัสตูรมคีวามสอดคล้องอยูใ่นระดบัมาก ทักษะท�านอง
หลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเคร่ืองสายของกลุ่มตัวอย่าง 
หลังใช้หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านองหลัก
ปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเคร่ืองสายในเขตพ้ืนท่ีบริการของ
มหาลัยวิทยาลัยบูรพาสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรการฝึก
อบรมทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอน
เครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาลัยวิทยาลัยบูรพา 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดัง
กล่าวท�าให้เชือ่ได้ว่าน่าจะน�าหลกัสตูรการฝึกอบรมทักษะ
การแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเคร่ืองสายใน
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เขตพ้ืนทีบ่รกิารของมหาลัยวทิยาลยับรูพา ไปใช้ได้กบัครู
สอนเครือ่งสายในทกุพืน้ที ่ด้วยเหตทุีผู่เ้ข้าร่วมการอบรม
สามารถแปรท�านองหลักปี่พาทย์เป็นท�านองเครื่องสาย 
โดยรักษาเสียงตก

ในท�านองหลักไว้ ด�าเนินท�านองให้กลมกลืน
กับท�านองหลัก ด�าเนินท�านองให้มีเสียงสัมผัส ด�าเนิน
ท�านองให้เหมาะสมกับบทเพลง หลักเล่ียงการด�าเนิน
ท�านองซ�า้ซาก มีท่วงทใีนการด�าเนนิท�านอง เลอืกด�าเนนิ
ท�านองให้เหมาะสมกบัก�าลงัของตน ซ�า้เป็นแนวทางหรอื
หลักคดิในการแปรท�านองของ บษุกร ส�าโรงทอง (2539, 
หน้า 16-20) จากผลการวิจัยดงักล่าว ได้หลกัสตูรการฝึก
อบรมทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอน
เครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มี
คุณภาพโดยพิจารณาในสองประเด็น ประเด็นแรกคือ ผล
การประเมินโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการ
แปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสายในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ปัญหาและความส�าคัญ หลักการ 
จดุมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ โครงสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรม 
การจัดประสบการณ์ สื่อ วัสดุการอบรม การวัดประเมิน
ผล มีความเหมาะสมที่จะน�าไปทดลองใช้ได้ ระดับมาก 
ทกุประเด็นการประเมนิ ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการตามข้ันตอน
ของกระบวนการพัฒนาหลกัสตูร ตามแนวคดิการพฒันา
หลักสูตรของไทเลอร์และโอลิวา (Oliva,1982, p. 172 
อ้างในบุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, หน้า 184-185) 

จากการทีผู่ว้จิยัด�าเนนิการตามขัน้ตอนของการ
พัฒนาหลักสูตรนี้เอง จึงส่งผลให้หลักสูตร การฝึกอบรม
ทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่อง
สายในเขตพืน้ทีบ่รกิารของมหาวทิยาลยับรูพา ทีส่ร้างขึน้
เป็นไปอย่างมีระบบเรยีบร้อย และได้ผลดทีกุขัน้ตอน เป็น
ไปตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร นอกจาก
ผลของการสร้างและพัฒนาหลักสูตรจนได้หลักสูตรท่ี
มีคุณภาพที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาผู้เข้าร่วมการ
อบรมให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัย
ได้ข้อค้นพบจากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ที่น่า

สนใจ ประการแรก คือ ความสามารถด้านทักษะผู้เข้า
ร่วมการอบรมมีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี
ที่แตกต่างกันในการจัดกลุ่มท�ากิจกรรมด�าเนินการโดย
แบ่งกลุ่มให้มีทั้งคนที่มีทักษะดีและทักษะพอใช้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่ทักษะพอใช้ 
ให้สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ได้ ความรู้เบื้องต้นท�านองหลัก เมื่อผ่านการอบรม
หลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจลักษณะรูปแบบ
การตีฆ้องวงใหญ่ และการใช้มือฆ้องวงใหญ่ประเภท
ต่างๆ ได้แก่ มือฆ้องอิสระ มือฆ้องบังคับ มือฆ้องกึ่ง
บังคับกึ่งอิสระ ซึ่งมือฆ้อง 3 ประเภทนี้ จะเป็นรูปแบบ
การบรรเลงเพลงไทยในแต่ละบทเพลง ซ่ึงสอดคล้องกับ 
อุทิศ นาคสวัสดิ์ (2530) ได้วิเคราะห์มือฆ้องในท�านอง
เพลงต่างๆ ว่า “ในเพลงหนึ่งๆนั้น อาจมีมือฆ้องทั้ง 3 
ประเภทนี้ ปะปนคลุกเคล้ากันไปในอัตราส่วนเท่าท่ีเห็น 
ก่อให้เกิดความไพเราะ แต่เพลงเก่าๆส่วนมากมักใช้มือ
ฆ้องประเภทอสิระเป็นพืน้ ถ้าได้ยนิระนาดเอกตเีป็นเสียง
ถี่ติดกันเรื่อยๆโดยไม่มีการรัวหรือกรอสลับเพลง ก็แปล
ว่าเพลงนั้นใช้มือฆ้องอิสระทั้งสิ้น” ส�าหรับเนื้อหา ผู้วิจัย
ได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรท�านองทาง
ด้านดนตรีไทยท่ีให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้น
ท�านองหลัก หลักและวิธีการแปรท�านองเครื่องสาย การ
แปรท�านองเคร่ืองสายโดยใช้ท�านองหลัก และประการ
ส�าคัญหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญขั้นเบื้องต้น และน�าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน ปรากฏได้ผลเป็นที่
หน้าพอใจ สามารถน�าไปใช้พัฒนาผู้เข้าร่วมการอบรมให้
มีทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์เป็นท�านองเครื่อง
สายในระดบัท่ีสงูข้ึนได้ สอดคล้องกบังานวจิยัของววิฒัน์ 
เพชรศรี (2551, หน้า 89) วุฒิพงษ์ ทองก้อน (2544, 
หน้า 190-191) ชัยวัฒน์ วารี (2553, หน้า 134-136) 
ทีไ่ด้พฒันาหลกัสตูรเพือ่ยกระดบัความสามารถของผูเ้ข้า
ร่วมการอบรมให้สงูขึน้ โดยมกีระบวนการพัฒนาหลกัสตูร
ท่ีเป็นระบบมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรท่ีชัดเจนจน
ส่งผลให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้
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พัฒนาผู้เข้าร่วมการอบรมให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรท�านอง

หลักปี ่พาทย์ส�าหรับครูสอนเครื่องสาย ในเขตพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับ
การน�าไปใช้กับครูสอนดนตรีไทย เนื่องจากเนื้อหาของ
หลักสูตรนี้เหมาะกับวุฒิภาวะของครูสอนดนตรี ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต้องมีทักษะทางด้านดนตรีไทยท�านอง
หลักปี่พาทย์ รวมถึงมีทักษะพื้นฐานของท�านองเครื่อง
สายอยู่ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการในการอบรม 
ผู้อบรมต้องใช้ความรู้ความสามรถทางด้านการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี หลังจากจบการฝึกอบรมนี้แล้วผู้เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรนี้ต้องแปรทางเครื่องสายของแต่ละ
เครื่องดนตรีได้

2. ผู้ที่น�าหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปร
ท�านองหลกัป่ีพาทย์ส�าหรบัครสูอนเครือ่งสายในเขตพืน้ที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพานี้ไปใช้ ควรศึกษาขั้นตอน
การด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และกลยุทธ์ที่น�า

มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ อาจปรบัเนือ้หาหรอื
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมได้

3. ระยะเวลาในการใช้หลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะการแปรท�านองหลักปี่พาทย์ส�าหรับครูสอนเคร่ือง
สาย ในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยบูรพาอาจมี
การปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผู้จัดอบรมที่น�าหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะนี้ไปใช้

4. การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมควรให้มีความ
หลากหลายซึ่งอาจปรับได้ตามความเหมาะสมและความ
จ�าเป็นมุง่เน้นให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ลงมอืปฏบิติัการ
แปรท�านอง โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี อิสระใน
การคิดเรื่องการแปรทาง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเหน็และความสามารถของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

5. การวัดและประเมินผล ในขั้นตอนของการ
ด�าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะท�านองหลักปี่พาทย์
ส�าหรบัครสูอนเครือ่งสาย ควรมใีห้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ 
กล่าวคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านกระบวนการ
วัดผลประเมินผล จึงสามารถตรวจสอบคุณภาพของผู้
เข้ารับการอบรมได้ว่ามีทักษะครบทุกด้าน
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษา อังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 20 
คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group 
Pretest-Posttest Design) 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยใช้เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R จ�านวน 
7 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R และ
แบบทดสอบวัดด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาในการทดลองสอน 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 โรงเรียน

วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2. พฤตกิรรมการอ่านภาษาองักฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม

คำาสำาคัญ: 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 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ภาษาต่างประเทศมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
ติดต่อสือ่สาร การศกึษา การแสวงหาความรู ้การประกอบ
อาชีพและการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
วสิยัทศัน์ของชุมชนโลก การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศช่วย
ให้นักเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก น�ามาซ่ึงมิตรไมตรีและ
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีข้ึน ได้เรียนรู้และเข้าใจ

ความแตกต่างของภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่าง
ประเทศ และใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ 
รวมทัง้เข้าถงึองค์ความรู้ต่าง ๆ  ได้ง่ายและกว้างขวางขึน้
และมีวิสัยทัศน์ในการด�ารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552, หน้า 220) 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศ จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ�ารง



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 99

ไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง 
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางสังคม และวัฒนธรรม (ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554, ค�าน�า) ทั้งนี้กระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อด�าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยให้ความส�าคัญกับการ
ศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
รณรงค์ให้ประชากรทกุคนอ่านออกเขยีนได้ ลดอตัราการ
ไม่รู้หนังสือ ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษา
ราชการของอาเซียน (ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, 2555) 
อีกทั้งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก�าหนดให้เด็กไทยในประชาคมอาเซียนมีคุณลักษณะ 
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ/
กระบวนการ ซึ่งจ�าแนกเป็นทักษะการเรียนรู้และการ
พัฒนาตน ทักษะพลเมอืง/ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ทกัษะพืน้ฐานโดยเฉพาะด้านทกัษะพืน้ฐานได้ก�าหนดให้
นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อยอีก 1 ภาษา 
(สุคนธ์ สินธพานนท์และจินตนาวีรเกียรติสุนทร, 2556, 
หน้า 20) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่าง
ประเทศมุ ่ งหวังให ้ นักเรียนมี เจตคติที่ดีต ่อภาษา
ต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ รวม
ทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลาก
หลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิด
และวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ได้ก�าหนดสาระหลักท่ีจ�าเป็นส�าหรับนักเรียนทุกคน ซึ่ง
ประกอบด้วยภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก ซึ่งคุณภาพของ
นักเรียนที่ส�าคัญเมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แล้วต้องมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 
221) 

องค์ประกอบส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นคือความสามารถในการ
อ่าน เนื่องจากการอ่านมีความส�าคัญต่อมนุษย์ท่ีช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ช่วย
ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ�าวัน การอ่านมีความจ�าเป็นต่อการศึกษาเล่า
เรียน คนที่เรียนหนังสือเก่งมักจะเป็นคนที่อ่านหนังสือ
เก่ง เพราะการอ่านช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่
จะท�าให้ประสบผลส�าเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดับ
สูงได้ การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษย์เพราะช่วยยกระดับสติ
ปัญญาให้สูงขึ้น ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการ
พัฒนาความคิดให้มีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนา
ในอาชพี ท�าให้มนษุย์ ทนัต่อเหตกุารณ์ สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้ (ส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 175)

นอกจากความสามารถในการอ่านแล้ว สิ่งที่
มีความส�าคัญและช่วยให้การอ่านประสบผลส�าเร็จก็
คือความเข้าใจในการอ่าน (Comprehension) ซ่ึง
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า 73) กล่าวถึงความ
เข้าใจในการอ่านว่าเป็นความสามารถที่จะอนุมานข้อ
สนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่งท่ีอ่านมา
แล้วได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ถ้าอ่านแล้วไม่เกดิความเข้าใจ
ใด ๆ เลย ก็อาจกล่าวได้ว่าการอ่านท่ีแท้จริงยังไม่เกิด
ขึ้นและการอ่านในลักษณะนี้จึงเป็นเพียงเห็นตัวหนังสือ
ปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านัน้ ไม่สือ่ความหมายอะไร
ท้ังสิ้น นอกจากจะท�าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้ว 
ยังไม่ได้อะไรจากการอ่านนั้นอีกด้วย 

อย่างไรก็ดีแม้ความต้องการในการใช้ภาษา
อังกฤษเน้นหนักที่ทักษะการอ่าน แต่ผลการประเมิน
ด้านการอ่านของนักเรียนไทยอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าเกณฑ์ 
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(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, หน้า 1) 
ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
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 ซ่ึงต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ
จงัหวดั ส่วนมาตรฐานการเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนต้องเร่งพฒันา 
ได้แก่มาตรฐาน ต 1.1, ต 1.3, และ ต 2.2, โดยเฉพาะ
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคีวามเรือ่งทีฟั่งและอ่าน จาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555,หน้า 3) 
นักเรียนได้คะแนนต�่ากว่ามาตรฐานการเรียนรู้อื่น ๆ  และ
เมื่อศึกษาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.83 (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย, 
2556) ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้เฉลี่ย
ร้อยละ 65ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ดังกล่าวพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับต�่า 
โดยเฉพาะทักษะการอ่านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
28.75 (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย, 2556) ทั้งนี้เนื่องมา
จากนักเรียนขาดความสามารถด้านทักษะการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจโดยอ่านไปเรื่อย ๆ จนจบอย่างไม่มีจุดหมาย 
ท�าให้จบัใจความส�าคญัไม่ได้ไม่สามารถแปลความ ตคีวาม
และขยายความได้ เพราะไม่เข้าใจในสิง่ทีอ่่าน รวมทัง้ขาด
ความสนใจในการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน ไม่รกัการอ่าน
และการค้นคว้า ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอนยังขาดเทคนิค
หรือวิธีการที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
งานวิจัยของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษและนักวิจัยหลาย

ท่านพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งท่ี
จะสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านคือ การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R (Survey, 
Question, Read, Recite, Review) ของฟรานซิส 
พ.ีโรบนิสนั (Robinson. F.P., 1961, pp. 29-30) กล่าว
คือส�ารวจบทอ่านอย่างคร่าว ๆ โดยวิธีกวาดสายตาเพื่อ
หาจุดส�าคัญของเรื่อง (Survey) ต่อจากนั้นตั้งค�าถาม
จากบทอ่าน (Question) อ่านเรื่องอย่างรอบคอบเพื่อ
ท�าความเข้าใจและจับประเด็นที่ส�าคัญเพื่อหาค�าถามจาก
บทอ่านที่ตั้งไว้ (Read) จดจ�าข้อความที่ส�าคัญโดยการ
จดบนัทึกย่อหรอืขีดเส้นใต้ เพือ่เตอืนความจ�าของตนเอง 
(Recite) ทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยการอ่านค�าถาม
ที่นักเรียนได้ตั้งไว้ และค�าตอบของแต่ละข้อ (Review) 
เมื่อพิจารณากระบวนการ 5 ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จะเห็นได้ว่า
เป็นวิธีท่ีเพ่ิมความสามารถทางด้านการอ่าน ช่วยสร้าง
นิสัยการอ่านที่ดี และมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ที่
จะจับใจความส�าคัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเน้ือหาท่ีมีความ
ยากได้ง่ายขึ้น นักเรียนจดจ�าเรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยให้
รู้จักการต้ังค�าถาม และการคาดเดาค�าตอบท่ีพบในบท
อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้
จากงานวิจัยของดุษฎี นาหาร (2553) พบว่าการพัฒนา
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความ
คงทนในการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารท�าให้นกัเรยีนมพีฒันาการด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น และจากงานวิจัยของ
นภวรรณ สวุรรณประสม (2551) ได้ศกึษาผลของวธิกีาร
สอนอ่านด้วยกลวธิ ีSQ3R ร่วมกบัการเรยีนการสอนแบบ
โครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีใช้วิธีสอนอ่านด้วย
กลวธิ ีSQ3R ร่วมกบัการเรยีนการสอนแบบโครงงานหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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จากการศกึษาข้ันตอนของการจัดการเรยีนรูโ้ดย
ใช้เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R และผลงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการ
อ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีการที่จะท�าให้นักเรียนได้พัฒนา
ทกัษะการอ่านอย่างมปีระสิทธภิาพ ท�าให้นักเรยีนสามารถ
อ่านจบัประเด็นส�าคญัอย่างมจุีดมุง่หมายจนท�าให้มคีวาม
เข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส�าคัญเพราะช่วยกระตุ้น
และพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจใน
การอ่านมากขึ้นซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้ 
เช่น การฟัง 

การพดู การเขยีน นอกจากนีก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรม
การอ่านอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะน�าเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มาจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรยีนวดัตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุร ีให้มปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจก่อนเรยีนและหลงัเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 
จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ระหว่างเรยีน ด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

วดัตะปอนน้อย จงัหวดัจนัทบรุด้ีวยการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R หลงัเรยีน สงูกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มขลุงสัมพันธ์ อ�าเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จ�านวน 4 ห้องเรียน

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรีที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2556 จ�านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 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 ความเข้าใจในการอ่านภาษา

อังกฤษ ประกอบด้วย การแปลความ การตีความ และ

การขยายความ

3.2.2 พฤติกรรมในการอ่านภาษา

อังกฤษ 
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เนื้อหาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคีวามเรือ่งทีฟั่งและอ่านจาก
สือ่ประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตผุล, 
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส�าคญัและตอบค�าถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า สาระ
ที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557102

สมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ, ต 2.1 ป.6/2 ให้
ข้อมลูเกีย่วกบัเทศกาล/ วันส�าคญั/ งานฉลอง/ ชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 24 ชั่วโมง

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ

อ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและ
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ
การทดลองโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับ
นักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest- Posttest 
Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 จ�านวน 7 แผน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน โดยศึกษา

เอกสาร ต�าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผน
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ศึกษาและ
คัดเลือกบทอ่านจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีระดับความ
ยากง่ายของค�าศัพท์และประโยคตามระดับความยาก
ง่ายในการอ่านของเอ็ดเวิดฟราย (Edward Fry อ้างถึง
ใน Burmister, 1978, p.37) น�าบทอ่านให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาตะวันตกตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้
ภาษา ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาตะวนัตก ด�าเนนิการสร้างแผนการจดัการเรยีน
รู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเน้ือหาท่ีใช้ในการทดลองในแผนการ
จัดการเรียนรู้ น�าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนอต่อประธานและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานพินธ์
เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม น�าแผนการจดัการ
เรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ�านวน 5 คนเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.90 น�าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
นักเรียนที่มีสภาพใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจ
สอบความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรม และเวลา แล้ว
น�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การอ่านแบบ 
SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้
ด�าเนินการสร้างโดยศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง
กับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – list) ชนิด 
2 ตัวเลือกคือ ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ จ�านวน 5 ข้อ โดย
พฤตกิรรมทีส่งัเกต ประกอบด้วยการกวาดสายตาไปตาม
หวัข้อในบทอ่านเพือ่หาจดุส�าคญัของเร่ือง การตัง้ค�าถาม
จากเร่ืองท่ีอ่านได้ การอ่านรายละเอียดของบทอ่านเพ่ือ
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หาค�าตอบ การตอบค�าถามอย่างย่อ ๆ โดยใช้ภาษาของ
ตนเอง และการทบทวนประเด็นส�าคัญ ๆ โดยการอ่าน
ค�าถามและค�าตอบให้ครู และเพื่อน ๆ  ฟัง น�าแบบสังเกต
พฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษด้วยวธิกีารจัดการเรยีนรู้
โดยใช้เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่6 ทีส่ร้างขึน้น�าเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุ
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และน�า
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึง่ปรากฏว่าแบบสงัเกตพฤตกิรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีค่าเท่ากับ 1.00 

3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผูว้จัิยได้
ด�าเนนิการสร้างโดยศกึษาจากเอกสาร ต�ารา และงานวจัิย
ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วางโครงสร้างของแบบ
ทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้านการ
ตีความ การแปลความและการขยายความ เป็นข้อสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 1 ชุด 40 
ข้อ น�าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการท่ี
ปรกึษาวทิยานพินธ์เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม 
และปรบัปรงุแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน�าแบบทดสอบ
ให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาตะวันตกตรวจสอบความถูก
ต้องด้านการใช้ภาษา และปรับปรุงแก้ไขแบบ ทดสอบ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันตก 
น�าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจ
สอบความเหมาะสมของค�าถาม และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่า ค่าดชันคีวามสอดคล้องของ
แบบทดสอบมีค่า เท่ากับ 0.92 น�าแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง น�าผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของข้อสอบเป็น

รายข้อ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 
299)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป คัดเลือก
ข้อสอบจ�านวน 30 ข้อจาก 40 ข้อ โดยคัดเลือกข้อที่มี
ความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.25-0.80 และข้อท่ีมค่ีาอ�านาจ
จ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.46-0.74 หาค่าความเชื่อมั่นของ
ข้อสอบทัง้ฉบบัโดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-รชิาร์ดสนั 
(Kuder – Richardson) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ท�าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ�านวน 30 ข้อ บันทึกคะแนนผลการทดสอบไว้เป็น
คะแนนทดสอบก่อนเรียนส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล

2. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และท�าการสังเกตพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น

3. บนัทกึคะแนนผลการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ซึ่งประกอบด้วยแบบ
บันทึกการอ่าน แผนผังความคิด และแบบฝึกหัดเพื่อ
ศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน

4. ท�าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจ�านวน 30 ข้อ 
บันทึกคะแนนผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลัง
เรียนส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนและ หลัง

เรียนโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร 
t-test แบบ Dependent Sample

3. วิเคราะห์หาค่าพฤติกรรมการอ่านภาษา
องักฤษโดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรมการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 
จังหวัดจันทบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. พฤตกิรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรยีน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวจิยั ทัง้นี ้อาจเนือ่งมาจากการจัดกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ตาม
แนวคิดของโรบินสัน (Robinson F.P., 1961, pp. 29-
30) ซึง่เป็นวธิกีารอ่านท่ีท�าให้นักเรยีนได้พฒันาทกัษะการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับประเด็นส�าคัญของ
เรือ่งทีอ่่านอย่างมีจุดมุง่หมาย จนท�าให้มคีวามเข้าใจเรือ่ง
ที่อ่านได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมการ
อ่านอย่างเป็นระบบ เพราะนกัเรยีนได้ฝึกทกัษะอย่างเป็น

ขั้นตอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มจากขั้นน�า
เข้าสูบ่ทเรียนด้วยการท่ีครูทักทายนกัเรียนตามวฒันธรรม
ของชาวตะวนัตก ผสมผสานกบัวัฒนธรรมไทย เพ่ือเช่ือม
โยง เข้าสูเ่รือ่งในบทอ่าน เป็นการสร้างบรรยากาศความคุน้
เคย และเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการสนทนาเพื่อ
ทบทวนความรูเ้ดมิของนกัเรยีน และเพือ่สร้างความรูใ้หม่
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษของกุศยา แสงเดช (2545, หน้า 
139-143) อีกทั้ง พิตรวัลย์ โกวิทวที (2540, หน้า 4-5) 
ได้กล่าวสนับสนุนว่าการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครู
ต้องส�ารวจความพร้อมของนักเรียนอยู่เสมอ ถ้านักเรียน
ไม่พร้อม ครูต้องทบทวนเสียก่อน เพราะการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อนักเรียนมีความพร้อม ต่อจากนั้นครู
ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ไปตามขั้นตอนโดยเริ่มจากให้นักเรียนอ่าน
บทอ่านในใจ (Silent Reading) เพื่อส�ารวจ (Survey) 
บทอ่านอย่างคร่าว ๆ  โดยวิธกีารกวาดสายตา (Reading 
by Scanning) อย่างรวดเร็วไปตามหัวข้อ เพ่ือหาจุด
ส�าคัญของเรื่อง เป็นการจุดประกายให้นักเรียนมีความ
สนใจอยากติดตามความเป็นไปของเร่ืองท่ีอ่าน แล้ว
น�าสิ่งที่อยากรู้จากเรื่องมาตั้งค�าถาม (Question) โดย
จับประเด็นค�าถาม ให้ได้ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร กับใคร และท�าท�าไม บันทึกข้อค�าถามลงในแบบ
บนัทึกการอ่าน การตัง้ค�าถามเป็นขัน้ตอนท่ีท�าให้นกัเรียน
มคีวามตัง้ใจและจดจ่ออยูก่บัสิง่ท่ีอ่าน เพ่ือค้นหาค�าตอบ 
จึงเป็นการอ่านท่ีมีจุดหมาย นักเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้
รวดเร็วขึ้น เม่ือนักเรียนแต่ละคนต้ังค�าถามแล้ว ครูจะ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมท้ังบันทึกคะแนนการตั้ง
ค�าถามเพื่อดูพัฒนาการและความก้าวหน้าของนักเรียน
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ท�าให้นักเรียนมีความ
กระตอืรอืร้นในการปฏบิตักิจิกรรม ต่อจากนัน้ให้นกัเรยีน
อ่านรายละเอียด (Read) ของบทอ่านเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และค้นหาค�าตอบจากค�าถามทีต่ัง้ไว้ในแบบบนัทกึ
การอ่าน ถ้านกัเรยีนยงัตอบค�าถามไม่ได้แสดงว่านกัเรยีน
ยังไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ครูให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวน
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หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะเข้าใจ ตอบค�าถามได้ ท�าให้
นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านดีขึ้น โดยการสังเกตจาก
กิจกรรมการอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ ๆ ไป ครู
บันทึกคะแนนการตอบค�าถามของนักเรียน หลังจากนั้น
ครใูห้นกัเรยีนท�าความเข้าใจค�าตอบและเนือ้เรือ่งจากการ
อ่านแล้วจดจ�าข้อความส�าคัญ (Recite) ด้วยวิธีการจด
บันทกึอย่างย่อ หรอืขีดเส้นใต้ใจความส�าคญัของเรือ่ง และ
เล่นเกม 10 ค�าถาม เพื่อท�าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน 
ร่าเริง ได้มีการเคลื่อนไหวและตื่นตัวในการแข่งขันอยู่
ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนการสรุป
ใจความส�าคญัของเร่ือง ครใูห้นกัเรยีนท�าแผนผงัความคดิ 
(Mind Map) ลงในแบบบันทึกการอ่าน ครูบันทกึคะแนน
แผนผังความคิด จากนั้นให้นักเรียนทบทวน (Review) 
เรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยการอ่านค�าถาม และค�าตอบของ
แต่ละคนจากแบบบันทึกการอ่านให้ครู และเพื่อน ๆ ฟัง 
และท�าแบบฝึกหดัวดัความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
รวมทั้ง เฉลยแบบฝึกหัด ครูบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปองค์ความรู ้จากกิจกรรม
ทั้งหมด ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบทันทีหลัง
จากเสรจ็กจิกรรมเพือ่เป็นแรงจูงใจในการ เรยีนรูต่้อไป ดงั
ที่พิตรวัลย์โกวิทวที (2540, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่าการ
ให้นกัเรยีนท�างานหรอืท�าแบบฝึกหดันัน้ นกัเรยีนต้องการ
ความส�าเร็จ เมื่อท�าได้ก็เกิดความพอใจเกิดแรงจูงใจที่จะ
ท�างานนั้นต่อไป ดังน้ันการที่ครูบอกผลความก้าวหน้า
ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จึง
เป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนสนใจที่จะฝึกอ่าน และย่อมส่งผล
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

จากการวดัและประเมนิผลกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรี พบว่าผลการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยมีค่าคะแนนร้อยละ 88.31 เมื่อพิจารณา
ตามรายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-7 พบว่านักเรียน
มีผลการเรียนรู้ดีข้ึนเป็นล�าดับโดยมีค่าคะแนนร้อยละ 

79.33, 85.17, 85.83, 87.33, 90.67, 94.50 และ 
95.33 ท้ังนีเ้นือ่งมาจากการฝึกฝนบ่อยครัง้จนเกดิความ
ช�านาญ ท�าให้ผลการเรียนรู้โดยรวม มีความ ก้าวหน้า
ขึ้นในทุกแผน รวมท้ังสื่อการเรียนรู ้ที่เป็นบทอ่านใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน มีความส�าคัญที่ท�าให้
นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจดขีึน้ เนือ่งจากเนือ้หาของบทอ่านท้ังหมด
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจ
ของนักเรียน และเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนเพราะอยู่ใน
ช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ บทอ่าน
ยังมีภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม มีความส�าคัญต่อการ
เรียนรู้ มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของใจทิพย์ เชื้อ
รัตนพงษ์ (2539, หน้า 22-29) ที่กล่าวว่าการคัดเลือก
เน้ือหาหรือบทอ่าน ต้องมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ 
(Significance) ถูกต้องทันสมัย (Validity) น่าสนใจ 
(Interest) เป็นสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้ (Learn Ability) สอดคล้อง
กบัจดุประสงค์ (Appropriateness to Objectives) เป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน (Usefulness) และเป็นสิ่งที่
สามารถจัดให้นักเรียนได้ (Feasibility) และบทอ่านได้
ผ่านการหาค่าความยากง่ายตามวธิกีารของเอดเวดิฟราย 
(Edward Fry อ้างถึงใน Burmister, 1978) รวม
ทั้งผ่านการเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษา
โดยตรงในการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา 
ด้านเนื้อหา จึงเป็นบทอ่านที่มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะ
น�ามาจัดการเรียนรู้ เทคนิคการอ่านดังกล่าวเป็นเทคนิค
การอ่านที่นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
โดยมคีรคูอยก�ากบัดแูลให้ค�าแนะน�า และเสริมก�าลงัใจให้
นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค�า
และอรทัย มูลค�า (2546, หน้า 245-248) ที่ให้หลักการ
ไว้ว่าทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ครูจะต้องก�ากับดูแล และให้ค�าแนะน�า
นักเรียนอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภวรรณ สุวรรณประสม (2551) ได้ศึกษาผลของ
วิธีการสอนอ่านด้วยกลวิธี SQ3R ร่วมกับการเรียนการ
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สอนแบบโครงงานที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความ
สามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนทีใ่ช้วิธสีอน
อ่านด้วยกลวธิ ีSQ3R ร่วมกับการเรยีนการสอนแบบโครง
งาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของดุษฎี นาหาร (2553) พบว่าการพัฒนากิจกรรม
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนใน
การเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการ วิจัยเชิง
ปฏิบัติการท�าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น

2. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่าง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ 
SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกระบวนการของกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน ดังกล่าว สอดคล้องกับขั้นตอน
ของเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ซ่ึงเน้นการปฏิบัติของ
นกัเรยีนเป็นรายบคุคลตามขัน้ตอนของการอ่านอย่างเป็น
ระบบชัดเจน มีครูเป็นผู้ก�ากับ ดูแล ให้ค�าแนะน�าอย่าง
ใกล้ชิด ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรีด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ในแต่ละ
แผนการจดัการเรยีนรู ้มีคะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบั
ดีเยี่ยม มีค่าคะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.14 เมื่อพิจารณา
เป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่องข่าวจากหนังสือพิมพ์มีค่าคะแนน น้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 87.40 เพราะนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับเทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R นักเรียนขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตั้ง
ค�าถาม ไม่กล้าตอบค�าถาม เพราะกลัวผิดหลักไวยากรณ์ 
และไม่เข้าใจการสร้างประโยคค�าถามWh-Questions 
ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับพอใช้ ส่วน
หนึ่งเป็นนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่มี

ความสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพราะ
เป็นวิธีการอ่านแบบใหม่ท่ีนักเรียนไม่เคยปฏิบัติ รวมท้ัง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นการฝึกทักษะการคิด การ
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน อีกท้ังเนื้อหาของบทอ่านใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนัท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัเรียนโดย
เฉพาะอย่างยิง่แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5-7 เป็นบทอ่านที่
เกี่ยวกับอาเซียน นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ
สอดคล้องกับกิจกรรมอาเซียนของโรงเรียนวัดตะปอน
น้อย ในระยะแรก ๆ ของการจัดการเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1-2 นักเรียนยังขาดทักษะในการฝึกอ่าน 
เมื่อมีการฝึกอ่านอย่างต่อเนื่องท�าให้มีความช�านาญมาก
ขึน้ เข้าใจขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการ
อ่านแบบ SQ3R มากขึ้น ท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจตามแผนการจดัการ
เรียนรู้อื่น ๆ ดีขึ้นในทุกแผนเช่น แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2 เรื่องวันลอยกระทง นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.00 แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองวันพ่อแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 
93.00 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองอาหารอาเซียน คดิ
เป็นร้อยละ 98.00 ส่วนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองวนั
คริสต์มาส แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องนิทานพื้นบ้าน
อาเซยีน และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองเพลงอาเซยีน 
นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นต้น

จากการสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี พบว่านักเรียน
ท้ังหมด 20 คน มีพฤติกรรมระดับดีเยี่ยมจ�านวน 19 
คน โดยมีค่าคะแนน ร้อยละ 82.86-100 แต่มีนักเรียน 
1 คน มีพฤติกรรมระดับดีมีค่าคะแนนร้อยละ 71.43 ซึ่ง
เป็นผล มาจากพฤตกิรรมการอ่านภาษาองักฤษตามแผน
จัดการเรียนรู้ที่ 1-7 ไม่คงที่ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และติดเกมมาก เล่นเกม
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จนดึก ๆ ทุกคืน เมื่อมาโรงเรียนจะง่วงนอนเสมอ จึงมี
ผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ครูดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้
ชิด ด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหากบัผู้ปกครอง และสอนซ่อมเสรมิหลงัเลกิเรยีนทกุ
วันท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการอ่านดีขึ้น 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�าเรื่องได้ดีตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ อีกทัง้สวิุทย์ มลูค�า และอรทยั มลูค�า 
(2546, หน้า 245-248) ได้กล่าวว่าเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ3R มข้ีอดคีอื เป็นวธีิทีเ่หมาะส�าหรบัการสอนอ่าน เป็น
วธิกีารทีเ่ร้าความสนใจในการเรยีนรูแ้ละเป็นการฝึกทกัษะ
ในการจับใจความ หรือประเด็นส�าคัญของเรื่องที่อ่าน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเตรียมนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนคิการอ่านภาษาองักฤษแบบ SQ3R ในด้านความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัค�าศพัท์ การตัง้ค�าถาม Wh-Questions 

2. การเลือกเนื้อเรื่อง ควรเลือกเนื้อเรื่องที่อยู่ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย มี
ภาพประกอบเนื้อเร่ืองจะท�าให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองราวท่ี
ก�าลังอ่านได้ดี

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ

อ่านแบบ SQ3R ไปทดลองสอนทักษะ การอ่านในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะทางภาษา 
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

2. ควรท�าการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลความ
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

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ และหา
แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่าง คือ คน
พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 26 จังหวัดภาคกลาง จ�านวน 400 คน และผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็น ผู้น�าระดับนโยบาย นักวิชาการ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
กลุ่มญาติของคนพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้แทนองค์กรของคนพิการทางการเคลื่อนไหว รวมท้ังสิ้น 24 คน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ

ผลการวิจัย พบว่า
คนพกิารทางการเคลือ่นไหวทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอบุตัเิหต ุมกีารปรบัตวัในระดบัมาก โดยปัจจยัเชงิสาเหตุ

ที่มีผลต่อการปรับตัวในระดับมาก คือ อัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการพึ่งพา
ตนเอง ส่วนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลทางตรงต่อการปรบัตวั คอืการพึง่พาตนเอง 
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 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อคนพิการ มีต้นแบบของคนพิการท่ีประสบ
ความส�าเร็จ และลดพฤติกรรม การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อคนพิการ ให้มากที่สุด มีกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีตัวกลางประสานงาน
ระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการ เพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และกระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับคนพิการให้ทั่วถึง
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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.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ความพิการเป็นลักษณะความผิดปกติทาง

ร่างกายและจิตใจ ที่เกิดควบคู่กับมนุษย์เป็นระยะเวลาช้า
นาน ส�าหรบัประเทศไทย จากข้อมลูของส�านกังานส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติ คนพกิารแห่งชาต ิ(2556) พบว่า 
ความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางร่างกาย มจี�านวน
คนพกิารสงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกับความพกิารด้านอืน่ๆ และมี
แนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง คอื ปี พ.ศ. 2540 มจี�านวน 

56,984 คน ปี พ.ศ. 2545 มีจ�านวน 112,480 คน ปี 
พ.ศ. 2550 มีจ�านวน 233,810 คน และ ปี พ.ศ. 2555 
มีจ�านวน 600,542 คน อีกท้ังสังคมยังมีทัศนคติและ
ความเชื่อที่ไม่ดีต่อคนพิการ สอดคล้องกับ Takamie 
(2003) ว่า สังคมไทยยังมีทัศนคติด้านลบต่อคนพิการ
ในเชิงให้ตราบาป ลดคุณค่า และความสามารถ เพราะ
เห็นว่าคนพิการเป็นผู้ที่อ่อนแอ ไม่สมบูรณ์
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ทั้งที่ประเทศไทยมีกฎหมายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการมากมาย อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-11 พระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ หรือแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มคนพิการ 
มักได้รับความเอาใจใส่น้อยมาก ท�าให้ขาดโอกาสในด้าน
ต่างๆ และระบบการบริการที่รัฐจัดให้ส�าหรับคนพิการ 
ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวคนพิการ ระบบรัฐสวัสดิการยัง
คงกระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่ๆ เท่านั้น และมุ่งรักษาความ
เจ็บป่วยเป็นหลัก ซึ่งตามปกติคนพิการส่วนใหญ่มัก
จะอยู ่ในความดูแลของครอบครัวและชุมชน (สุวิทย์ 
วิบูลยผลประเสริฐ และคณะ, 2540)

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อบุตัเิหตเุป็นสิง่ส�าคญั ซึง่จากการศกึษางานวิจัยทีผ่่านมา
พบว่า การศึกษาเรื่อง การปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวยังมีอยู่น้อยมากในสังคมไทย ท�าให้ข้อมูลที่
จะน�าไปใช้วางแผนเชิงนโยบาย หรือการน�าไปปฏิบัติใช้
ยังไม่มีข้อมูลมากพอ อีกทั้งงานวิจัยในต่างประเทศท่ีจะ
น�ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ยังมีบริบททางสังคม 
ทั้งด้านทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึง
มีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับ
ตัวของคนพิการทาง การเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่
ได้รบัผลกระทบจากอบุตัเิหตใุนเขตภาคกลาง ทีเ่ป็นพืน้ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็น
พืน้ทีเ่ขตเมอืงมแีหล่งทีม่โีรงงานอตุสาหกรรม การจราจร
คับคั่ง และจ�านวนประชากร ภาคกลางมีมากที่สุดใน
ประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2556)

ด้วยเหตผุลดังกล่าว การศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิล
และแนวทางการส่งเสรมิการปรบัตวัของคนพกิารทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ซ่ึงผลการ
วิจัยดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อ
เท็จจริงทางด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคน

พกิารทาง การเคลือ่นไหวทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอบัุตเิหตุ 
และได้แนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของ คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาการปรับตัวของคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัว

ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ

3 เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือคน
พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

ปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระ
ทบจากอุบัติเหตุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Causal Relationship Research) ประกอบ
ด้วย

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ คนพกิารทางการเคลือ่นไหว

ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 
กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนพิการทางการ

เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ในเขตภาค
กลาง แบ่งออกเป็น 26 จังหวัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Random Sampling) 
และก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้กฎแห่งความชัดเจนที่ 
Schumacker & Lomax (1996); Hair et al. (1998, 
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน 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
การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ

2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.2 .1 ความเ ท่ียงตรงเชิ ง เนื้ อหา 

(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน 

ที่มีความเชี่ยวชาญการปรับตัวของคนพิการทางการ

เคลือ่นไหวทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอบัุตเิหต ุเป็นผูพ้จิารณา

ความสอดคล้องของค�าถาม 

2.2.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) น�า

ไปทดลองใช้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุบัติเหตุ จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 

40 คน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-

Coefficient) 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

มโนทัศน์ด้านการปรบัอารมณ์ และอตัมโนทศัน์ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2.3.1.2 การสนับสนุนทางสังคม 

มีตัวแปรทีส่งัเกต 3 ตัวแปร คอื 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�า

สิ่งต่างๆ การได้รับความยอมรับจากผู้อ่ืน การประสบ

ความส�าเร็จ และการประเมินคุณค่าของตนเอง

2.3.2.2 การพึ่งพาตนเอง มี

ตัวแปรที่สังเกต 3 ตัวแปร คือ ความส�าเร็จในตนเอง การ

จัดหาสิ่งของเพ่ือตอบสนองความต้องการด้วยตนเอง 

ความไม่กลัวและการกล้ายืนหยัด

2.3.2.3 การปรับตัวของคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุมี

ตัวแปรที่สังเกต 4 ตัวแปร คือ การปรับตัวด้านกายภาพ 

การปรับตัวด้านจิตวิทยา การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 

และการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน
3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมลู

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองใน

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�าเร็จรูปลิสเรล (LISREL version 9.10) ปรับ

แบบจ�าลอง และท�าการทดสอบความสอดคล้องของแบบ

จ�าลองสมมติุฐานการวจิยั กบัข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ตวัอย่าง 

จนผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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4. การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผ ่านการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัย โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์แล้ว ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ตอนที่ 2 ศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการปรับ
ตวัของคนพกิารทางการเคลือ่นไหวทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ ประกอบด้วย

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ 

ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

1.2 ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มญาติคน
พิการทางการเคลื่อนไหว และกลุ่มองค์กรที่ให้ความช่วย
เหลือกับคนพิการ 

2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 เครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบ

บันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม 
2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ เสนอเครื่อง

มือที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้มีความครอบคลุม
และความสอดคล้องตามนิยาม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 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

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การปรับตัว
1. การปรับตัวด้านกายภาพ
2. การปรับตัวด้านจิตวิทยา
3. การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่
4. การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน

4.04

4.18
4.16
3.89
3.93

0.76

0.78
0.84
0.91
0.89
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการปรับตัวของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อัตมโนทัศน์
การสนับสนุนทางสังคม
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การเห็นคุณค่าในตนเอง 
การพึ่งพาตนเอง

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
การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

TE DE IE

1 อัตมโนทัศน์ 0.42* 0.26* 0.16*

2 การสนับสนุนทางสังคม 1.21* - 1.21*

3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ 0.79* - 0.79*

4 การเห็นคุณค่าในตนเอง 0.54* - 0.54*

5 การพึ่งพาตนเอง 0.71* 0.71* -

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการส่งเสริม
การปรับตัวของคนพิการทางการ เคลื่อนไหวที่ได้รับผล
จากอุบัติเหตุ จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ ่ม (Focus Group 
Discussion) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริม 
การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผล
จากอุบัติเหตุ ปรากฏว่า

1. การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัว
ของคนพิการในปัจจุบัน มีความตื่นตัวมากกว่าในอดีต 
เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ การมีพระราชบัญญัติท่ีส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่คนในสังคมยังไม่
เชื่อมั่นศักยภาพของคนพิการ 

2. การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัว
ของคนพิการในอนาคต เริ่มจากครอบครัวของคนพิการ 
ต้องกล้าให้คนพิการก้าวออกจากบ้าน จากนั้นคนใน

สังคมควรให้เกียรติและเปิดโอกาสด้านต่างๆให้กับคน
พิการ และควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับคน
พิการ เพ่ือให้ คนพิการสามารถด�ารงชีวิตอิสระได้เช่น
เดียวกับคนปกติ

3. แนวทางการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและ
สนับสนุนให้คนพิการมีการปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ควรมีการ
ส่งเสรมิให้ท่ัวถงึ มบีรกิารท่ีรวดเร็ว ตรงกบัความต้องการ
ของคนพกิาร 2) การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางอาชพี ปัจจบุนั
ยงัไม่มตีวักลางด้านการประสานงานระหว่างคนพกิารกบั
สถานประกอบการ ส�าหรบักองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ควร
มีการตรวจสอบว่าเมื่อกู้เงินไปประกอบอาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องและความย่ังยืนของ
กิจการเป็นอย่างไร อาจมีการเข้าไปแนะน�าการเป็นผู้
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ประกอบการรายย่อย เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื และ 3) การ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางสงัคม ควรมกีารปรบัปรงุส่ิงแวดล้อม
และส่ิงอ�านวยความสะดวก เพือ่ให้คนพกิารสามารถออก
มาใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างไม่ล�าบาก

4. แนวทางการส่งเสริมให้คนพิการเกิดการเห็น
คณุค่าในตนเอง ควรมตีวัอย่างทีด่แีละ ชีใ้ห้คนพกิารเหน็
ถึงอนาคต อาจใช้กระบวนการให้ค�าปรึกษาแบบเพื่อน 
(Peer counseling) นอกจากนัน้สถานวิีทยุและโทรทศัน์ 
ควรเสนอรายการท่ีแสดงถึงศักยภาพของคนพิการ และ 
แนวคิดของคนพิการต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับตัวส�าหรับคนพิการอื่นๆ 

5. แนวทางการส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
พึ่งพาตนเอง คนพิการต้องมีใจที่ต้องการก้าวพ้นจากคน
พิการที่อยู่แต่ในบ้าน ออกมาแสดงพลังให้สังคมเห็นว่า 
เขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยพลังในตนเอง มีความคิดเชิง
บวก ยอมรับสภาพร่างกายของตนเองได้ ไม่แคร์สายตา
ของผู้ที่ดูถูกเหยียดหยาม รวมทั้งต้องพยายามแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม และมีการรวมกลุ่มคนพิการด้วยกัน เพื่อ
ให้เกดิพลงักลายเป็นองค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล ทีม่กีารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ จนตกผลึกความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของ
คนพิการ 

6. มาตรการการส่งเสริมการปรับตัวของคน
พิการที่มีในปัจจุบัน ถือได้ว่าดีมาก แต่การน�าไปใช้และ
ผู้ปฏิบัติ ยังปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ ขาดความเชื่อม
โยงระหว่างหน่วยงาน รวมถึงมข้ีอระเบียบทียุ่ง่ยากในการ
ขอกายอุปกรณ์ อีกทั้งเมื่อได้รับกายอุปกรณ์แล้ว กลับใช้
ไม่ได้เตม็ท่ี เนือ่งจากไม่เหมาะสมกบัรูปร่างของคนพิการ 

7. มาตรการการส่งเสริมการปรับตัวของคน
พกิารในอนาคต ควรลดขัน้ตอนทียุ่ง่ยากในการให้บริการ 
และการโยนงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการบูรณาการการ
ท�างานระหว่างหน่วยงาน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
คนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดสิ่งแวดล้อมให้
ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบสวัสดิการทางสังคมให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

อภิปรายผลงานวิจัย
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 
ประกอบด้วย 

1. อัตมโนทัศน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับ
ตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุ และมีผลทางอ้อมผ่านการพึ่งพาตนเอง 
ท้ังน้ีเพราะคนพิการจะปรับตัวได้มากหรือน้อยเท่าใดน้ัน 
ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันภายในร่างกายและความต้องการที่
จะเอาชนะอปุสรรค จงึท�าให้เกดิการสร้างความหวงัให้กบั
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับWylie (1961) พบว่า การที่มี
อัตมโนทัศน์สูงจะมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว 

2. การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพราะการสนับสนุนทางสังคม 
เป็นแรงผลกัดนัภายนอกทีส่่งเสรมิให้คนพกิารปรบัตวัได้
ง่ายขึ้น เป็นส่วนที่คอยส่งเสริมให้เกิดก�าลังใจ แต่อย่างไร
ก็ตามต้องต้องผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองก่อน จึงจะ
ท�าให้คนพิการเหล่าน้ันปรับตัวคืนสู่สังคมได้ สอดคล้อง
กับอรสา บุพโกสุม (2550) พบว่า การท่ีคนพิการทาง
สายตาได้รับความช่วยเหลอืจากเครือข่ายทางสงัคม ท�าให้
พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่าคนพิการจะพยายาม
สร้างแรงผลักดันออกจากการเป็นคนพิการติดบ้าน และ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมแล้วก็ตาม ถ้าไม่ได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีถูกต้อง การท่ีจะท�าให้คนพิการกลับ
กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าดังเดิมนั้นก็ท�าได้
ยาก เนื่องจากการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นปัจจัยที่สร้าง
ศักยภาพให้กับคนพิการท่ีสูญเสียอวัยวะจากร่างกาย ให้
สามารถกลบัมาใช้ชวีติได้ใกล้เคยีงกบัคนปกต ิสอดคล้อง
กับรวมพร ถาวรอนุกูลกิจ (2538) พบว่า การฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการมีความส�าคัญและจ�าเป็นมาก 
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เพราะเป็นวิธีการที่จะพัฒนาความสามารถของเด็กเพ่ือ
ประโยชน์ในการท�างานและการด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะ
สม 

4. การเห็นคุณค่าในตนเอง มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพราะคนพิการที่เห็นคุณค่าใน
ตนเองแล้ว จะส่งผลให้จิตใจของคนพิการเข้มแข็งมาก
ข้ึน ก่อให้เกิดความมัน่ใจ เกดิความยอมรบันบัถอืตนเอง 
มองเห็นว่าตนเองมศีกัยภาพทีจ่ะท�าสิง่ต่างๆให้กบัสงัคม
ได้ สอดคล้องวิจิตร แก้วเครือวัลย์ (2544) พบว่า การ
เหน็คณุค่าในตนเอง มผีลต่อการพฒันาศกัยภาพด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง และการ
ประกอบอาชีพ 

5. การพ่ึงพาตนเอง มีผลทางตรงต่อการปรับ
ตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุ เพราะเมื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่
ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
ความกล้าต่อสู ้ยืนหยัด ต่ออปุสรรคต่างๆ นัน้ ย่อมท�าให้
คนพิการคนนั้นเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าผลักดัน
ตนเองก้าวพ้นจากคนป่วยเป็นคนทีส่ามารถท�าประโยชน์
ให้กบัสงัคม สอดคล้องกมลพรรณ พนัพึง่ (2553) พบว่า 
การให้ความหมายความพิการของคนพิการเองในเชิง
บวก เป็นจุดพลิกผันที่ส่งผลให้เกิดการเสริมพลังอ�านาจ
จากภายในตนเอง และน�าไปสูพ่ฤตกิรรมเชงิสร้างสรรค์ใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะท�าให้คนพิการลุกขึ้นมาด�ารงชีวิต
อิสระได้ด้วยตนเอง ถึงได้ว่าเป็นการพัฒนาอัตลักษณะ
เชงิบวกของตวับคุคล สร้างให้คนพกิารเกิดการเหน็คณุค่า
ในตนเอง

6. แนวทางการส่งเสรมิการปรบัตวัของคนพกิาร
ทางการเคลือ่นไหวทีไ่ด้รบัผลจากอบัุตเิหต ุตามปัจจัยทีม่ี
อทิธพิลต่อการปรบัตัวของคนพกิารทางการเคลือ่นไหวที่
ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ สามารถอภิปรายผล ดังนี้

6.1 อัตมโนทัศน์ การที่คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ จะเกิดการปรับตัว
ได้ ควรยอมรับสภาพร่างกายของตนเองให้ได้ ต้องไม่

สนใจสายตาของผู้ท่ีดูถูกเหยียดหยาม สอดคล้องกับ 
วรรณดี ปัญญวรรณศิริ (2551) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการด�ารงชีวิตอิสระของคนพิการ คือ การเข้าใจสภาพ
ความพกิาร ซึง่คนพกิารควรตระหนกัถงึความพกิารของ
ตนเอง การรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้ความพิการ
มีสภาพรุนแรงขึ้น 

6.2 การสนับสนุนทางสังคม เริ่มจาก
ครอบครัว เป็นหน่วยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แต่เป็นขุมก�าลัง
ที่ส�าคัญในการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่คนพิการให้
เกิดการปรับตัว กล้าก้าวออกสู่สังคม สอดคล้องกับ 
วรรณดี ปัญญวรรณศิริ (2551) พบว่า ความเข้าใจ
ของครอบครัว การให้ช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก
ครอบครัว เป็นการสร้างก�าลังใจให้แก่คนพิการ ซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�ารงชีวิตอิสระของคนพิการ ต่อ
จากนั้นคนภายในสังคมสามารถช่วยเหลือให้คนพิการ
สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสงัคมได้ โดยการส่งเสรมิเจตคติ
ที่ดี ไม่ดูถูกเหยียดหยามคนพิการ สังคมควรมีตัวอย่างที่
ด ีและแสดงให้เหน็ถงึโอกาสในการประสบความส�าเรจ็ใน
ชีวิต รวมถึงลดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 
โดยการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับ Luckner และ Stewart (2003) 
พบว่า ปัจจยัทีท่�าให้คนพกิารประสบความส�าเรจ็ในสงัคม 
เกดิจากการได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัคนปกต ิท�าให้คนพกิาร
เกิดการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น และภานุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา 
(2552) พบว่า ความส�าเรจ็ของครพูกิารในช่วงวยัท�างาน 
ได้รับโอกาสท่ีดีจากผู้บริหาร มอบหมายงานตามความ
ถนัดและตามความสามารถ มีการพัฒนาความรู้ โดยได้
รับการอบรมและสัมมนาเป็นประจ�า ส่วนหน่วยงานภาค
รัฐช่วยส่งเสริมได้ โดยการเพิ่มการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการ
ท�างานระหว่างหน่วยงาน นโยบายการส่งเสริมคนพิการ
ต้องเป็นนโยบายต่อเนื่องมีแนวคิดเชิงรุก (Proactive) 
ลดข้อระเบียบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการ
ติดต่อระหว่างคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส�าหรับคนพิการอย่าง
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ทั่วถึง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิง
ส�าหรับคนพิการ สอดคล้องกับรวมพร ถาวรอนุกูลกิจ 
(2538) เสนอแนะว่า ควรมีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบเครือข่ายองค์กร ให้
เกดิการสนบัสนนุการพฒันาคนพกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
วรรณดี ปัญญวรรณศิริ (2551) พบว่า กฎหมายเกี่ยว
กับคนพิการ รวมถึงพระราชบัญญัติการรับรองสิทธิขั้น
พื้นฐานที่คนพิการพึงมีพึงได้ ยังมีบางฉบับหรือนโยบาย
บางอย่าง ยังไม่ให้ความส�าคัญกับคนพิการ และสุกัญญา 
วิบูลย์พานิช (2537) พบว่า ถ้าคนพิการได้รับการ
สนับสนุนในด้านข่าวสาร และค�าแนะน�าต่างๆ จะท�าให้
คนพิการทราบแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะ
สมกับสุขภาพร่างกาย ทราบแนวทางในการประกอบ
อาชีพ มีก�าลังใจ มีความมั่นใจ กล้าที่จะต้องสู้หรือเผชิญ
กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

6.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรเริ่มจากการ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ คนพิการมาก
ที่สุด มีขบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงเรื่องกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ควรมีการตรวจสอบว่าเมื่อกู้เงินไปประกอบ
อาชีพอิสระแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืนหรือไม่ อาจมีการเข้าไปแนะน�าการเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพ
อิสระของคนพิการต่อไป จะส่งผลให้ คนพิการเกิดราย
ได้ในการเลี้ยงครอบครัว ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ศกัยภาพของตนเอง สอดคล้องกบัขนษิฐา เทวนิทรภทัติ 
(2540) พบว่า คนพิการมักไม่ได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม เช่น ขาดความสะดวกในการขึ้นลงรถประจ�า
ทาง ไม่มีทางลาด ไม่มีที่จอดรถส�าหรับคนพิการ ตลอด
จนขาดบริการสาธารณะต่างๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ สโมสร ศูนย์กีฬาและสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจากผู้ใช้รถใช้ถนน 
ขาดความระมัดระวัง ไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของคน
พิการ ท�าให้คนพิการประสบปัญหาความยากล�าบากใน
การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั Talf (1985) พบว่า ถ้าคนพกิาร

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมามีความสามารถใน
การท�างาน หรือท�ากิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพแล้ว 
เขากจ็ะกลบัเหน็คณุค่าในตนเองมากขึน้ และจตุรงค์ บุณย
รัตนสุนทร และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล (2550) พบว่า 
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระของ คนพิการ เป็นโครงการ
ท่ีท�าให้คนพิการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ 
และเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างรายได้เสรมิให้กบัครอบครวั 
ท�าให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

6.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง เร่ิมจากตัว
คนพิการต้องมีความคิดเชิงบวก เป็นคนมองโลกในแง่
ดี ต้องพยายามแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือน�าความรู้
ไปใช้ท�างาน มีการรวมกลุ่มคนพิการ เพื่อให้เกิดองค์กร
ของคนพิการท่ีมีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ Luckner 
and Stewart (2003) พบว่า การเป็นผู้มองโลกในแง่ดี 
ก่อให้เกิดเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก็
จะส่งผลให้ คนพิการทางหูประสบความส�าเร็จได้ และ
กมลพรรณ พันพึ่ง (2553) พบว่า อัตลักษณ์กลุ่มจะ
ส่งเสริมการด�ารงอยู่ของอัตลักษณ์เชิงบวกของตัวบุคคล 
และการเช่ือมโยงบุคคลเข้าสู่กิจกรรมทางสังคม จะสร้าง
ให้คนพิการเกิดวิธีคิด การเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถ
น�าไปสู่การเพิ่มระดับศักยภาพ 

6.5 การพ่ึงพาตนเอง ต้องเกิดจากความ
ต้องการของคนพกิารทีต้่องการออกจากการเกบ็ตวัอยู่ใน
บ้าน มาแสดงพลงัให้สงัคมเหน็ว่า คนพกิารสามารถท�าสิง่
ต่างๆได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป สอดคล้องกับชวพล 
ลิตติพานิช (2548) พบว่า คนพิการที่มีก�าลังกาย ก�าลัง
ใจ จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ท�าให้คนพิการมี
ใจที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างได้ 
ส่งผลให้การปรับตัวเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
1. ตัวคนพิการ ต้องมีใจที่กล้ายืนหยัด รู้จักการ

ช่วยตวัเองในกจิวตัรประจ�าวนั ไม่ซ�า้เตมิความพกิารของ
ตนเองด้วยวิธีการต่างๆ
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2. ครอบครัวคนพิการ ควรเปิดโอกาสให้คน
พิการได้ออกสู่สังคมภายนอก ฝึกให้คนพิการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันได้เอง และปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน
ให้เหมาะกับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิต
ประจ�าวันได้ด้วยตนเอง

3. สงัคมทัว่ไป เริม่จากสือ่สารมวลชน จัดรายการ
ที่กระตุ้นให้คนพิการเกิดความหวังและความฝัน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้คนพิการก้าวพ้นจากวังวนแห่งการเก็บ
ตัว และองค์กรคนพิการต่างๆ ควรมีการจัดโครงการ
เพ่ือนช่วยเพือ่น เพือ่เปิดโอกาสให้คนพิการและครอบครวั
ของคนพิการ ได้พูดคุยกันอย่างลุ่มลึก เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

4. ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ควรจัดกายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและ
ใช้งานได้จริงให้กับคนพิการ ควรมีการส่งเสริมอาชีพ
ส�าหรับคนพิการรุนแรง กระจายการรักษาพยาบาลให้ทั่ว
ถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมความรู้และติดตามการ
กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างยั่งยืน 

5. รัฐบาลควรก�าหนดนโยบายด้านสวัสดิการ
คนพิการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่มุ่งเน้นการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ เช่น การบังคับให้มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในสถานที่ต่างๆ จัดให้มีตัวกลางประสานงาน
ระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมเรื่องการ
คมนาคมขนส่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ และจัดให้มี
การพฒันาศกัยภาพคนพกิารให้ได้รบัรูแ้ละเข้าถงึสทิธอินั
พึงมีพึงได้จากหน่วยงานรัฐบาลที่ก�าหนดให้ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยงัมปัีจจัย

อกีหลายชนดิทีอ่าจมอีทิธพิลต่อการปรบัตวัของคนพกิาร
ทางเคลื่อนไหวได้ เช่น เพศ เศรษฐสถานะ ระยะเวลาใน
การพิการ และอื่นๆ ควรน�ามาทดสอบว่า ปัจจัยใดที่มี
ผลต่อการปรับตัวของคนพิการทางเคลื่อนไหวมากน้อย
เพียงใด

2. ควรมีการถอดองค์ความรู้ของการปรับตัว
ของคนพิการทางเคลื่อนไหวที่เป็นต้นแบบ เพื่อน�าความ
รูฝั้งลกึในตวัของคนพกิารต้นแบบ มาปรบัใช้เป็นต้นแบบ
ให้กับคนพิการทางเคลื่อนไหวคนอื่นๆต่อไป
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ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำาเร็จ

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
การศกึษาวจิยัครัง้นี ้มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทียบความต้องการของผูบ้รหิารสถานประกอบการ

ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนกตามต�าแหน่งและประเภทธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จ�านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ความต้องการของผู ้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครทั้งโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมาก ตามค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมวีนิยัในตนเอง ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านการควบคมุ
อารมณ์ ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 5 ประการตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการมีวินัยในตนเอง 
ด้านการควบคุมอารมณ์และด้านคุณธรรมจริยธรรม จ�าแนกตามต�าแหน่งและประเภทธุรกิจแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ

คำาสำาคัญ : ความต้องการ/ สถานประกอบการ/ คุณลักษณะ

*อาจารย์ประจ�าภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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

บทนำา
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา

ในกระแสโลกาภิวัตน ์ ซึ่งแนวโน ้มของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) 
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคม
เดียวกันเป็นตลาดการค้าและเศรษฐกิจเดียวกันเป็นการ
เปิดโอกาสให้กับประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียน และ
นอกกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาทรัพยากร โดยเฉพาะคนท่ี
มีคุณภาพรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก�าลัง
จะเปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน ในปัจจุบันอาชีวศึกษามี
ความส�าคญัต่อสงัคมโลกอย่างมากเพราะการอาชวีศึกษา
มอีตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น คอื เป็นกระบวนการจัดการศกึษา

และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน 
ระดับฝีมอื ระดับเทคนคิ และระดับเทคโนโลย ีท่ีมคีณุภาพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชพีอสิระ สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศและของโลก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกลับ
ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาอาชีวศึกษา
อย่างมาก การวิจัยเพื่อน�าผลการวิจัยมาพัฒนาเพื่อสร้าง
คุณภาพ โอกาสและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จะ
ส่งผลให้เกิดผลผลิต (Output) ได้แก่ ผู้ส�าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการก�าลังคนเพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดสังคมแห่งปัญญา 
(Wisdom Society) สร้างความมัน่คงมัง่คัง่ในสงัคมอดุม
ปัญญา จึงต้องสนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตก�าลังคน ที่
เพยีงพอเพือ่เพิม่ความเข้มแขง็ของชมุชนจากการพฒันา
อาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข ้าสู ่มาตรฐาน
การวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเริ่มจาก  
กลุ ่มอาชีพ หรือองค์การทางวิชาชีพที่อยู ่ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  มาร่วมกันก�าหนดมาตรฐานอาชพีซึง่
หมายถึงสมรรถภาพของงานหลักและงานย่อยของแต่ละ
อาชีพซึ่งประกอบไปด้วย เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต
ของงาน ความรู้ที่ต้องใช้ และผลงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อ
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จะได้น�า
มาปรบัปรงุหลกัสตูร เพือ่ผลตินสิติให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน

ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น สถาบันการศึกษา
คงจะต้องมุ่งเตรียมคน เพื่อตลาดแรงงานในภาคเอกชน
ไปพร้อม ๆ กับการแสวงหาทางใหม่ที่จะสร้างคนเพื่อ
ให้สร้างงานด้วยตนเองได้ และยังต้องค�านึงถึงคุณภาพ
ของผู้ส�าเร็จการศึกษาว่าสามารถน�าความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรที่เรียนมา เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างาน
ในตลาดแรงงาน โดยที่สถานศึกษาก็ต้องพยายาม
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
มีความรู ้ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นในตลาดแรงงานของสถาน
ประกอบการได้ ดังนั้น เพื่อให้การผลิตนิสิตระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จึง
มีความจ�าเป็นในการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางที่จะ
ให้สถานศึกษาผลิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และผลงานวิจัย 
นี้มีความส�าคัญในการน�าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทบริหารธุรกิจ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และเป็นแนวทางในการผลิตก�าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้สนองตอบตามความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริหารสถาน

ประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
บรหิารธรุกจิ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนก
ตามต�าแหน่ง

3. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
บรหิารธรุกจิ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนก
ตามประเภทธุรกิจ 

4 . เ พ่ือศึกษาข ้อ เสนอแนะในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาเฉพาะความ

ต ้องการของผู ้บ ริหารสถานประกอบการ ท่ีมีต ่อ
คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจ�านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
บคุลกิภาพ 2) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏบิติังาน 
3) ด้านการมีวินัยในตนเอง 4) ด้านการควบคุมอารมณ์ 
5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนก ในเขตนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร ได้แก่ ธรุกจิอตุสาหกรรม 200 แห่ง  



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 123

ธุรกิจซื้อขายสินค้า 100 แห่ง ธุรกิจบริการ 85 แห่ง โดย
มหีวัหน้าฝ่ายบคุคล แห่งละ 1 คน หวัหน้าแผนก แห่งละ 
1 คน รวม 770 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบุคคล และหัวหน้าแผนก ในเขต

นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร โดยใช้เกณฑ์ก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ศึกษา ทั้งสิ้น 260 คน คือ หัวหน้าฝ่ายบุคคล จ�านวน 
130 คน หัวหน้าแผนก จ�านวน 130 คน

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทของธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

หัวหน้า-

ฝ่ายบุคคล

หัวหน้า

แผนก
รวม

หัวหน้า-

ฝ่ายบุคคล

หัวหน้า

แผนก
รวม

ธุรกิจอุตสาหกรรม 200 200 400 68 68 136

ธุรกิจซื้อขายสินค้า 100 100 200 34 34 68

ธุรกิจบริการ 85 85 170 28 28 56

รวม 385 385 770 130 130 260

3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ 

3.1.1 ต�าแหน่ง ได้แก่ 1) หัวหน้าฝ่าย

บุคคล 2) หัวหน้าแผนก

3.1.2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจ

อุตสาหกรรม 2) ธุรกิจซื้อขายสินค้า 3) ธุรกิจบริการ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการของ

ผู ้บริหารสถานประกอบการที่มีต ่อคุณลักษณะของ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร  
ในด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการมีวินัยในตนเอง ด้านการควบคุม
อารมณ์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ยึดคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามจุด
ประสงค์และผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
พุทธศักราช 2555 (โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555, หน้า 7, 22-30)

 จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้
สรปุน�าเป็นกรอบแนวความคดิ ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 
5 ด้านดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการมีวินัยในตนเอง 
4) ด้านการควบคุมอารมณ์ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้ 
 
การหาคณภาพของเคร่ืองมอืุ   
  1.การหาคาความเท่ียงตรง ่ (Validity) นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไข  ตาม้
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ทาน  ตรวจสอบและแกไขกอนนาํไปทดลองใช้่ ้ ่  
      2.  การหาคาอาํนาจจาํแนก  ่ (Discrimination) นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไข้
แลว้ไปทดลองใช ้ (Try – out)  กบผูบ้ริหารสถานประกอบการ  ไดแ้ก  หวัหนา้ฝ่ายบุคคล  และั ่
หวัหนา้แผนก  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จงัหวดัชลบุรี  ท่ีไมใชกลุมตวัอยาง  จาํนวน ่ ่ ่ ่  
30  คน  แลว้นาํมาวิเคราะห์หาคาอาํนาจจาํแนก่ (Discrimination)  รายขอ้  โดยใชค้าสหสมัพนัธ์แบบ่
เพียร์สนั  (Pearson)  ระหวางคะแนนรายขอ้กบคะแนนรวมทงัฉบบั  ่ ั ้ (Item – Total  Correlation)  
ปรากฏวา  ไดค้าอาํนาจจาํแนกร่ ่ ะหวาง  ่ .21 - .81  แสดงวา  แบบสอบถามมีคาอาํนาจจาํแนกท่ี่ ่
ยอมรับได ้  

1.  ตําแหน่ง 
     -   หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
     -   หัวหน้าแผนก 
2.  ประเภทธุรกิจ 

 -   ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 -   ธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 -   ธุรกิจบริการ 

คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

   1.  ด้านบุคลิกภาพ 
   2.  ด้านความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
    3.  ด้านการมีวินัยในตนเอง 
    4.  ด้านการควบคุมอารมณ์ 
     5.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) น�า

แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและแก้ไขก่อนน�า
ไปทดลองใช้

2. การหาค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination) 
น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try – out) กับผู้บริหารสถานประกอบการ ได้แก่ 
หัวหน้าฝ่ายบุคคล และหัวหน้าแผนก ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่า
อ�านาจจ�าแนก (Discrimination) รายข้อ โดยใช้ค่าสห
สมัพนัธแ์บบเพียร์สัน (Pearson) ระหวา่งคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item – Total Correlation) 
ปรากฏว่า ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง .21 - .81 แสดง
ว่า แบบสอบถามมีค่าอ�านาจจ�าแนกที่ยอมรับได้ 

3. ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น�าแบบสอบถาม
ท่ีมีค่าอ�านาจจ�าแนกแต่ละข้อ ต้ังแต่ .20 ข้ึนไป มาหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990, pp.202-204) ผลการหาความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามปรากฏว่า แบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .98

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูวิ้จยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยเลือกเฉพาะ
วธิวีเิคราะห์ข้อมลูทีส่อดคล้องกบัการทดสอบสมมตฐิาน 
ดังนี้

1. การหาระดับความต้องการของผู ้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
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บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครใช้การ
หาค่าคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การทดสอบสมมตฐิานที ่1 “ความต้องการของ
ผูบ้รหิารสถานประกอบการทีมี่ต่อคณุลกัษณะของผูส้�าเรจ็
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ จ�าแนกตามต�าแหน่ง แตกต่างกัน”  
สถิติที่ใช้ คือ t – test

3. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 “ความต้องการ
ของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ จ�าแนกตามประเภทธรุกจิ แตก
ต่างกัน” สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 2 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม จ�าแนกตามต�าแหน่ง และประเภท

ธุรกิจ 

ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ

ต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

หัวหน้าแผนก

130

130

50.00

50.00

รวม 260 100.00

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจซื้อขายสินค้า

ธุรกิจบริการ

136

68

56

52.31

26.15

21.54

รวม 260 100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท�างานต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และท�างานต�าแหน่งหัวหน้าแผนก 
จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ท�างานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
จ�านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31 ท�างานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า จ�านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.15 และท�างานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจบริการ จ�านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54 
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ตารางที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบ

การทีมี่ต่อคุณลกัษณะของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยรวมและรายด้าน

ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ
n = 260

ระดับ อันดับที่
X SD

1 ด้านบุคลิกภาพ 3.96 .54 มาก 4

2 ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.82 .51 มาก 5

3 ด้านการมีวินัยในตนเอง 4.07 .57 มาก 1

4 ด้านการควบคุมอารมณ์ 3.97 .58 มาก 3

5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.06 .54 มาก 2

รวม 3.98 .47 มาก

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความต้องการของผูบ้รหิารสถานประกอบการทีม่ต่ีอคณุลกัษณะของผูส้�าเรจ็การศกึษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวินัยในตนเอง ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านบุคลิกภาพ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 4 การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการท่ีมีต่อ

คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนกตามต�าแหน่ง

ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการ

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

(n = 130)

หัวหน้าแผนก

(n = 130) t p

X SD X SD

1. ด้านบุคลิกภาพ 3.97 .58 3.95 .50 .20 .837

2. ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.85 .55 3.79 .46 .82 .411

3. ด้านการมีวินัยในตนเอง 4.13 .61 4.02 .51 1.48 .139

4. ด้านการควบคุมอารมณ์ 3.97 .59 3.96 .56 .16 .873

5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.11 .53 4.01 .55 1.39 .166

รวม 4.00 .50 3.95 .45 .93 .353

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ท�างานต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลและหัวหน้าแผนกของสถานประกอบการ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีความต้องการคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ว่า ความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจ�าแนกตามต�าแหน่ง แตกต่างกัน

ตารางที ่5 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความต้องการของผูบ้รหิารสถานประกอบการทีม่ต่ีอคณุลกัษณะ

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

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

3. ด้านการมีวินัยในตนเอง ระหว่างกลุ่ม 2  1.78 .89 2.78 .064

ภายในกลุ่ม 257 82.45 .32

รวม 259 84.24

4. ด้านการควบคุมอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 2  .44 .22 0.64 .524

ภายในกลุ่ม 257 87.17 .33

รวม 259 87.61

5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม 2  1.72 .86 2.90 .057

ภายในกลุ่ม 257 76.16 .29

รวม 259 77.88

รวม ระหว่างกลุ่ม 2 1.96 .48 2.11 .123

ภายในกลุ่ม 257 58.56 .22

รวม 259 59.52

จากตารางท่ี 5 พบว่า ความต้องการของผูบ้รหิารสถานประกอบการทีม่ต่ีอคณุลกัษณะของผูส้�าเรจ็การศกึษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ประเภทวิชาบรหิารธรุกจิ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนกตามประเภท
ธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

สรปุได้ว่า ผลการวเิคราะห์ข้อมลูไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีก�าหนดไว้ว่า ความต้องการของผูบ้ริหารสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนกตามประเภท
ธุรกิจของสถานประกอบการ แตกต่างกัน 

อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้น�าประเด็นส�าคัญจากการค้นพบมา

อภิปรายผล ดังนี้
1. ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบ

การที่มีต ่อคุณลักษณะของผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก จากงานวิจัย พบว่า เรียงล�าดับตาม
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวินัยใน
ตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ 
ด้านบุคลิกภาพ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน สาเหตุเนื่องมาจากสถาน
ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั้น มี
ธุรกิจหลายประเภทและความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการก็มีมาก ในการจัดการเรียนการสอน สถาน
ศึกษาจึงจ�าเป็นต้องทราบถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการว่าต้องการแรงงานด้านใด และคุณสมบัติใด
บ้างทีส่ถานประกอบการต้องการ เพือ่จะได้ผลติบคุลากร
ให้ตรงกับความต้องการนั้น ๆ 

ด้านการมีวินัยในตนเอง การมีคุณลักษณะที่
มีความรับผิดชอบในการท�างานและไม่ละทิ้งหน้าท่ี การ
มาท�างานอย่างสม�่าเสมอและตรงต่อเวลา และเคารพ
กฎระเบียบกติกาของหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่า การมี
วินัยในตนเองเป็นความต้องการอันดับแรกของการรับ
พนกังานระดบัอาชวีศกึษาเข้าท�างาน เนือ่งจากต้องมวิีนยั
ในตนเองมีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานที่จ�าเป็นในการ
ท�างานในสถานประกอบการ เพราะถึงแม้ว่าพนักงานจะ
มีความรู้ความสามารถมากเพียงใด แต่ขาดความมีวินัย
ในตนเองและความรบัผดิชอบ ก็ท�าให้สถานประกอบการ
นั้นประสบกับความส�าเร็จได้ยาก พระธรรมปิฏก (ป.อ.ป
ยตุโต) (2558 หน้า 5) ได้กล่าวถงึ วิธสีร้างวินยัในตนเอง 
ดังนี ้การจะให้เกดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ให้ย่ังยืนเคยชนิ 

ย่อมมาจากจิตใจที่มีความพึงพอใจ มีความสุขในการท�า
พฤติกรรมนั้น เมื่อเกิดปัญญาเรียนรู้ เกิดความรู้ความ
เข้าใจมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกระท�านั้น 
จะเป็นวิธีสร้างวินัยความรับผิดชอบในตนเอง เป็นการ
จัดสรรโอกาส ท�าให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอกาส
แก่การพัฒนามนุษย์ ในการท�างานพนักงานที่เป็นคนรุ่น
ใหม่ต้องแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถท�างานกับหมู่คณะ
ได้ และมีความกระตือรือร้นมีความผูกพันและความรับ
ผิดชอบในงานซ่ึงสถานประกอบการให้ความส�าคัญใน
ระดับต้นๆ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่และหน่วยงาน การรักษาความลับของหน่วยงาน 
และการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมในหน่วยงาน มี
ความส�าคัญต่อสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ในการประกอบธุรกิจ มักจะมีคู ่แข่งขันส�าหรับธุรกิจ
แต่ละประเภท บุคลากรต้องท�าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์งานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
มูลค่าของงานท่ีเพ่ิมขึ้นช่วยให้สถานประกอบการเกิด
ผลก�าไรมากขึ้นด้วยดังนั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงมี
ความจ�าเป็นและมคีวามส�าคญัในการปฏบิตังิานในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างยิ่งดังที่ ชลอ ธรรมศิริ (2550, 
หน้า 83) กล่าวว่า บุคลากรทุกคนต้องมีคุณธรรมและ
จรยิธรรม การมคีณุธรรมเป็นบ่อเกดิแห่งจรยิธรรม เพราะ
ถ้าคนเราเป็นคนดีมีคุณธรรม ย่อมหวังได้ว่าเขาต้องมี
จรยิธรรมแน่นอน จรยิธรรมคอืจรรยาบรรณของวชิาชพีที่
เราประกอบอยู่ ไม่ทรยศต่อวิชาชีพของเรา เป็นสถาปนิก 
วิศวกร ย่อมเคารพในวิชาชีพของตน ไม่ออกแบบหรือ
รับรองในสิ่งท่ีผิดจากหลักวิชา ผู้พิพากษาต้องมีความ
เป็นธรรมยึดถือหลักกฎหมาย พนักงานขายย่อมมุ่ง
ขายท�าก�าไร พนักงานจัดซ้ือต้องซ้ือของดีมีคุณภาพ
เหมาะสมกับงานและราคาเป็นธรรม ฯลฯ ทุกวิชาชีพมี
จรยิธรรมของวชิาชพีนัน้ ความส�าเรจ็และความมชีือ่เสยีง
ย่อมเป็นของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
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ด้านการควบคุมอารมณ์ การยอมรับการ
ปกครองและค�าแนะน�าของหัวหน้างาน ยอมรับฟัง
ความคดิเหน็ของผูอ่ื้น ไม่ยดึตนเองเป็นใหญ่ และมคีวาม
เป็นมิตรและเสมอต้นเสมอปลายกับผู้อื่น การที่ผู้บริหาร
ของสถานประกอบการมคีวามต้องการคณุลกัษณะในการ
ยอมรับการปกครองและค�าแนะน�าของหัวหน้างานเป็น
อันดับแรก น่าจะมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการมีความจ�าเป็นจะต้องมีการมอบหมายงาน
จากผูบ้งัคับบญัชาหรอืหวัหน้างาน ถ้าพนกังานไม่เตม็ใจ
รับมอบงาน หรือไม่ยอมรับการปกครองและค�าแนะน�า
ของหัวหน้างานก็จะท�าให้สถานประกอบการไม่ประสบ
ความส�าเร็จในการประกอบกิจการได้ เหตุผลดังกล่าว
สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมมนุษย์ อาจจะจ�าแนก
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน การกระพริบตา
เมือ่มสีิง่มากระทบกบัสายตา ฯลฯ 2) พฤตกิรรมทีส่ามารถ
ควบคุมและจัดระเบียบได้เนื่องจากมนุษย์มีสติ ปัญญา 
และอารมณ์ เมือ่มสีิง่เร้ามากระทบ สตปัิญญาหรอือารมณ์ 
จะเป็นตวัตดัสนิว่า ควรจะปล่อยกริยิาใดออกไป ถ้าใช้สติ
ปัญญาควบคมุการปล่อยกริยิา เราเรยีกว่า เป็นการกระท�า
ตามความคิด หรือ ท�าด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุม
เรยีกว่า เป็นการท�าตามอารมณ์ หรอืปล่อยตามใจ 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�า เป็นต้น ซึ่งจากสภาพ
ของอารมณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับ Daniel Goleman 
ทีก่ล่าวว่า การควบคมุของบคุลากรควรใช้สตปัิญญาหรอื
ใช้สมอง ซึ่งจะท�าให้เกิดการรู้ตัวเอง การควบคุมอารมณ์ 
และทักษะทางความเป็นมิตร ทักษะด้านสังคม

ด้านบุคลิกภาพ การมีความกระตือรือร ้น
ต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ติดต่อกับผู้อื่นโดยใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสมและมีความ
มานะพยายาม แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมี

ความต้องการด้านการกระตือรือร้นของการท�างาน
แต่ละคนให้การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพให้ความ
ส�าคัญต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้
เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพ บุคลากรทุกคนควรถือ
ปฏบิตั ิเพราะเป็นตวัแทนขององค์กร ท�าให้ภาพพจน์ของ
องค์กรดีขึ้นและควรมีความหนักแน่น อดทน ต่อสู้งาน 
ไม่ย่อท้อ ความมีใจหนักแน่นเป็นสิ่งส�าคัญ ต้องยึดถือ
เหตุผลความถูกต้องและยึดมั่นไว้ พิจารณาหาเหตุผล 
รู้จักท�าใจให้เป็นกลาง การเป็นนักสู้งาน เป็นคุณสมบัติ
ของผู้รักงานท้ังหลาย ใจจดจ่ออยู่กับงานไม่ละท้ิงและ
ย่อท้อ ยิ่งมีปัญหาต่องานยิ่งพยายามศึกษาค้นหาทาง
แก้ไขให้ส�าเร็จให้ได้ บุคคลเช่นนี้ถือเอาความส�าเร็จของ
งานเป็นส�าคัญเหนือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งเหล่าน้ีเป็นผล
ดีต่อสถานประกอบการ ในการท�างานร่วมกันในองค์กร
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น ท้ังน้ีความต้องการของสถานประกอบการดังกล่าว 
สามารถอธิบายเชิงวิชาการได้ คือ บุคลิกภาพ หมายถึง 
ภาพรวม (Wholeness) ของบุคคลที่ปรากฏ ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีภาพรวมท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Unique) ไม่
เหมือนคนอื่น ดังนั้น บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะ
ตัวของบุคคลในด้านต่างๆ ท้ังลักษณะภายนอก ได้แก่ 
หน้าตา รปูร่าง การแต่งกาย มารยาท ความยิม้แย้มแจ่มใส 
ฯลฯ และลักษณะภายใน ได้แก่ ความคิด สติปัญญา 
ความฉลาด อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ดังเช่น ชลอ 
ธรรมศิริ (2550, หน้า 23) กล่าวว่า บุคลิกภาพทาง
ด้านมนุษยสัมพันธ์มีความส�าคัญในการท�างานมาก การ
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกช้ัน เนื่องจาก
การท�างานร่วมกันต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกันมากน้อยตามลักษณะของงาน ฉะนั้นผู้ปฏิบัติ
งานทุกต�าแหน่งหน้าที่ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อเกิด
ภาพรวมท่ีดีขององค์กรและเกิดความกลมเกลียวกันใน
องค์กรด้วย การให้ความร่วมมอืกนัช่วยเหลอืกนั กจ็ะเกดิ
ความสมานฉนัท์กลมเกลยีวกนัท้ังองค์กรเป็นภาพท่ีน่าดู 
นา่ชืน่ชมส�าหรับบุคคลภายนอก การมมีนุษยสมัพันธ์ทีด่ี
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เบ้ืองต้นกค็อื การย้ิมแย้มแจ่มใส แต่งตวัสะอาดสะอ้าน มี
ถ้อยค�าพูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน 

ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับปรุงการท�างานได้ดีขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง แสดงให้เหน็ว่า สถานประกอบการมคีวาม
เช่ือเกีย่วกบัการพัฒนาสติปัญญาในเรือ่งของจิตและความ
คิด หากนักศึกษามีลักษณะของจิตและความคิดในด้าน
ปฏิภาณไหวพริบ การเรียนรู้งาน และการปรับปรุงงาน
แล้ว ย่อมมีศักยภาพในการท�างาน ซึ่งเป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการ จุดเน้น 9 ประการ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา จุดเน้นประการที่
หนึ่ง กล่าวว่า ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไรต้องได้เรียน
ในสาขาวิชานั้น เป็นแนวทางในการพัฒนาก�าลังคนให้มี
ความรัก ความศรทัธาในวชิาชพีที่ตนเองชอบ จะท�าใหม้ี
ความตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึก เชื่อฟัง และมีความรับผิดชอบ 
และในจุดเน้นประการที่ 9 ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท�างานหรอืทกัษะวชิาชพี ให้ตรงกบัความต้องการ
ของสถานประกอบการ คือ จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน 
และจัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน ตามทฤษฎี Multiple 
Intelligences ของ Howard Gardner (1993, p.65-
67) Gardner เชื่อว่าความสามารถของสมองมนุษย์
สลับซับซ้อน จึงไม่ควรให้ความส�าคัญกับความสามารถ
ใด ๆ เฉพาะ แล้วทิ้งความสามารถอื่น ๆ ของมนุษย์ไป 
และได้แบ่งความสามารถของมนุษย์เป็น 7 ด้าน มีด้าน
ที่ส�าคัญ คือ เก่งเรื่องจิตและความคิด (Intrapersonal 
Ability) หมายถึง เป็นคนที่มีความลุ่มลึกทางเรื่องจิต
ของตน ความรู้สึกของตน ชอบคิดฝัน สร้างความคิด
จินตนาการ มีความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ทั้งด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก จุดเด่นจุดด้อยของตน 

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการของ
ผู ้บริหารสถานประกอบการที่มีต ่อคุณลักษณะของ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร  
พบว่า 

2.1 จ�าแนกตามต�าแหน่ง โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยหัวหน้าฝ่ายบุคคล เรียง
ล�าดบัความต้องการตามคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คอื ด้านการมวีนิยัในตนเอง ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการควบคุมอารมณ์ และอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่วน
หัวหน้าแผนก เรียงล�าดับความต้องการตามคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีวินัยในตนเอง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้าน
บุคลิกภาพ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จ�าแนกตามต�าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิเนือ่งจากผู้บรหิารของสถาน
ประกอบการไม่ว่าจะอยูใ่นต�าแหน่งใด ย่อมต้องการก�าลงั
คนที่มีทักษะการด�ารงชีวิต คือเป็นคนดี และมีทักษะใน
วิชาชีพ คือเป็นคนเก่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้น ดังนั้นความต้องการของผู้บริหารใน
แต่ละต�าแหน่งของสถานประกอบการ จงึมคีวามต้องการ
คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงไม่แตกต่างกัน 

2.2 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
เรียงล�าดับความต้องการตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คอื ด้านการมวีนิยัในตนเอง ด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านบุคลิกภาพ และอันดับ
สดุท้าย ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏบิตังิาน 
ส่วนประเภทธรุกจิซือ้ขายสนิค้า เรียงล�าดับความต้องการ
ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีวินัย
ในตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
การควบคมุอารมณ์ และอนัดบัสดุท้าย ได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิาน และประเภทธรุกจิบรกิาร 
เรียงล�าดับความต้องการตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
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น้อย คอื ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านการมวิีนยัในตนเอง 
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านบุคลิกภาพ และอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งาน เม่ือเปรียบเทียบตามความต้องการของผู้บริหาร
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บรหิารธรุกจิ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนก
ตามประเภทธรุกจิ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนยัส�าคัญทางสถติ ิเนือ่งจากในการพฒันาองค์กรทกุ
ประเภทธุรกิจ กลจักรที่ส�าคัญในการพัฒนาคือ บุคลากร 
ดงันัน้ คณุสมบตัขิองพนกังานผูท้ีร่บัผดิชอบหรอืปฏบิตัิ
งานจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะถ้าบคุลากรมคีณุภาพ
กจ็ะส่งผลให้ประสทิธภิาพของการท�างานดไีปด้วย ดงันัน้ 
ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ�าแนกตามประเภทธุรกิจจึงไม่
แตกต่างกัน

ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จ�าแนกตาม
ต�าแหน่งและจ�าแนกตามประเภทธรุกจิ แตกต่างกนัอย่าง
ไม่มนียัส�าคัญทางสถติ ิซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติุฐานทีต่ัง้ไว้ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของผู ้บริหารสถานประกอบ

การที่มีต ่อคุณลักษณะของผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดังนี้

ด้านบุคลิกภาพ คือ มีลักษณะความเป็นผู้น�า มี
การรักษาสุขนิสัยส่วนตัวในการท�างาน และสามารถน�า
เสนอความคิดและเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่องาน ดังนั้น
สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมและฝึกฝนเพิ่มเติมใน
เรื่องของการเป็นผู้น�า มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฝึก
ให้นักศึกษากล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงความคิดเห็นใน
ส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ

ด้านความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
คือ มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา ต่างประเทศ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม�่าเสมอ และติดตาม
ข่าวความเคลื่อนไหวทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
อยู่เสมอ ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดให้มีการสอนภาษา
เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และฝึกให้
นกัศกึษาพฒันาตนเองในการศกึษาค้นคว้าหาความรูด้้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ด้านการมีวินัยในตนเอง คือ มีทักษะในการ
จัดระเบียบงานและควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม และรู้จักใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด ดังนั้นสถานศึกษาควรฝึกฝนเพิ่มเติม
ทักษะทางด้านระเบียบวินัย มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
ให้นักศึกษารู้จักการท�างานร่วมกันเป็นทีม มีการระดม
ความคิดเพื่อสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ สามารถท�างาน
ภายใต้ภาวะความเครียดได้ รู้จักผ่อนหนัก – เบา และ
ประนีประนอมกับเพ่ือนร่วมงานและได้รับความไว้วางใจ
จากเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นสถานศึกษาควรปลูกฝังในเรื่อง
ของความอดทน มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากทาง
ด้านวิชาการ เช่น การน�านักศึกษาออกไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักทักษะชีวิต การอยู่
ร่วมกันในสังคม 

ด ้านคุณธรรมจริยธรรม คือ มุ ่ งอนุ รักษ ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
และสังคม การอุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติงาน
หน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีความเมตตากรุณา
ต่อเพือ่นร่วมงานและบุคคลท่ัวไป ดงันัน้สถานศกึษาควร
จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางประเพณี และใน
ระหว่างการเรียนการสอน ควรมีการสอนโดยสอดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรม โดยการยกตวัอย่างอย่างเป็นรปูธรรม
ที่ชัดเจน เช่น การฝึกมารยาทการแสดงความเคารพ การ
ใช้วาจาให้เหมาะสมเป็นการสร้างจิตส�านึกและสร้างนิสัย
ของการมีมารยาทที่ดีงาม 
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความต้องการจ�าในการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช่วยในสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์จากเอกสารเบื้องต้น การสัมภาษณ์ผู ้บริหารของส�านักการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปสร้างแบบประเมินความต้องการจ�าเป็น ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบสอบถาม โดย
สอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ข้าราชการในสังกัด กลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหาและมาตรฐาน
วิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 8 ท่าน 2) ผู้อ�านวยการโรงเรียน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 437 ท่าน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ วิธี
ด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้วิธีเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของส�านักการศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การสรุปประเด็นและการตีความข้อมูล (content analysis) 
เพ่ือน�าไปสร้างแบบประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการสรรหาและเลอืกสรรครผููช่้วยในสงักดักรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี
สองใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ การค�านวณค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และการประเมินความต้องการจ�าเป็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ค�านวณค่าสถิติ ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสอง
กลุ่ม ได้แก่ ร้อยละ ค่าความเที่ยง สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีอันดับสูงท่ีสุด 3 อันดับ 
ได้แก่ 1) ความต้องการจ�าเป็นให้กรุงเทพมหานครท�าข้อตกลงร่วมกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยเข้า
มาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) ต้องการให้ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถท�าการสอนได้
ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี 3) ต้องการให้มีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ส�าหรับการอภิปรายและข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ ควรน�าไป
ใช้ส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

*ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คำาสำาคัญ: ครูผู้ช่วย การประเมินความต้องการจ�าเป็น

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.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ผลการวิจัยในบทความเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่

ของการผลิตครู ของวิเศษ ชิณวงศ์ (2552) กล่าวถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการคัดเลือกนักเรียน
เข้ามาศึกษาในระบบวิชาชีพครูว่ายังขาดความชัดเจนใน
การด�าเนินการ การขาดมาตรการในการจูงใจคนเก่ง คนดี 

และมีความประสงค์จะประกอบอาชีพครู ให้เข้ามาสมัคร
เป็นครู ส่วนงานวิจัยของวินัย ทองมั่น (2548) ได้ศึกษา
เร่ืองการพัฒนารูปแบบการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กล่าวว่าการด�าเนนิการคดัเลอืกผูบ้รหิารของ
แต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน ท�าให้เกิดปัญหา 
เช่น ได้บุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ความ
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สามารถ ได้บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นท�าให้เกิดการ
โยกย้ายอยู่เสมอ 

ส�าหรับปัญหาของครูในรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เช่น กรงุเทพมหานคร ทีท่�าหน้าทีบ่รหิารเขต
การปกครองพเิศษกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สรปุ
ได้ว่า 1) ด้านการจัดการเรียนสอน ได้แก่ ปัญหาด้าน
อาคารสถานที่คับแคบ ไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนท�ากิจกรรม 
ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2) ด้าน
ครูผู้สอนพบว่าครูต้องท�าหน้าที่ในการสอนหลาย ๆ  วิชา 
เน่ืองจากอตัราก�าลงัครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็มจี�านวนน้อย 
ท�าให้จ�านวนครูไม่เพียงพอ ส่งผลให้เด็กนักเรียนขาด
ประสิทธภิาพเท่าทีค่วรและครผููส้อนขาดความเชีย่วชาญ
ช�านาญเนื่องจากต้องสอนหลาย ๆ วิชา ครูขาดขวัญ
และก�าลังใจในการท�างาน ครูต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
ส�านกังานเขตและหน่วยงานภายนอกตามท่ีร้องขอ ท�าให้
ครสูอนได้ไม่เตม็ที ่ปัญหาวุฒิการศกึษาของครทูีไ่ม่ตรงที่
มจี�านวนกว่า 2,000 คน ปัญหาครโูอนย้ายกลบัภมูลิ�าเนา
และไม่สามารถเรียกทดแทนต�าแหน่งได้ในทันที ท�าให้
เกิดปัญหาสมองไหล 3) ด้านการบริหารงานทั่วไปพบ
ว่า ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ธุรการ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชีโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ท�าให้ครูต้อง
ท�าหน้าที่ธุรการแทน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสอน
ลดลง ปัญหาเรื่องการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่เป็นเวลาเปิดภาคเรียน ปัญหาเรื่องการท�าวิทยฐานะ 
เป็นต้น (ปาริชาติ, 2552) 

จากปัญหาการครูโอนย้ายกลับภูมิล�าเนา ตาม
ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2551 มี
จ�านวนครูโอนย้ายกลับภูมิล�าเนา 178 คน ปี พ.ศ. 2552 
จ�านวน 287 คน ปี พ.ศ. 2553 จ�านวน 456 คน ปี 
พ.ศ. 2554 เฉพาะเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ จ�านวน 
341 คน โอนย้ายแล้ว 153 คน ส่งผลกระทบต่อการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ต ้องด�าเนินการให้เพียงพอกับความต้องการครูที่
ขาดแคลน ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะประเมินความ

ต้องการจ�าเป็นในด้านการสรรหาและเลอืกสรรครูผูช่้วยใน
สงักัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือน�าผลการประเมนิไปปรับปรุง 
ลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้ช่วย นอกจากนี้ยังน�าผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสรรหาและ
เลอืกสรรบคุลากรครผููช่้วยในสงักดักรงุเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยใช้แนวคิดของการประเมินความต้องการ
จ�าเป็น (needs assessment) ในการประเมินความ
ต้องการจ�าเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
ในสงักดักรงุเทพมหานคร ท�าให้สามารถตอบค�าถามของ
งานวิจัยได้ ส�าหรับการประเมินความต้องการจ�าเป็น มี
แนวคิดท่ีสามารถใช้กับสถาบันการศึกษา บริษัท และ
องค์กรท่ีไม่มุ ่งหาก�าไร องค์กรเหล่านี้ควรค้นหาว่า
คุณภาพที่ดีที่สุดของการด�าเนินการคืออะไร หรือภารกิจ
อะไรที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเป็น ซึ่งภารกิจดังกล่าว 
มักถูกละเลยในการพิจารณา การให้นิยาม หรือการ
วิเคราะห์ องค์กรควรท�าความเข้าใจในภารกิจเหล่านั้นให้
ดี ก่อนที่จะด�าเนินการปรับปรุง พัฒนา องค์กร ส�าหรับ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งของ
ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร เรียกว่า “การประเมินความ
ต้องการจ�าเป็น” (Schnackenberg, 2010, p. 139)

กิจกรรมของการประเมินความต้องการจ�าเป็น 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การระบุความต้องการ
จ�าเป็น (needs identification) 2) การวิเคราะห์สาเหตุ
ท่ีท�าให้เกิดความต้องการจ�าเป็น (needs analysis) 
3) การก�าหนดทางเลือกที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความต้องการจ�าเป็น (needs solutions) (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2550 หน้า 534) งานวิจัยนี้ได้น�ากิจกรรม
ของการประเมินความต้องการจ�าเป็นท้ัง 3 ส่วน โดย
เร่ิมจากการระบุความต้องการจ�าเป็นโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของส�านักการศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หลังจากนั้นได้วิเคราะห์สาเหตุที่ท�าให้เกิดความต้องการ
จ�าเป็น โดยการค�านวณสูตร Modified Priority 
Needs Index (PNI

modified
) ของนงลักษณ์ วิรัชชัยและ

สุวิมล ว่องวาณิช (2550) และกิจกรรมสุดท้ายคือการ
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ก�าหนดทางเลือกท่ีน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ความต้องการจ�าเป็น ผู้วิจัยได้น�าข้อค้นพบที่ได้จากการ
ประเมินความต้องการจ�าเป็น เสนอเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา

ผลการวิจัยคาดว่าจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบ
การก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้
ช่วย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
และเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุ
วธีิ ส�าหรบัการน�าไปใช้สามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบ
ด้วย ระยะสั้น สามารถน�าบางส่วนของงานวิจัยด�าเนิน
การได้ทันที โดยปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการสรรหา
และเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใน
ระยะยาวอาจต้องท�าวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อ
ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ผลการวิจัยคาด
ว่าจะเป็นแนวทางใหม่ส�าหรับการสรรหาและเลือกสรรครู
ให้กับองค์กรท่ีมีความต้องการบุคลากรครูท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 

ประการ ดังนี้
1. เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นในด้านการ

สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยสอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี

คำาถามวิจัย
การวิจัยนี้มีค�าถามวิจัย 2 ประการ ดังนี้
1. ความต้องการจ�าเป็นของครูผู้ช่วยในสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในด้านการสรรหาและเลือกสรร
ครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธีควรเป็น
อย่างไร

2. ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของครู
ผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถน�าไปเป็นส่วน
หนึ่งของการวิจัยในหัวข้อการพัฒนากระบวนการสรรหา
และเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุ
วิธีได้อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรของการวจัิยครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1) ข้าราชการในสงักดั กลุม่งานประเมนิบคุคลการสรรหา
และมาตรฐานวชิาชพี กองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกัการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร จ�านวน 8 ท่าน 2) ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 437 ท่าน โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ประกอบด้วย ข้าราชการทุกคนที่
ด�ารงต�าแหน่งในกลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหาและ
มาตรฐานวชิาชพี สงักดักรงุเทพมหานคร และข้าราชการ
ทุกคนที่ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1) ข้าราชการในสงักดั กลุม่งานประเมนิบคุคลการสรรหา
และมาตรฐานวชิาชพี กองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกัการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร จ�านวน 1 ท่าน 2) ผูอ้�านวยการโรงเรยีน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 164 ท่าน โดยคัด
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้ โดยการตอบรบัคนืจากแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากร จ�านวน 165 ท่าน จากตารางการก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 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
ข้าราชการ ประสบการณ์ในด้านการสรรหาบคุคล จ�านวน
ปีที่รับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการ

จ�าเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและ

ในด้านการน�าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. สามารถน�าผลการประเมินความต้องการ

จ�าเป ็น เพื่อเป ็นแนวทางในการด�าเนินการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี

2. น�าผลการประเมินความต้องการจ�าเป็น 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ในหัวข้อการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี

วิธีดำาเนินการวิจัย
การด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การก�าหนดขั้นตอนในการวิจัย ผู้วิจัย

แสดงขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย
1) วิธีการเชิงคุณภาพ
2) วิธีการเชิงปริมาณ
ดังแสดงเป็นแผนภาพที่ 1 ดังนี้

 163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  1  แสดงขนัตอนในการวิจยั้  
 
 1)  วิธีการเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเกยวขอ้ง  แลี่ ะสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของ
สาํนกัการศึกษา  สงักดกรุงเทพมหานคร  รอบแรกจาํนวน  ั 2  ทาน  และรอบท่ีสองจาํนวน  ่ 5  ทาน  ่
เพื่อคน้หาองคป์ระกอบของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผูช้วยในสงักดกรุงเทพมหานคร  ่ ั
โดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
         2)  วิธีการเชิงปริมาณ  ผูว้ิจยัไดน้าํองคป์ระกอบของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
ผูช้วยในสงักดกรุงเทพมหานครท่ีคน้พบจากวิธีการเชิงคุณภาพ  แบงตามตวัแปรอิสระ  เพื่อสร้าง่ ั ่
แบบประเมินความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการสรรหาและเลือกสรรครูผูช้วยในสงักด่ ั
กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  1  ฉบบั 
        ระยะท่ี  2  การนาํผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็น  ไปเป็นสวนหน่ึงของการวิจยั  ่  
ในหวัขอ้การพฒันากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผูช้วยในสงักดกรุงเทพมหานครดว้ยพหุวธีิ  ่ ั  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 แบบประเมินมีลกัษณะเป็นสอบถาม  ใชเ้กบขอ้มูลกบกลุมตวัอยาง  จาํนวน  ็ ั ่ ่ 165  ท่าน  
ประกอบดว้ย  1)  ขา้ราชการในสงักดั  กลุมงานประเมินบุคคลการสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ่  
กองการเจา้หนา้ท่ี สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  1  ทาน  ่ 2)   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ใน
สงักดกรุงเทพมหานคร  จาํนวน  ั 164  ทาน  แบบประเมินสอบถามเกยวกบความตอ้งการจาํเป็น่ ี่ ั ใน
การสรรหาและเลือกสรรครูผูช้วยในสงักดกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  ่ ั 2  ตอน  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

เพศ 

อายุ 

ความต้องการจําเป็น
ในด้านการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยใน

สังกัด กทม. 

ประเภทข้าราชการ 

ประสบการณ์ในด้านการสรรหาบุคคล 

จํานวนปีที่รับราชการในสังกัด กทม. 

ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

องค์ประกอบของกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยใน
สังกัด กทม. 

1. วิธีเชิงคุณภาพ 2. วิธีเชิงปรมิาณ 

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการวิจัย

1) วิธีการเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้บริหารของส�านักการศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร รอบแรกจ�านวน 2 ท่าน และ
รอบที่สองจ�านวน 5 ท่าน เพื่อค้นหาองค์ประกอบ
ของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

2) วิธีการเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบ
ของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ค้นพบจากวิธีการเชิงคุณภาพ แบ่ง
ตามตัวแปรอิสระ เพ่ือสร้างแบบประเมินความต้องการ
จ�าเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1 ฉบับ
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ระยะที่ 2 การน�าผลการประเมินความต้องการ
จ�าเป็น ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ในหัวข้อการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบประเมินมีลักษณะเป็นสอบถาม ใช้เก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 165 ท่าน ประกอบด้วย 
1) ข้าราชการในสงักดั กลุม่งานประเมนิบคุคลการสรรหา
และมาตรฐานวชิาชพี กองการเจ้าหน้าที ่ส�านกัการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร จ�านวน 1 ท่าน 2) ผูอ้�านวยการโรงเรยีน 
ในสงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวน 164 ท่าน แบบประเมนิ
สอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป็นในการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ด้วย 2 ตอน ดังนี้

แบบประเมิน ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะภูมิ
หลังของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภท
ข้าราชการ ประสบการณ์ในการท�างานด้านการสรรหา
บุคลากร จ�านวนปีทีร่บัราชการ มลีกัษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)

แบบประเมิน ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการ
พฒันากระบวนการสรรหาและเลอืกสรรครผููช่้วยในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
มข้ีอค�าถามจ�านวน 26 ข้อ และข้อค�าถามแบบปลายเปิด 
จ�านวน 4 ข้อ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบ

ประเมิน
ก่อนการสร้างแบบประเมิน ผู้วิจัยต้องค้นหา

องค์ประกอบของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
ผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปสร้างค�าถาม
ในแบบประเมิน ในการค้นหาองค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารของส�านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 ท่าน และการ

ศึกษาเอกสารรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
ผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เพ่ือค้นหาองค์ประกอบ
เบื้องต้น เมื่อได้ข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วจึงน�าข้อมูลไป
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารของส�านักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูล
อย่างครอบคลุมครบทุกด้าน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) หลังจากนั้นจึงน�าองค์ประกอบที่
ค้นพบดังกล่าว ไปสร้างแบบประเมิน ในการทดลองใช้
แบบประเมิน ผู้วิจัยทดลองใช้ (try out) 3 ครั้ง ส�าหรับ
ผลท่ีได้จากการทดลองใช้ในคร้ังท่ี 3 ผู้วิจัยน�าข้อมูลไป
วเิคราะห์ทางสถติ ิและจดัล�าดับความต้องการจ�าเป็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามสูตร Modified Priority Needs 
Index (PNI

modified
) ของนงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล 

ว่องวาณิช (2550) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิบือ้งต้น เพ่ือ

ให้รู้ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และสภาพของตัวแปรต่าง ๆ 
โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู ดงัน้ี ร้อยละ ค่าความเทีย่ง สตูร
สมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach (Alpha Coefficient) 
ดังแสดงผลการวิเคราะห์ เป็นตารางและค�าอธิบาย ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ข้าราชการในสังกัด กลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหา
และมาตรฐานวชิาชพี กองการเจ้าหน้าท่ี ส�านกัการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร จ�านวน 1 ท่าน และผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 164 ท่าน โดยการ
ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความต้องการจ�าเป็นใน
ด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 26 ข้อ ค�านวณด้วยโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเท่ียง (reliability) ท้ัง
ฉบับ .891 ส�าหรับผลการวิเคราะห์ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ อายุ ประเภทข้าราชการ ประสบการณ์ จ�านวนปีที่รับราชการ

ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ
1. เพศ

- ชาย

- หญิง

70

95

42.4

57.6
รวม 165 100.0

2. อายุ

- 18-25 ปี

- 26-33 ปี

- 34-41 ปี

- 42-49 ปี

- 50 ปี ขึ้นไป

1

2

8

32

122

0.6

1.2

4.8

19.4

73.90
รวม 165 100.0

3. ประเภทข้าราชการ

- ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในส�านักการศึกษา

- ผู้อ�านวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯมหานคร

1

164

0.6

99.4
รวม 165 100.0

4. ประสบการณ์ในการท�างานด้านการสรรหาบุคคล

- ไม่มีเลย

- 1-5 ปี

- 6-10 ปี

- 11-15 ปี

- 16-20 ปี

- 21 ปีขึ้นไป

47

28

18

26

8

38

28.5

17.0

10.9

15.8

4.8

23.0
รวม 165 100.0

5. จ�านวนปีที่รับราชการ

- 1-5 ปี

- 6-10 ปี

- 11-15 ปี

- 16-20 ปี

- 21 ปีขึ้นไป

5

3

9

10

138

3.0

1.8

5.5

6.1

83.6
รวม 165 100.0

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ อายุ ประเภทข้าราชการ 
ประสบการณ์ในการท�างานด้านการสรรหาบุคคล จ�านวนปีท่ีรับราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (57.6%) มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมากที่สุด (73.9%) เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน (99.4%) ไม่มีประสบการณ์ใน
การท�างานด้านการสรรหาบุคคล จ�านวนมากที่สุด (28.5%) จ�านวนปีที่รับราชการ 21 ปีขึ้นไปมากที่สุด (83.6%) 
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความ
ต้องการจ�าเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิเคราะห์ ดังแสดง
เป็นตารางและค�าอธิบาย ดังนี้

จากการวิเคราะห์การประเมินความต้องการ
จ�าเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสูตร PNI

modified 
ของ

นงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวาณิช (2550) พบว่า 
การจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เรียงล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 5 ล�าดับ ที่
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.38 – 0.26 ได้แก่ 1) ควรท�าข้อ
ตกลงกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครูผู้ช่วยเข้า
มาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) การส่งครูผู้ช่วยไป
บรรจุตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถท�าการสอนได้
ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี 
3) ควรมีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน 
4) ควรสร้างจิตส�านึกให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้รู้สึกรักและหวงแหนองค์กร จะได้ไม่
โอนกลับภูมิล�าเนาของตน 5) ควรแยกชิ้นงานบางส่วน

ที่เป็นงานด้านธุรการให้เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการแทน 
ส่วนงานหลักกรุงเทพมหานครควรเป็นผู้ด�าเนินการเอง 
ส�าหรบัผลการจดัล�าดบัความต้องการจ�าเป็นของผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องในแต่ละรายการที่ประเมิน แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 

ส�าหรับผลการวิเคราะห์ในส่วนของการประเมิน
ความต้องการจ�าเป็น เพื่อน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การวิจัย ในหัวข้อการพัฒนากระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู ้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุ
วิธี ผู้วิจัยได้น�าข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินความ
ต้องการจ�าเป็นในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ก�าหนดเป็นองค์ประกอบ
ของร่างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วย
ในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี หัวข้อย่อยท่ี 
1.4 เพ่ิมช่องทางการสรรหาด้วยการผลิตบัณฑิต
ครูของกรุงเทพมหานคร โดยตรงตามหลักสูตรที่
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก�าหนดขึ้นเอง โดยไม่ต้องสอบ
แข่งขัน สามารถบรรจเุข้ารบัราชการเป็นครผููช่้วยในสงักดั
กรุงเทพมหานครได้ทันที แสดงเป็นแผนภาพที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละรายการที่ประเมิน

รายการที่ประเมิน

ความต้องการจ�าเป็น

 PNI
modi-

fied

ล�าดับ

1. ขั้นตอนของการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร สมบูรณ์ 

ครบถ้วน เหมาะสม 

.1611 14

2. ขั้นตอนของการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เป็นกลาง มีอิสิระในการด�าเนินการ 

.0845 23 

3. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัด

กรุงเทพมหานคร ท�าให้การปฏิบัติงานได้รับความสะดวก มีความชัดเจน และมีทิศทางเป็นไปใน

แนวเดียวกัน 

.2213 11 

4. งบประมาณที่ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเพียงพอ .1015 22 

5. งบประมาณที่ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคุ้มค่า .1531 16 

6. ระยะเวลาในการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มีความเหมาะสม 

.1605 15
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รายการที่ประเมิน

ความต้องการจ�าเป็น

 PNI
modi-

fied

ล�าดับ

7. บุคลากรครูผู้ช่วยที่ส่งไปตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถท�าการสอนได้ทันเวลากับความต้องการ

ของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี 

.3563 2 

8. การรับสมัครงาน โดยเปิดโอกาสรับสมัครอย่างเสรีจากทั่วประเทศ มีความเหมาะสม .0764 24 

9. การเปิดโอกาสให้แก่ครูที่จบหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ

การสอน 

.1149 21 

10. บุคลากรครูผู้ช่วยที่เป็นคนดีและคนเก่ง เป็นผลจากการคัดกรองตามขั้นตอน ในการสรรหาและ

เลือกสรรครูผู้ช่วย 

.2276 9 

11. ครูผู้ช่วยที่ผ่านการคัดกรองในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย มีความพร้อมที่จะสอนนักเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานครได้ 

.2039 12

12. ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(good governance) มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว 

.1345 19 

13. กรุงเทพมหานคร ควรออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรครูผู้ช่วยในสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเป็นของตนเองเพียงฉบับเดียว 

.1442 17

14. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 3 ภาค (ภาค ก ข ค) มีความเหมาะสมและสามารถใช้คัดกรองผู้

สมัครงานได้เป็นอย่างดี 

.1393 18 

15. คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 3 ภาค (ภาค ก ข ค) อยู่ในเกณฑ์ดี 

มีความเหมาะสม 

.1236 20

16. บุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มีความเชี่ยวชาญช�านาญสูง 

.1867 13 

17. อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและเลือกสรร ในปัจจุบันมี

ความเพียงพอแล้ว 

.2553 7 

18. การด�าเนินการรับรองคุณวุฒิ ส�าหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับที่สมัครงานไว้ 

ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการ 

.0204 25 

19. การขาดแคลนครูผู้ช่วยที่เก่งในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วย 

.0000 26 

20. การท�าข้อตกลงกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อให้ได้ครูผู้ช่วย เข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน .3865 1 

21. การผลิตหลักสูตรของแต่ละสถาบันที่ผลิตบัณฑิตครู ควรอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน 

เพื่อความสะดวกต่อการน�าวุฒิการศึกษาไปใช้สมัครงาน 

.2367 8 

22. กรุงเทพมหานครควรสร้างจิตส�านึกให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ให้รู้สึกรักและหวงแหนองค์กร จะได้ไม่กลับภูมิล�าเนาของตน 

.2824 4 

23. กรุงเทพมหานคร ควรมีสถานที่ด�าเนินการสอบแข่งขันของกรุงเทพมหานครเป็นของตนเอง .2261 10 

24. กรุงเทพมหานคร มีการขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหา

วิชาที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้การทดสอบความรู้ในภาควิชาเฉพาะต�าแหน่ง (ภาค ข) ของ

กรุงเทพมหานคร ลดความล�าเอียงลง (ความได้เปรียบเสียเปรียบ) ลง

.3333 3
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รายการที่ประเมิน

ความต้องการจ�าเป็น

 PNI
modi-

fied

ล�าดับ

25. กรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรองบุคลากรครูผู้ช่วย เพื่อให้ได้บุคลากร ครู

ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน 

.2682 6 

26. กรุงเทพมหานครควรแยกชิ้นงานบางส่วนที่เป็นงานด้านธุรการให้เอกชนเป็น 

ผู้ด�าเนินการแทน เช่น การรับสมัครสอบ การรายงานยอด และรายชื่อผู้สมัครสอบส่วนงาน

หลัก ได้แก่ การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานครควรเป็น

ผู้ด�าเนินการเอง

.2699 5

แผนภาพที ่2 แสดงร่างกระบวนการสรรหาและเลอืกสรรครผ้ช่วยในสังกดักรงเทพมหานครด้วยู ู ุ
พหวธีิ ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 เพิ่มช่องทางการสรรหาด้วยการผลิตบัณฑติ
ครูของกรุงเทพมหานคร  โดยตรงตาม 
หลักสูตรที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้กําหนดข้ึนเอง 

ไม่ต้องสอบแข่งขัน  สามารถบรรจุ 
เข้ารับราชการเป็นครูผูช่้วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้ทันที 

 

          ใช้ข้ันตอนการ  
          พัฒนากระบวนการ 
            สรรหาบุคลากรคร ู

ได้บุคลากร
จากการ 
พัฒนา  
กระบวนการ 
 สรรหาและ
เลือกสรร 
ครูใหม่ 

 ใช้ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเลือกสรรบุคลากรครู 

 1. การพัฒนากระบวนการสรรหาครูฯ 2.  การพัฒนากระบวนการเลือกสรรครูฯ  ได้กระบวนการใหม่ 

       ใช้ชุดเคร่ืองมือ 
         ในการเลือกสรร 
           บุคลากรคร ู

          ใช้กระบวนการ   
           ตัดสินและ               
           ประเมินผลคร ู
  

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

2.1  ชุดเคร่ืองมือ ได้แก่  แบบวัดสมรรถนะ ครผูู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
2.2  กระบวนการตัดสนิและประเมินผล  ได้แก่  การประเมินผลการทดลอง 
       ปฏิบัติงาน  6  เดือน  แบ่งเป็น 2 ระยะ  ประกอบด้วย  ระยะที่  1   
c(3 เดือนแรก)  ใช้เทคนิค  MSFS  ระยะที่  2  (3 เดือนหลัง)  ใช้เทคนิค 
E-portfolio  เมื่อพ้นการทดลองปฏิบัติงานแลว้จึงบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ิมช่องทาง 

ในการสรรหา 

แผนภาพที่ 2 แสดงร่างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี 
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ความต้องการจ�าเป็น

ในด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครของผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง สรปุได้ 3 ประเดน็
หลัก คอื 1) ความต้องการจ�าเป็นทีจ่ะให้กรงุเทพมหานคร
ท�าข้อตกลงร่วมกับองค์กรที่ผลิตบัณฑิตครูเพื่อให้ได้ครู
ผู้ช่วยเข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 2) ต้องการให้
ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุตามหน่วยงานที่ร้องขอไว้ สามารถ
ท�าการสอนได้ทันเวลากับความต้องการของหน่วยงาน
นั้น ๆ พอดี 3) ต้องการให้มีการขอความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่
มคีวามใกล้เคยีงกนั ส�าหรบัการสอบถามกลุม่ตวัอย่างใน
สิ่งที่คาดหวัง พบว่า 1) อยากได้ครูผู้ช่วยที่ดี มีใจรักเด็ก
นักเรียน ไม่โอนย้ายบ่อย 2) มีการส�ารวจความต้องการ
ครผููช่้วยในแต่ละโรงเรยีนก่อนทีจ่ะด�าเนนิการสรรหาและ
เลอืกสรรครผููช่้วย 3) ควรกระจายอ�านาจให้แต่ละโรงเรยีน
มีสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยได้เอง ส่วน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
1) ควรให้คะแนนพิเศษเพิ่มส�าหรับผู้ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อป้องกันปัญหา
การโอนย้ายกลับภูมิล�าเนาเดิม 2) เพิ่มสวัสดิการและ
เงินตอบแทนเพื่อให้จูงใจแก่ข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่าย
สูงกว่าจังหวัดอื่น 3) สร้างครูพันธุ์ใหม่ขึ้น จากชุมชนใน
แต่ละท้องที่ และส่งครูดีเด่นกลับคืนสู่ชุมชน โดยท�าใน
ลกัษณะต่อเน่ือง เพือ่พฒันาครผููช่้วยทีเ่ก่งและด ีกลบัคนื
สู่สังคม 4) ควรจดัหาทีพ่กัอาศยัให้ฟร ีหรอืบ้านพกัอาศยั
ทีร่าคาไม่แพง เพือ่เป็นสวสัดกิารให้แก่ครผููช่้วย เพือ่ช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 

อภิปรายผล
จากการประเมินความต้องการจ�าเป็นในด้าน

การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ความต้องการจ�าเป็นที่จะ

ให้กรุงเทพมหานครท�าข้อตกลงร่วมกับองค์กรท่ีผลิต
บัณฑิตครูเพ่ือให้ได้ครูผู้ช่วยเข้ามาบรรจุโดยไม่ต้องสอบ
แข่งขัน 2) ต้องการให้ส่งครูผู้ช่วยไปบรรจุตามหน่วย
งานที่ร้องขอไว้ สามารถท�าการสอนได้ทันเวลากับความ
ต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ พอดี 3) ต้องการให้มีการ
ขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตครู
ให้ผลิตเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยดัง
กล่าว ท�าให้ผู้วิจัยได้ค�าตอบจากการตั้งค�าถามวิจัยไว้ 2 
ประการ คือ 1) ท�าให้ทราบถึงความต้องการจ�าเป็นของ
ครผููช่้วยในสงักดักรุงเทพมหานครในด้านการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) สามารถ
น�าผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของครูผู้ช่วยใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยใน
หัวข้อการพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้
ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธีได้ นอกจากนี้
ยังได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความ
ต้องการจ�าเป็นอย่างแท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. กรุงเทพมหานครควรน�าผลการวิจัยนี้ไป

ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู้
ช่วยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�าเนินการด้านการสรรหาและเลือกสรรครูผู้ช่วยใน
สังกัดกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น

2. องค์กรอื่นอาจน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในลักษณะการเทียบเคียง เกี่ยวกับด้านการสรรหาและ
เลือกสรรครูผู้ช่วย

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนวิจัย “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูผู ้ช ่วยในสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยพหุวิธี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 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
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย จ�าแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอที่ตั้ง รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของคร ูกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ ครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษาจ�านวน 296 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมี ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 
.21 -.78 และ .28 - .70 มีค่าความเชื่อมั่นเป็น .90 และ .93 สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านศักยภาพในการเป็นผู้น�า และด้านความเฉียบ
คมทางการบริหาร

2. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครโูดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อเรยีงค่าเฉลีย่จาก
มากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ความส�าเร็จในหน้าที่
การงาน

3. เปรยีบเทยีบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามสถานภาพดังนี ้จ�าแนกตามเพศ โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ จ�าแนกตามเขตอ�าเภอที่ตั้ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จ�าแนกตามสถานภาพดังนี้ จ�าแนกตามเพศ จ�าแนก
ตามเขตอ�าเภอที่ตั้ง จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านบางด้าน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ทั้ง
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : 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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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัจจุบันน้ีการศึกษาไทยมีการพัฒนามากขึ้น

อย่างไม่มีขีดจ�ากัด อีกทั้ง การศึกษายังมีความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ก้าวทันประเทศที่มี
ความเจริญทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนาให้ก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม มีการปฏิรูปการศึกษาโดย
ยุทธศาสตร์ที่เราใช้เป็นรูปแบบในการปฏิรูปหรือปรับ
เปลี่ยนการศึกษาเพื่อสร้าง “โลกการศึกษาใหม่” เด็กไทย
ยคุใหม่ทีมี่คณุภาพการเรยีนให้ได้มาตรฐานโลกเราจะใช้ 5 
ยุทธศาสตร์ คือการกระจายอ�านาจการมีส่วนร่วม การใช้
แผนยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ การยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ถึงแม้ว่าเราจะท�าอะไร จะปรับเปลี่ยนอะไรใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
โรงเรียน หรือแม้กระทั่งในห้องเรียน เราต้องใช้รูปแบบ 5 
อย่าง หรือ 5 ยุทธศาสตร์โดยทั่วถึง ตลอดเวลา (สุรัตน์ 
ศิลปอนันต์, 2543, หน้า 28-29)

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2549, หน้า 10-12) ได้ระบุว่าข้าราชการพลเรือน
ทุกคนต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 5 สมรรถนะ 
คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) จริยธรรม และ 
5) ความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะของผูบ้รหิารในองค์การ
ทางการศกึษา ภาวะผูน้�า หรอืความสามารถในการบรหิาร
จัดการเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญประการหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะภายใต้ภาวะการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี โลกของข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันที่
ไร้พรมแดน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และทรัพยากร
ที่มีจ�ากัด ผู้บริหารจึงควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง รศ.เทื้อน 
ทองแก้วได้สรปุสมรรถนะของผูบ้รหิาร และปัจจัยทีก่่อให้
เกดิศกัยภาพเหล่าน้ัน โดยสรปุว่าผูบ้รหิารควรมสีมรรถนะ 
5 ด้านคือ ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพในการ

เป็นผูน้�า การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ความเฉยีบคมทางการบรหิาร
และการสร้างความเข้าใจ/ การติดต่อสื่อสาร (เทื้อน ทอง
แก้ว, 2549, หน้า 42) 

และจากทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร ์ซเบิร ์ก 
Herzberg’ Two –Tactor Theory (Herzberg, 
1959, pp. 54 -70) กล่าวไว้ว่าหากความต้องการ
ทางด้านปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene 
Factors) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 5 ด้านได้แก่ ความ
ส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน (Achievement) การได้รับการ
ยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
(Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ (Advancement) และ
ปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือปัจจัยด้านความจูงใจ (Motivator 
Factors) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านได้แก่ นโยบาย
และการบริหาร (Policy and Administration) การ
ปกครองบังคับบัญชา (Supervision) เงินเดือน และผล
ประโยชน์เกื้อกูล (Salary) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relation) สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
(Working Condition) ซ่ึงตลุา มหาพสธุานนท์ (2547) 
กล่าวว่า หากแต่องค์การใดได้น�าหลักทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบิร์ก อันได้แก่ ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อความ
ตัง้ใจในการท�างานและปัจจยัค�า้จนุทีส่่งผลต่อความพอใจ
ในการท�างานไปใช้องค์การนั้น ๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาแล้วผู้วิจัยเห็นว่าทฤษฎีดัง
กล่าวมีความเหมาะสมกับการน�ามาประยุกต์ใช้กับสถาน
ศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเอาปัจจัยจูงใจหรือ
ปัจจัยภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้ครูปฏิบัติ
งานด้วยความเต็มใจ ในเวลาเดียวกันก็ต้องตอบสนอง
หรอืใช้ปัจจยัค�า้จนุควบคูก่นัไป อนัจะส่งผลให้การด�าเนนิ
งานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
สมรรถนะทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการหรอืสร้าง
แรงจูงใจก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ี
ถูกทางแล้วนั้นจะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท�างาน
ได้อย่างเต็มท่ี สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้
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แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะเข้ามามีบทบาทและถูกน�า
เข้ามาใช้ในสถานศึกษามากขึ้น เหตุเพราะการก�าหนด
สมรรถนะจะต้องก�าหนดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน และก�าหนด
ให้สอดคล้องรองรับกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลอีกทั้งยังน�าหลักแนวคิดมาใช้ในกระบวนการ
ท�างานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
หลายมิติ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ
สิริกร สืบสงัด (2551, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู ้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับขวัญก�าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบ
ว่า การรับรู้สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 
5 ด้านร่วมกันกับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
มคีวามสมัพนัธ์กนัทีร่ะดบัความมีนัยส�าคญั .05 แต่ความ
สัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า โดยการรับรู้สมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้านร่วมกันสามารถ
ก�าหนดค่าความแปรปรวนของขวัญก�าลงัใจในการปฏิบัติ
งานของครูได้ร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่า สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยหากผู้บริหารมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง จะส่งผลให้ครูมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุรี 
เขต 1 มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล พบว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่าวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า
ระดับประเทศผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาสุขศึกษา วิชาสังคมศึกษาและวิชาการงานอาชีพ 

ปี 2554 มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าปี 2553 ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่ง
เกิดจากบุคลากรของสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถาน
ศกึษาและครูผูส้อนกล่าวคอื จากการบริหารงานท่ีผ่านมา
พบว่าผูบ้ริหารบางท่านมคีวามสามารถในการกระตุน้ทาง
วิชาการกับครูน้อยมาก อีกทั้งยังมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารคุณภาพทางวิชาการน้อย ครูบางส่วนผิดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยส่วน
กลาง สรุปได้ว่าปัญหาดังกล่าว มีผลมาจากปัญหาด้าน
สมรรถนะของผู้บริหารและความพึงพอใจในการท�างาน
ของครู (ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี 
เขต 1, 2555)

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยสนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู ้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะท�าให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาใช้เป็นข้อมูลในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและ
เสรมิสร้างให้ครเูกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอนัจะ
ส่งผลให้เกดิความส�าเรจ็ของงานตามวตัถปุระสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

3. เพือ่เปรยีบเทยีบสมรรถนะของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1 จ�าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขต
อ�าเภอที่ตั้ง

4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
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ศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ
เขตอ�าเภอที่ตั้ง

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1

คำาถามในการวิจัย
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จ�าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอที่
ตั้ง อยู่ในระดับใด 

2. ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของคร ูสงักัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ�าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอที่ตั้ง อยู่
ในระดับใด

3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ�าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอท่ีตั้งแตก
ต่างกันหรือไม่อย่างไร 

4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จ�าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอที่
ตั้ง แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 มคีวามสมัพนัธ์
กันหรือไม่

สมมติฐานการวิจัย
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จ�าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอ
ที่ตั้ง แตกต่างกัน 

2. ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของครู สงักดั
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
1 จ�าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ�าเภอท่ีต้ัง 
แตกต่างกัน 

3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 มคีวามสมัพนัธ์
กัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนื้ อหาผู ้ วิ จั ยอาศัยแนวคิด

เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏบัิตงิานของครูประกอบด้วยสมรรถนะของ
ผู้บริหาร 5 ด้าน ดังนี้ 1) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง 
2) ศักยภาพในการเป็นผู ้น�า 3) การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ 
4) ความเฉยีบคมทางการบรหิาร 5) การสร้างความเข้าใจ/
การติดต่อสื่อสาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูประกอบไปด้วยปัจจัยจูงใจ 1) ความส�าเร็จในหน้าท่ี
การงาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า
ในต�าแหน่งหน้าที่ ปัจจัยค�้าจุน 1) นโยบายและการ
บริหาร 2) การปกครองบังคับบัญชา 3) เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5) สภาพแวดล้อมในการท�างาน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็น
ครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มตัวอย่าง 
แบบแบ่งชั้น (Statified Random Sampling) ตาม
ตารางของเครสซี่ มอร์แกน (Krejcie , & Morgan, 
1970, pp 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 296 คน 

ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ คือ เพศหญิง เพศ

ชาย วุฒิการศึกษาคือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี เขตอ�าเภอที่ตั้งคือ อ�าเภอเมืองชลบุรี อ�าเภอบ้านบึง 
อ�าเภอหนองใหญ่ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะของ
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ผูบ้ริหารสถานศกึษา 5 ด้าน และ ความพงึพอใจ 2 ปัจจัย 
10 ด้าน  

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยที่

เกี่ยวกับการสมรรถนะของผู้บริหารและความพึงพอใจ 
และ พัฒนาแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการสมรรถนะของผู้
บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ตามแนวคิด
ของ ดร.เทือ้น ทองแก้ว (2549) แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 อันดับ จ�านวน 26 ข้อ รวมทั้งแบบสอบถามเกี่ยว
กบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของคร ูตามแนวความ
คิดของ เฮิร์ซเบิร์ก (1959) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 อันดับ จ�านวน 40 ข้อ

2. น�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อประธาน
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ตรวจสอบ
เสนอแนะ ปรับปรุงด้านภาษาและวัตถุประสงค์ 

3. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขด้านภาษา
และเนื้อหา แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหาตลอดจนความ
ชัดเจน ความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยค�านวณค่า
ดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence)
ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 
1.00 และน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา
และภาษาตามข้อเสนอแนะ ของผูเ้ชีย่วชาญแล้วเสนอต่อ
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
เป็นขั้นตอนสุดท้าย

4. น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลอง
ใช้กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน มา
วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Discrimination)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง.21 - .78 และ .28- .70 และ 
ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) พบว่า มีความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90 และ .93 ตาม
ล�าดับ

5. ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล ในการวิจัยด้วย
ตนเอง จ�านวน 296 ชุด ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนครบตามจ�านวน 296 ชุด และ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ 
คะแนนเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
เปรยีบเทยีบสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัความ
พึงพอใจในการปฏบิตังิานของครูจ�าแนกตามเพศ วุฒิการ
ศกึษาโดยการทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ Independent 
sample รวมท้ังหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูโดยใช้การวิเคราะห์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผล

การศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน

ระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการ
ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน

1.2 ด้านศกัยภาพในการเป็นผูน้�า อยูใ่นระดบั
มากโดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารได้ใช้ความรู้
ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.3 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ 

1.4 ด้านความเฉียบคมทางการบริหาร อยู่
ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย 
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1.5 ด้านการสร้างความเข้าใจ/การติดต่อ
ส่ือสาร อยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ 

2. ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของคร ูสงักัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านความส�าเร็จในหน้าที่การงานโดย
รวม อยูใ่นระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอืผู้บรหิาร
ได้ใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื งานทีป่ฏิบัติ
เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 

2.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมี
ความรู้สึกที่ดีต่อลักษณะงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูจะท�างานใน
หน้าที่ของครูโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากผู้บริหาร 

2.5 ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู
มีโอกาสก้าวหน้าในการงาน

2.6 ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารมี
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

2.7 ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ
คณะครู 

2.8 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เงินเดือนเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต

2.9 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
รวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูมี
ความพอใจเม่ือได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน 

2.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูรู้สึก
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่

3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ�าแนกตามสถานภาพดังนี้ จ�าแนกตามเพศ และวุฒิการ
ศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ ส่วนเมื่อจ�าแนกตามเขตอ�าเภอท่ีต้ัง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของครู สงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ�าแนกตามสถานภาพดังน้ี จ�าแนกตามเพศและวุฒิการ
ศกึษา โดยรวมและรายด้าน มคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิ
งานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนเมื่อ
จ�าแนกตามเขตอ�าเภอท่ีต้ังแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ

5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน มีสมรรถนะอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งนี้เพราะ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 (2556) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์มุ่ง
ขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สูม่าตรฐานสากล
เชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศกึษาทุกระดับ โดยมุง่ผลสมัฤทธิเ์น้นการมส่ีวนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนจึงท�าให้ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับทนุพันธ์ หิรัญเรือง (2547) 
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ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15 
พบว่า สมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาชลบรุ ีเขต 1 โดยรวม และรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งนี้เพราะการด�าเนินงานบริหารจัดการของส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการโดยมีความคล่อง
ตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานมี เป้าประสงค์
ที่ชัดเจนโดยให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอีกทั้ง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ จึงท�าให้ผลการวิจัยครั้ง
นี้พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพิกุล ดีพิจารณ์ (2548, หน้า 93) ได้ศึกษา
การใช้อ�านาจของผู ้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตภาคตะวันออก
พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนในเขตภาคตะวันออก มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก

3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา พบ
ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ใช้การบริหารท่ีตอบสนองตามกลยุทธ์ของส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 (2556) โดยให้
ครไูด้มส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจร่วมรบัผดิชอบ และมส่ีวน
ร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
สถานศกึษารวมท้ังส่งเสรมิสนบัสนนุให้ครมูคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นฤมล นาคเอี่ยม (2550) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น�าเหนือ
ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครทูีมี่วฒุกิารศกึษาปรญิญาตร ีต�า่กว่าปรญิญา
ตรี สงูกว่าปริญญาตรี แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทาง
สถิติและเมื่อพิจารณา จ�าแนกตามเขตอ�าเภอท่ีต้ัง พบ
ว่า ครูที่มีเขตอ�าเภอที่ตั้งแตกต่างกัน เห็นว่าสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ โดยอ�าเภอบ้านบึงมีสมรรถนะ สูง
กว่าอ�าเภอเมืองและอ�าเภอหนองใหญ่ ยกเว้นด้านความ
เฉียบคมทางการบริหาร และด้านการสร้างความเข้าใจ/
การติดต่อสื่อสารที่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถติ ิท้ังนีเ้พราะผู้บรหิารมีลกัษณะเป็นกลุม่ย่อยมจี�านวน
เพียง 3 อ�าเภอ มีความใกล้ชิด ร่วมประชุมสัมมนาและ 
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเดียวกัน อีกท้ังยังบริหารตามแผน
ปฏบิตักิารประจ�าปีฉบบัเดียวกนั ซึง่ก่อให้เกดิพฤติกรรม
การบรหิารงานทีแ่ตกต่างกนั สอดคล้องกบัพสิมยั พวงคา 
(2551) ท่ีได้ศึกษาสมรรถนะหลักและคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการท่ีปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียงล�าดับความคิด
เห็นจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านมุ่งเน้นการให้บริการ
มีความคิดเห็นมากเป็นล�าดับท่ี 2 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
ปริมาณงานหรือกรอบการท�างานแตกต่างกัน ตลอดจน
ผู้ที่มาใช้บริการมีสถานภาพที่แตกต่างกัน จึงท�าให้ความ
คิดเห็นแตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�าแนกตามเพศ และวุฒิการ
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ศกึษา พบว่า โดยรวมและรายด้านมคีวามพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะ สถานศึกษา
มีแผนปฏิบัติการประจ�าปี จึงท�าให้ครูปฏิบัติงานอย่างมี
แบบแผนตามกลยุทธ์และมีความรับผิดชอบในลักษณะ
งานที่คล้ายกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ 
แสงพอ (2543, หน้า 122-123) ได้ศึกษาการใช้พลัง
อ�านาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา เขตการศกึษา และ
เม่ือพิจารณา จ�าแนกตามเขตอ�าเภอทีต่ัง้พบว่า มคีวามพงึ
พอใจในการปฏิบตังิานโดยรวมและบางรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านอื่นมีความ
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิต ิซึง่ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ชุมชน สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
แนวในการจัดการเรยีนการสอนตามแนวนโยบายพระราช
บัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิโดยผูบ้รหิารยดึกฎระเบยีบใน
การปฏบิตังิานเพือ่ให้โรงเรยีนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวจิยั วราภรณ์ มิง่ไทยสงค์ (2543, หน้า 
126) ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการ
ศึกษา 12 พบว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวม
และรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีวิธี
การบริหารท่ีมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัสถานการณ์
และการบริบทต่างๆ ผู้บริหารสามารถดแูลครูและบคุลากร
ได้อย่างท่ัวถึง ท�าให้ครูกับผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี ผู้บริหารด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�า
ปีของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย
ให้ครูมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนปฏิบัติการย่อยของ
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับอุดมชัย อุ่มอุดม (2540) 
ซึ่งได้ศึกษางานของศึกษาธิการอ�าเภอ และขวัญก�าลังใจ
ของบุคลากรในส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภอในเขตการ
ศึกษา 10 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารงาน
ของศึกษาธิการอ�าเภอและขวัญก�าลังใจของบุคลากรใน
ส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภอมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 และพฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการ
อ�าเภอมอีทิธพิลต่อขวญัก�าลงัใจของบคุลากรในส�านกังาน
ศึกษาธิการอ�าเภอ ตามล�าดับคือ ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน

เอกสารอ้างอิง

ตุลา มหาพสุธานนท์. (2547). หลักการจัดการและหลักการบริหาร. กรุงเทพฯ: พัฒนา.

ทนุพันธ์ หิรัญเรือง. (2547). การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เทื้อน ทองแก้ว. (2549). สมรรถนะ (Competency): หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต.



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557154

นฤมล นาคเอี่ยม. (2550). ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาสังกัดสำานักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

พิกุล ดีพิจารณ์. (2548). การใช้อำานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน

เขตภาคตะวันออก. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยบูรพา.

พิสมัย พวงค�า. (2551). สมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการมหาวทิยาลยัขอนแกน่. วทิยานพินธศ์ลิปศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วราภรณ ์มิง่ไทยสงค.์ (2543). การใชอ้ำานาจของผูบ้รหิารกบัความพึงพอใจในการปฏบิติังานของขา้ราชการครูโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิไลวรรณ แสงพอ. (2543). การใช้อำานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน

ประถมศกึษา เขตการศกึษา 12. วิทยานพินธก์ารศกึษามหาบณัฑติ,สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา, บณัฑติ

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. (2555). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558. 

ชลบุรี: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1.

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2549). เครื่องมือบริหารคน. กรุงเทพฯ: กลุ่มการสื่อสารองค์กร.

สิริกร สืบสงัด. (2551). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหาร สถานศึกษาตามการ

รับรู้ของครูกับขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 และเขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา.

สุรัตน์ ศิลปะอนันต์. (2543). คุณภาพการเรียน (ของเด็กไทย) ได้มาตรฐานสูงปฎิรูปการศึกษา. กรุงเทพ: เนติกุล

การพิมพ์.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2548). Competency Dictionary (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เอชอาร์เซ็นเตอร์.

อุดมชัย อุ่มอุดม. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการอำาเภอและขวัญกำาลังใจ

ของบุคลากรในสำานักงานศึกษาธิการอำาเภอในเขตการศึกษา 10. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing (5th ed.). New York: Harper Collins.

Herzberg, F. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley and Sons.

Krejcie & Morgan. (1970). Determining sampling size for research activities. Journal of Education 

and psychological Measurement.



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 155

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกำาแพงเพชร*

Strategy Development for the Management of Basic Educational 

Curriculum of Education Service Area Offices 

in Kampheang Phet Province

ศุภกิจ ยาวีระ** 

ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์*** 

ดร.เรขา อรัญวงศ์****

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจังหวดัก�าแพงเพชร 3) ประเมนิกลยทุธ์การบรหิารหลกัสตูรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีแผนงานบริหารหลักสูตร มีการพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ส่วนปัญหาการบริหารหลกัสตูร พบว่า การประชมุช้ีแจงเพือ่สร้างความเข้าใจงานด้านหลกัสตูร
ไม่ครอบคลมุครทูกุคน จัดสรรงบประมาณไม่เพยีงพอต่อความต้องการจ�าเป็น ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารหลกัสตูร 
พบว่า มกีารสนับสนุนงบประมาณเพือ่การบริหารงานด้านหลกัสตูร ผูบ้รหิารใช้เวลาในการบรหิารจดัการด้านหลกัสตูร
น้อยและไม่ต่อเนื่อง ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
น้อย การให้ความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กรภาครัฐ เอกชนชุมชนและสถานประกอบการมีมากขึ้น 
นโยบายการจดัการศกึษาในระดับชาติมกีารปรบัเปลีย่นบ่อยขาดความเชือ่มโยงท�าให้ขาดความต่อเน่ืองในการบรหิาร 

2. กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) ปรับปรุงกระบวนการวางแผน
บริหารหลักสูตร 2) พัฒนาผู้บริหารด้านการประสานงานการบริหารหลักสูตร 3) เพิ่มขีดความสามารถของครูและ
บุคลากรด้านหลักสูตร 4) พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาครัฐและ
เอกชน 5) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรการบริหารหลักสูตร 6) ปรับปรุงกระบวนการก�ากับ ติดตามและ
นิเทศงานด้านหลักสูตร และ 7) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการบริหารหลักสูตรโดยการประเมินตนเองและ
ประเมินโดยบุคคลภายนอก
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3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและมาตรการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
การยอมรับได้ในระดับมากและมากที่สุด

คำาสำาคัญ: กลยุทธ์/ การพัฒนากลยุทธ์/ การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จังหวัดก�าแพงเพชร

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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บทนำา 
หลกัสตูรการศกึษามีความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการ

ด�าเนนิงานเพือ่พฒันาทรพัยากรบุคคลของชาตใิห้เป็นผูม้ี
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถ
ที่จะเรียนรู้และเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้และด�ารงชีวิต
อยู ่ในสังคมอย่างปกติสุข หลักสูตรการศึกษาจึงเป็น
เคร่ืองมอืส�าหรบัการก�าหนดทศิทางทีจ่ะท�าให้การจัดการ
ศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและเป็นตัวก�าหนดว่า
ผู้เรียนควรได้รับการจัดการศึกษาและมวลประสบการณ์
อะไรบ้าง (ชวลิต ชูก�าแพง, 2551, หน้า 11) การที่สังคม
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วัฒนธรรม จงึมีนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ เกิด
ขึน้อย่างไม่หยุดนิง่ ดงันัน้เพือ่ให้ทรพัยากรบุคคลของชาติ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษา
ด้วย การจดัการศกึษาในระดับขัน้พืน้ฐาน เป็นการจัดการ
ศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุผลคือ การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรฉบับเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลักสูตร
ฉบบันีไ้ด้ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ไว้อย่างชัดเจนได้แก่ การบริหารหลักสูตรระดับชาติ
ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็น
บทบาทหน้าที่ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอืน่ๆ ในระดบัท้องถิน่และการบริหารหลกัสตูร
ระดับสถานศึกษา เป็นบทบาทหน้าท่ีของสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2552, หน้า 9-65)ในส่วนของส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ได้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ก�าหนดบทบาทไว้ด้วย
ว่า มหีน้าทีใ่นการประสาน ส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันา
หลักสูตรร่วมกบัสถานศกึษา และก�ากบั ตดิตาม ประเมนิ

ผลสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (ราชกจิจานเุบกษา, 
2553, หน้า 40-41) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 น�าไปใช้คร้ังแรกในโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 555 โรงเรียน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2552 และใช้ครบทุกช้ันเรียนในปีการ
ศึกษา 2554 ส่วนโรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 และใช้ครบทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 หลัง
การประกาศใช้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ด�าเนินการวิจัยเพ่ือติดตามผลการใช้หลักสูตร
ในโรงเรียนทั้ง 555โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง
ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสตูรมข้ีอบกพร่องท่ีควรพิจารณา
ปรับปรุง บคุลากรขาดความเข้าใจท่ีชดัเจน ขาดการนเิทศ
ติดตามให้ค�าแนะน�าปรึกษาอย่างสม�่าเสมอ หลักสูตร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์และต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ของบุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดต่อความส�าเร็จของ
การใช้หลักสูตร (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553)

เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน (O-NET) ของสถาบันทางการทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2554 
ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนน�าร่องใช้หลักสูตรในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และปีที่ 6 ใช้หลักสูตรไปแล้ว 3 ปี และโรงเรียน
ทั่วไปในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 ใช้หลักสูตรไป
แล้ว 2 ปีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาพรวมในระดับประเทศอยู่ใน
เกณฑ์ต�่าทุกสาระวิชาโดยเฉพาะ 5 วิชาหลัก มีค่าเฉลี่ย
ต�่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าระดับประเทศใน
ทกุสาระหลกั (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ก�าแพงเพชร เขต 2, 2555, หน้า 9) เมื่อพิจารณาที่ผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา ในรอบสองและ
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รอบสาม สถานศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินและ
ไม่ผ่านการประเมิน ประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมินได้แก่
มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร เมื่อ
พิจารณาสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาในจงัหวดัก�าแพงเพชรพบว่า ได้รบัการประเมนิและ
ผ่านการประเมินไม่เกินร้อยละ 70 ประเด็นที่ไม่ผ่านการ
ประเมินได้แก่ มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากผลการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยศกึษานเิทศก์ในสงักดัส�านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัก�าแพงเพชร พบว่าโรงเรยีนกว่า
ร้อยละ 90 มปัีญหาในด้านการพฒันาหลกัสตูรและการน�า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในระดับชั้นเรียน 

ด ้วยข ้อมูลจากสภาพและป ัญหาดังกล ่าว
ข้างต้น ประกอบกับที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป ็นหน่วยงานท�าหน ้าที่บริหารหลักสูตรในระดับ
ท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพการ
ศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดขึ้นในระดับชาติให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน�าไปสู่การ
จดัท�าหลกัสตูรของสถานศกึษาและส่งเสรมิให้เกดิการน�า

หลกัสตูรไปสูก่ารปฏบัิตใินระดบัชัน้เรยีน ผูวิ้จยัในฐานะมี
ส่วนเกีย่วข้องกบัการปฏบิตัแิละพัฒนางานด้านหลกัสตูร
การศกึษา จงึมคีวามสนใจทีจ่ะด�าเนนิการวจิยัและพฒันา
กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัก�าแพงเพชร เพือ่
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จักได้น�าผลจากการศึกษา
ค้นคว้าคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานตามบทบาท อ�านาจหน้าที ่ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาสภาพ ปัญหาและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร 

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จังหวัดก�าแพงเพชร 

3. เพ่ือประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จังหวัดก�าแพงเพชร 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 159

กรอบความคิดการวิจัย

 78 

กรอบความคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

    ไดท้ราบสภาพ ปัญหาและปัจจยัท่ีเกยวขอ้งกบการบริหารหลกัสูตรและได้ี่ ั กลยทุธ์การ 
บริหารหลกัสูตรท่ีผานการตรวจสอบและประเมินความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้่
และการยอมรับไดข้องผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษาสามารถนาํกลยทุธ์ท่ีพฒันาขึนนี้ ้้
ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางสาํหรับการบริหารหลกัสูตร 
 
ขอบเขตการวจัิย 

     ตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจยัท่ีเกยวขอ้งกบการบริหารหลกัสูตรการศึกษาี่ ั
ขนัพืนฐานของสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษา้ ้ ้ ในจงัหวดักาแพงเพชรํ  
  ตอนท่ี 1.1  การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจยัท่ีเกยวขอ้งกบการบริหารหลกัสูตรโดยี่ ั
ใชแ้บบสอบถาม 
 

- หลักสูตรการศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐาน 
- แนวคิดการบริหาร  
  หลักสูตร 
- แนวคิดการพัฒนา      
  กลยุทธ์ 
- อํานาจหน้าท่ีของ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษา 

ร่างกลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
กําแพงเพชร   
1) การประสานงาน 
2) การส่งเสริม 
3) การสนับสนุน 
4) การกํากับตดิตาม 
5) การประเมินผล 
 
 

ผลการประเมิน     
กลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในจังหวดั
กําแพงเพชร  4 ด้าน 
1) ความสอดคล้อง 
2) ความเหมาะสม 
3) ความเป็นไปได ้
4) การยอมรับได ้

 

คุณภาพ 

กลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ในจังหวัด
กําแพงเพชร 

- สภาพ ปัญหาการ
บริหารหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในจังหวดั
กําแพงเพชร 
- ปัจจัยการบริหาร
หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในจังหวดั
กําแพงเพชร 

 

การตรวจสอบ 

ร่างกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก 
(SWOT) 

กระบวนการพฒันากลยุทธ ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

การบริหารหลักสูตรและได้กลยุทธ์การบริหารหลักสูตร
ที่ผ ่านการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถน�า
กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทาง
ส�าหรับการบริหารหลักสูตร

ขอบเขตการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร

ตอนท่ี 1.1 การศกึษาสภาพ ปัญหาและปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. การศกึษาสภาพและปัญหาท่ีเกีย่วข้องกบัการ

บริหารหลักสูตร ก�าหนดกรอบการศึกษา 5 ด้านได้แก่ 
1) การประสานงาน 2) การส่งเสริม 3) การสนับสนุน 
4) การก�ากับติดตาม และ 5) การประเมินผล 
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2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลกัสตูร ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผู้บริหาร 2) ด้านครูและบุคลากร 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
4) ด้านงบประมาณและ 5) ด้านการบริหารจัดการ และ
ปัจจยัภายนอก 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านสงัคมและวัฒนธรรม 
2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านเศรษฐกจิ 4) ด้านการเมอืง และ 
5) ด้านเทคโนโลยี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการโรงเรียน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
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
ระดบัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและระดบัสถานศึกษา 
จ�านวน 12 คน 

ตอนที ่2 การพฒันากลยุทธ์การบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใน
จังหวัดก�าแพงเพชร

ตอนที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนและ
วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายนอก ด้านโอกาสและ
อุปสรรค ของการบริหารหลักสูตร 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรในหน่วยงาน
ระดบัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ระดบัสถานศกึษาและ
นักวิชาการจ�านวนทั้งสิ้น 27 คน 

ตอนที่ 2.2 การจัดท�าร่างกลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ร่างกลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและมาตรการ

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
รองผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูวิชาการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการจ�านวนทั้งสิ้น 15 คน 

ตอนท่ี 2.3 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรโดยการสัมมนาอิงผู ้ เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship)

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่การตรวจสอบร่าง
กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร ใน
ด้านความสอดคล้องและด้านความเหมาะสม 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ด้านกลยุทธ์และด้านการวิจัยจ�านวน 8 คน 

ตอนที่  3 การประเมินกลยุทธ ์การบริหาร
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม

ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่การประเมินกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้น 
ในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และการยอมรับได้ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา 
การบรหิารสถานศึกษา การนเิทศตดิตามและประเมนิผล
การศึกษา ด้านกลยุทธ์ ด้านวิจัย และด้านหลักสูตรและ
การสอน รวม 27 คน 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร มีวิธีด�าเนินการ 
3 ตอนได้แก่ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ก�าแพงเพชร เกบ็รวบรวมข้อมลู 2 วิธคีอื 1) การสอบถาม 
(Questionnaire) 2) การสนทนากลุ่ม ( Focus Group 
Discussion) ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูล 3 
วิธีคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ (Workshop) 2) การจัดท�าร่างกลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 3) การตรวจสอบร่างกลยุทธ์
การบรหิารหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยการสมัมนา
อิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ตอนที่ 3 การ
ประเมนิกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร
โดยผู้เช่ียวชาญและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน 

ผลการวิจัย 
1. สภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร 

1.1 สภาพการบริหารหลักสูตร พบว่า มีการ
ก�าหนดแผนงานบรหิารหลกัสตูรจัดกจิกรรมประสานงาน
ด้านหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เผย
แพร่ความรูด้้านวชิาการ พฒันานวัตกรรมการจัดการเรยีน
การสอน ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรอื่น จัดต้ังศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนการ

ใช้หลักสูตร บริการเอกสาร ส่ือคู่มือส�าหรับการจัดท�า
หลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับติดตามการด�าเนิน
งานด้านหลกัสตูร ตรวจสอบการน�าหลกัสตูรสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

1.2 ปัญหาการบริหารหลักสูตร พบว่า มี
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาน้อย จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจงาน
ด้านหลักสูตรได้ไม่ครอบคลุมครูทุกคน การพัฒนาครูผู้
สอนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�าเป็น เอกสาร สื่อ คู่มือ 
ไม่เพียงพอ ขาดความชัดเจนในการก�ากับติดตาม การ
วจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรมน้ีอยมาก ขาดการประเมนิตดิตาม
ผลที่เข้มแข็งต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารหลักสูตร 
พบว่า ปัจจัยภายในด้านจุดแข็ง ได้แก่ ผู้บริหารเป็น
ผูม้บีคุลกิภาพท่ีน่าเคารพเชือ่ถอืศรทัธา มมีนษุย์สมัพนัธ์
ท่ีดีมีความเป็นประชาธิปไตย ครูและบุคลากรมีการให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือกันในการด�าเนินงานด้าน
หลักสูตร มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมยัพร้อมใช้งาน มกีารสนบัสนนุงบประมาณเพือ่การ
บรหิารงานด้านหลักสตูร มีการก�าหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการด้านหลักสูตรสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และน�าสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท�าโครงสร้างการ
บริหารงานด้านหลักสูตรภายในส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาหรือสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีกิจกรรมพัฒนา
บคุลากรในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืสถานศกึษา
เกี่ยวกับงานการพัฒนาหลักสูตร ด้านจุดอ่อน ได้แก่ 
ผู้บริหารใช้เวลาในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรน้อย
และไม่ต่อเนื่อง ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรและการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
น้อย สือ่ วัสด ุอปุกรณ์บางประเภทมคีวามยุง่ยากซบัซ้อน
ในการใช้งาน การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริหาร
หลักสูตรไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง มีกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรน้อย การก�ากับ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลรายงานผลและสะท้อน
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ผลการด�าเนินงานด้านหลักสูตรไม่เป็นระบบ ส่วนปัจจัย
ภายนอก ด้านโอกาส ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และสถานประกอบการมีมากขึ้น หน่วยงานภายนอก
และชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรมากขึ้นความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานด้านหลกัสตูรได้มากและ
สะดวกรวดเรว็ข้ึน ด้านอปุสรรค ได้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
มคีวามรู ้ความเข้าใจและมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานด้าน
หลักสูตรน้อย นโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยขาดความเชื่อมโยงท�าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการบริหารและพัฒนางานด้านหลักสูตร การ
ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านหลักสูตรไม่ต่อ
เนื่อง

2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตร 
ได้องค์ประกอบกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกจิ ค่านยิมร่วม เป้าประสงค์ ประเดน็กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดและมาตรการ และได้กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ปรับปรุงกระบวนการวางแผนบริหารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนาผู้บริหารด้านการประสาน
งานการบริหารหลกัสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพิม่ขดี
ความสามารถของครแูละบุคลากรด้านหลกัสตูรการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 4) พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน 
5) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ปรับปรุงกระบวนการ
ก�ากับ ติดตามและนิเทศงานด้านหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 7) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการบริหาร
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยการประเมนิตนเองและ
ประเมินโดยบุคคลภายนอก 

3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร พบ
ว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยทุธ์ กลยุทธ์ ตวัชีว้ดัและมาตรการ มคีวามสอดคล้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ใน
ระดับมากและมากที่สุด

อภิปรายผล 
1. สภาพ ปัญหาและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชร 

1.1 สภาพการบริหารหลักสูตร พบว่า มี
การด�าเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การประสานงาน การส่ง
เสริม การสนับสนุน การก�ากับติดตามและการประเมิน
ผล ท้ังนี้ เป็นการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 
2553 และขอบข่ายการบริหารหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) สอดคล้อง
กับหลักการบริหารงานของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, หน้า 
140-141) ทีก่�าหนดขอบเขตการบรหิารไว้ 3 ส่วนคือการ
วางแผนหลกัสตูร การสนบัสนนุการใช้หลกัสตูร การตรวจ
สอบคุณภาพการใช้หลักสูตร และสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ธนีนาฎ ณ สุนทร (2545) ที่พบว่าการบริหาร
คณุภาพมอีงค์ประกอบ 4 ด้านคอื ความรบัผดิชอบมุง่มัน่
ของผู้บริหาร การจัดสรรและจัดหาสรรพทรัพยากร การ
ควบคมุกระบวนการท�างานและตรวจตดิตามประเมนิผล

1.2 ปัญหาการบริหารหลักสูตร ใน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการประสานงาน การส่งเสริม การ
สนับสนุน การก�ากับติดตามและการประเมินผล พบว่า 
มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาน้อย จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจงาน
ด้านหลักสูตรได้ไม่ครอบคลุมครูทุกคน การพัฒนาครูผู้
สอนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการจ�าเป็น เอกสาร สื่อ คู่มือ 
ไม่เพียงพอ ขาดความชัดเจนในการก�ากับติดตาม การ
วจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรมน้ีอยมาก ขาดการประเมนิตดิตาม
ผลท่ีเข้มแขง็ต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ น�าผลการประเมนิไป
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ใช้น้อยมาก ขาดกิจกรรมการสะท้อนผลการด�าเนินงาน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ�ากัดในด้านปัจจัยการบริหารซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานวิจัยติดตามการใช้หลักสูตรของ
ส�านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) 
ที่พบว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท่ี
ใช้กระบวนการอบรมมีข้อบกพร่องผู้เข้าอบรมมีโอกาส
ได้ฝึกน้อย ขาดการสะท้อนกลับผลงานจากการปฏิบัติ 
สภาพและอุปสรรคในการน�าหลักสูตรแกนกลางสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่บคุลากรขาดความเข้าใจทีช่ดัเจน ครมูภีาระ
งานมาก ประกอบกับเวลากระชั้นชิดในการขับเคลื่อน
หลกัสตูร ขาดการนิเทศตดิตามให้ค�าแนะน�าปรกึษาอย่าง
สม�่าเสมอ ขาดการสนับสนุนทรัพยากร 

1.3 ปัจจัยการบริหารหลักสูตร 

1.3.1 ด้านปัจจัยภายใน มี 5 ด้าน 

ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบ

ประมาณ และการบริหารจัดการ ด้านจุดแข็งพบว่า ผู้

บริหารเป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนางาน

ด้านหลักสูตรและการสอน ครูและบุคลากรมีทัศนคติที่

ดีต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงานในการพัฒนางานด้าน

หลกัสตูร ตระหนักเหน็ความส�าคญัของงานด้านหลกัสตูร 

การใช้งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างคุ้ม

ค่า มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ

อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ มนีโยบาย แผนงานโครงการด้าน

หลักสูตรสอดคล้องกบัวิสยัทัศน์และน�าสูก่ารปฏบิตัอิย่าง

เป็นรูปธรรม มีโครงสร้างการบริหารงานด้านหลักสูตร

อย่างชัดเจน มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรได้ทันต่อการ

เปลีย่นแปลง ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศึกษาได้บริหารงานไปตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 

43) สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรศักดิ์ ปริญญารัตนชัย 

(2544) ที่กล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานอันเป็นทรัพยากรในการ

บริหารประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ และ

วิธีการจัดการ จุดอ่อนที่พบได้แก่ เวลาในการบริหาร

จัดการด้านหลักสูตรของผู้บริหารมีน้อย ครูขาดความรู้

ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและการน�าหลกัสตูร

สู่การปฏิบัติ ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานหลักมาก 

งบประมาณไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

ส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านหลักสูตรน้อย การมอบ

หมายงานซ�้าซ้อนและไม่ตรงตามความสามารถของผู้

ปฏิบัติ ขาดทีมงานในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ ขาดกิจกรรมสะท้อนผล การติดตามและ

ประเมินผลขาดความต่อเน่ืองสม�่าเสมอ การรายงานผล

การด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไม่เป็นระบบและขาด

ความต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ในการวิจัย

น�าร่องการใช้หลักสูตร ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด

ท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัหลกัสตูรของบคุลากรเป็นปัจจยัส�าคญัทีสุ่ด

ต่อความส�าเร็จของการใช้หลักสูตร และคุณลักษณะของ

ผู้บริหารในด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม จิตส�านึก ทัศนคติ 

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้น�า เป็น

ปัจจยัส�าคญัของการบรหิาร และสอดคล้องกบัผลการวจัิย

ของ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2550) ในการวิจัยความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ให้ครแูละการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งกบัภาวะผูน้�าคณุภาพ

ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ผู้บริหารต้องมีเป้าหมายใน

การบริหารงาน ต้องประสานงานสร้างความสัมพันธ์กับ

บุคคลอย่างใกล้ชิดและใช้สารสนเทศ สถิติ งานวิจัยใน

การประเมินผลและตัดสินใจ

1.3.2 ปัจจยัภายนอกท่ีเกีย่วข้องกบัการ

บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 ด้าน ประกอบ

ด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ 

การเมอืง และเทคโนโลยพีบว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี องค์กร

ภาครัฐ เอกชนชุมชนและสถานประกอบการมีทัศนคติ

ท่ีส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านหลักสูตรน้อย บุคคล

ในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาหลักสูตร 

นโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติมีการปรับเปลี่ยน
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บ่อยและไม่เช่ือมโยงกบันโยบายเดมิ การก�าหนดนโยบาย

ที่ซ�้าซ้อนของภาครัฐท�าให้เกิดความยุ่งยากสับสนต่อ

การปฏิบัติ การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณของ

องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนขาดความต่อเนื่องและไม่

เพียงพอ บุคลากรใน หน่วยงานระดับท้องถิ่นขาดความ

รู้เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และไม่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ การผลิตสื่อ นวัตกรรม 

เอกสาร ต�ารา สื่อต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

หลักสูตรเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม�่าเสมอ

เป็นปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของบุคคลภายนอกองค์กรมี

น้อยท�าให้ขาดความเข้าใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ธนีนาฏ ณ สุนทร (2545) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

และกลยุทธ์การบริหารคุณภาพส�าหรับกิจการนักเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน และพบว่า ปัญหาการบริหารงาน 

ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน 

การก�าหนดหน้าที่ซ�้าซ้อนหรือขัดแย้ง บุคลากรขาด

ขวัญและก�าลังใจ ขาดการจูงใจในการปฏิบัติงาน ขาด

การท�างานเป็นทีม ขาดการควบคุมการท�างานท�าให้เกิด

การผิดพลาดและขาดการหารายได้มาสนับสนุนการจัด

กิจกรรม 
2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จังหวัดก�าแพงเพชร 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
และแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินภาครัฐ
และเอกชน 5) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากร

การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ปรับปรุง
กระบวนการก�ากับ ติดตามและนิเทศงานด้านหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) ปรับปรุงกระบวนการประเมิน
ผลการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการ
ประเมินตนเองและประเมินโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กระบวนการพฒันากลยทุธ์และกลยุทธ์ ได้พฒันาขึน้จาก
ผลการวเิคราะห์สภาพ ปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกของผูท้รงคณุวุฒท่ีิมหีน้าท่ีเกีย่วข้อง
กับการบริหารหลักสูตรทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นการน�าเทคนิค 
SWOT Matrix มาใช้อย่างเป็นระบบตรงตามหลักการ
พัฒนากลยุทธ์ มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ในผลการวิจัยของ จิตราภรณ์ ใยศิลป์ (2550) 
ท่ีได้วิจัยพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการวิจัยของ
ประภาส เกตไุทย (2555) ทีวิ่จยัพฒันากลยทุธ์การบรหิาร
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง และได้องค์ประกอบของ กลยุทธ์
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยทุธ์ กลยทุธ์ มาตรการและตวัชีวั้ดโดยมกีระบวนการ
พัฒนากลยทุธ์โดยใช้เทคนิค SWOT Matrix เช่นเดยีวกนั 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, หน้า 
140-141) ที่แบ่งขอบเขตการบริหารหลักสูตร ประกอบ
ด้วยขั้นตอนการวางแผน การน�าหลักสูตรไปใช้ การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวางแผนการน�าหลักสูตร
ใหม่เข้าแทนที่หลักสูตรเก่า การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตรและแนวคิดของ ฆนัท ธาตุทอง (2553, 
หน้า 276-277) ที่กล่าวว่า งานบริหารหลักสูตรเป็นการ
บริหารหรือจัดปัจจัยสภาพต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการสอนของ
ครูและการเรียนของนักเรียน 

3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ร่วม เป้าประสงค์ ประเด็น กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
มาตรการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้และการยอมรับได้ในระดับมากและมากท่ีสุด ท้ังน้ี
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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
ศกึษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง โดยใช้หลกัการ 
SWOT Analysis มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และจัดท�า
กลยทุธ์ โดยเทคนคิ SWOT Matrix ท�าให้กลยทุธ์มคีวาม
เป็นไปได้ในการน�าสูก่ารปฏบัิต ิเป็นตามหลกัการประเมนิ
กลยุทธ์ของ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553, หน้า 198 – 
200) นอกจากนีก้ลยทุธ์ทีพ่ฒันาขึน้ได้ผ่านกระบวนการ
ระดมสมองจากผู้ทรงคณุวุฒทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรและผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และการยอมรับได้ ในระดับมากและมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้
1 .  ศึกษาสภาพ ป ัญหาและป ัจ จัย ท่ี เป ็น

สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค
เพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์

2. วเิคราะห์ต�าแหน่งหรอืสถานการณ์ทางกลยทุธ์
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่พบ

3. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ร่วม เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง

4. น�ากลยุทธ์ท่ีปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพ ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งควร

ท�าการวิจัยเฉพาะในบริบทของตนเอง เน่ืองจากแต่ละ
แห่งอาจมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพและความ
พร้อม จะท�าให้เกิดผลงานวิจัยท่ีมีความหลากหลายท้ัง
ด้านปริมาณและคุณภาพ

2. ควรท�าการวจิยักลยทุธ์ในระดบัส�านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในลักษณะองค์รวม ครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้านเพื่อให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ส�าหรับการพัฒนา
กลยุทธ์เฉพาะเรื่องได้ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวจิยัในครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการมส่ีวนร่วม จ�าแนกตามสภาพ 

วฒิุการศกึษา และขนาดของสถานศกึษา รวมถึงการศกึษาแนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 กลุม่ตวัอย่าง
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วม ปัญหาการมีส่วนร่วม มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง .22 - .81 และ .28 ถึง 
.78 และค่าความเชือ่มัน่ .97 และ .94 รวมทัง้แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) การทดสอบรายคู่ด้วยวธิเีชฟเฟ่ (Scheffe) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
2. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวม จ�าแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา และ

ขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
4. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาจ�าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่เมื่อจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. แนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบ
ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอแนวทางการพัฒนาการให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมเป็นคณะท�างาน
ด้านการก�าหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแผนปฏบิตักิารประจ�าปีด้านการจดัท�าสาระหลกัสตูร
ท้องถิ่น ด้านการจัดสรรทรัพยากรและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัการศกึษา การจดัท�าข้อมลูพืน้ฐานของเดก็ในเขตบริการโรงเรียน ด้านการช่วยเหลอืให้เดก็พิการเด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป

คำาสำาคัญ : 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 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นการเรียนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การเรียนรู้จะช่วยพัฒนาคนทั้งร่างกาย และจิตใจให้มี
คุณภาพ มนุษย์และธรรมชาติสร้างแหล่งเรียนรู ้ที่จะ
ช่วยให้สามารถเรียนรู ้ และเกิดการเรียนรู ้อย่างหลาก
หลายตามความต้องการของทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ โดยไม่จ�ากัด ฉะนั้นโรงเรียนในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนต้องอาศัยชุมชน ในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใน
ขณะเดยีวกนัโรงเรยีน ควรจะเอือ้ต่อชมุชนโดยการพฒันา
ให้ความรู้แก่ชุมชน และการบริการด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลโดยพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ชุมชน (กรมวิชาการ, 2543, หน้า 27) ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องสนอง
นโยบายในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
การปฏริปูระบบการบรหิารการศกึษาเป็นปัจจัยอนัส�าคญั
ยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
การกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศกึษาโดยมุง่หวังให้เป็นเครือ่งมอืส�าคญั
ทีจ่ะเพ่ิมประสทิธผิลในการจัดการศกึษา ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)

จากแนวด�าเนนิการในการปฏริปูการศกึษา ท�าให้
ทิศทางการบริหารโรงเรียนโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ชัดเจนขึ้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารที่
เปิดโอกาสให้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่องค์การได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การวินิจฉัย การตัดสินใจร่วม

กันกับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน (ประทาน คงฤทธิ์
ศึกษากร, 2529, หน้า 163) ซึ่งการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นการให้โอกาสผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือประชาชนกับข้าราชการท่ีอยู่ในองค์กรหรือทีมงาน
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านความคิดจิตใจอารมณ์ในการ
ร่วมกันปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายโดยให้
ความส�าคญัอยูท่ีผู่บ้รหิารจะต้องใช้ระบบการบรหิารแบบ
มีสว่นรว่มดว้ยมิใช่ใชเ้ฉพาะงานใดงานหนึง่หรือกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งแต่การมีส่วนร่วมจะต้องมีการวางแผน
ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันและประเมินผลร่วมกัน (ประยุทธ
สุวรรณโกตา, 2526, หน้า 17) โดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู ้แทนศิษย์เก่าผู ้
แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนข้าราชการครู 
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
อย่างไรก็ตามจากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับสถานศึกษา 
มีปัญหาด้านเวลาที่จะร่วมงานกับสถานศึกษาเพราะส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม (ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2555)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารสถาน
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ศึกษา จ�าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบริหารสถาน
ศึกษา 

4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการบรหิารสถาน
ศึกษา จ�าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา 

5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการบรหิารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 

คำาถามในการวิจัย
1. สภาพการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารสถานศกึษา อยูใ่นระดับใด
2. สภาพการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
สถานภาพ วฒุกิารศกึษา และขนาดของสถานศกึษา แตก
ต่างกันหรือไม่

3. ปัญหาการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารสถานศกึษา อยูใ่นระดับใด

4. ปัญหาการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
แตกต่างกันหรือไม่

5. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นอย่างไร

สมมติฐานของการวิจัย
1. สภาพการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มี
ความแตกต่างกัน

2. ปัญหาการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มี
ความแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนือ้หาผูว้จิยัอาศยัแนวคดิเกีย่วกบั

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ 12 ด้านได้แก่ 1) การก�าหนดนโยบายและแผน
พัฒนาของสถานศึกษา 2) การให้ความเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา 3) การให้ความ
เห็นชอบการจัดท�าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิน่ 4) การก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการของสถานศกึษา 5) การสนบัสนนุ
ให้เดก็ในเขตบรกิารได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 6) การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการ
พเิศษให้ได้รบัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ 7) การเสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป 8) การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ 
9) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
10) การให้ความเห็นชอบการรายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีของสถานศึกษา 11) แต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือ
คณะอนุกรรมการ 12) การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 ปีการศึกษา 
2555 จ�านวน 272 คน ตามตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัว
อย่างของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 608-609)
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ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
1. ตวัแปรต้น ได้แก่ สถานภาพ คอืผูท้รงคณุวุฒิ 

ผูแ้ทนครผููแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวุฒิการศึกษา
คือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีขนาดของสถาน
ศึกษา คือ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ สภาพ ปัญหา และแนวทาง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตาม
บทบาทหน้าที่ 12 ด้าน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยที่

เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ตาม
บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ พัฒนาแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารสถานศกึษา ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพื้นฐาน (ประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม, 
2552, หน้า 17)

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จ�านวน 
36 ข้อ รวมทัง้แบบสอบถามแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียว
กับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน 12 ข้อ

2. น�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อประธาน
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ตรวจสอบ
เสนอแนะ ปรับปรุงด้านภาษาและวัตถุประสงค์ 

3. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขด้านภาษา
และเนื้อหา แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหาตลอดจนความ
ชัดเจน ความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยค�านวณค่า
ดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 
ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 
1.00 และน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา

และภาษาตามข้อเสนอแนะ ของผูเ้ชีย่วชาญแล้วเสนอต่อ
ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
เป็นขั้นตอนสุดท้าย

4. น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลอง
ใช้กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน มา
วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Discrimination) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่า แบบสอบถามมีค่า
อ�านาจจ�าแนกระหว่าง .22 - .81 และ .28 - .78 และ
ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) พบว่า มีความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96

5. ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล ในการวิจัยด้วย
ตนเอง จ�านวน 296 ชุด ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนครบตามจ�านวน 272 ชุด และ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ได้
แก่ คะแนนเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และเปรยีบเทียบปัญหาการมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถาน
ศึกษาจ�าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยการทดสอบค่าที 
(t-test Independent) และเปรียบเทียบปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ�าแนกตามสถานภาพ ตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เมือ่พบว่าแตกต่างกบัเปรยีบเทียบ
รายคู่โดย (Scheffe)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผล

การศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
1. สภาพมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสืบสาน
วัฒนธรรมของชาติ
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2. เปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบริหารสถาน
ศึกษา จ�าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และขนาด
ของสถานศึกษา 

2.1 จ�าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านการก�ากับและติดตามการด�าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ด้านการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.2 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มี
ส่วนร่วมในการบรหิาสถานศกึษามากกว่ากลุม่ท่ีมวุีฒิการ
ศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตรี ยกเว้นด้านการให้ความเหน็ชอบ
การรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.3 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบ
ว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา
ด้านการสนับสนุนให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านการส่งเสริม
ให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพด้านการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา และ
สบืสานวฒันธรรมของชาตแิละด้านการปฏิบัติงานอืน่ทีไ่ด้
รบัมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้านอืน่ ๆ  แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสงูสดุ คอืด้านการส่งเสรมิให้มกีารพทิกัษ์สิทธเิด็ก 

ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

4. เปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา 
และขนาดของสถานศกึษาเมือ่ จ�าแนกตามสถานภาพ พบ
ว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05,จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี
มปัีญหาการมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศึกษามากกว่า
กลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ยกเว้นด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนกลุ่มท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีปัญหาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษามากกว่ากลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต�่ากว่าปริญญาตรี จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ยกเว้น ด้านการเสนอแนวทางและมส่ีวนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านวิชาการงบประมาณ บุคคล และการบริหาร
ทัว่ไป ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

5. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
เสนอแนวทางการพฒันาการให้คณะกรรมการมส่ีวนร่วม
เป็นคณะท�างานด้านการก�าหนดนโยบายและแผนพฒันา
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แผนปฏบิตักิารประจ�าปี ด้านการ
จัดท�าสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดสรรทรัพยากร
และการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
จัดท�าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การจัด
ท�าข้อมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการโรงเรียน ด้านการ
ช่วยเหลือให้เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารทั่วไป
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา สภาพการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
รายด้านปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงระดับ
คะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้าน
การระดมทรัพยากรเพือ่การศกึษา และสบืสานวัฒนธรรม
ของชาติด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนใน
เขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง 9 ด้าน 
เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ด้านการก�าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถาน
ศกึษา ด้านการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาและหรอืคณะอนุกรรมการ 
ด้านการให้ความเห็นชอบการรายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีของสถานศึกษาทั้งนี้เพราะคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานมสีถานภาพทีแ่ตกต่างกันกล่าวคอื คณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานถึงร้อยละ 62.50 มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ภายนอกสถานศึกษา มีภาระ
หน้าที่อื่นท่ีต้องรับผิดชอบจึงท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและในขณะเดียวกัน 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพียงร้อยละ 
32.50 มาจากผู้แทนครูซ่ึงเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศกึษาและมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาอย่าง
สม�่าเสมอจึงอาจท�าให้ผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวุฒิ
การศึกษาที่แตกต่างกันกล่าวคือคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานถึงร้อยละ 40.44 มวุีฒิการศึกษาต�า่กว่า
ปริญญาตรี ซ่ึงหมายถึงมีระดับการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ดงัน้ันความรูค้วามสามารถ
จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศกึษาได้ เพราะระดบัการศกึษาเป็นปัจจัยหนึง่ท่ีมอีทิธพิล

ส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา เนือ่งจากการ
ศกึษามส่ีวนท�าให้คนเกดิความคดิ ความรูจ้กัตนเอง รูจ้กั
ชวีติ เข้าใจสงัคม สิง่แวดล้อมทีต่นเองอาศยัอยู่และมส่ีวน
ร่วมอยู่ด้วยอย่างดีขึ้น เนื่องจากระดับการศึกษาเป็นส่ิง
ส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม แนว
ความคดิ และความเชือ่ของบคุคล คนในชนบทมกัยกย่อง
คนท่ีมคีวามรูแ้ละยอมปฏบัิตติาม เพราะถอืว่าคนท่ีมกีาร
ศึกษาสูง ย่อมมีประสบการณ์ต่าง ๆ  มากด้วยซึ่งเขาคาด
การณ์ต่าง ๆ  ได้กว้างกว่าคนอื่นที่มีการศึกษาต�่า (บพิตร 
ออมไธสง, 2546, หน้า 47-48) ตลอดจนขนาดและสถาน
ท่ีต้ังของสถานศึกษาอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาได้ กล่าวคือโรงเรียนขนาดใหญ่มักจะ
มีสถานท่ีต้ังอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ ซ่ึง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีความ
พร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อมทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีเวลาในการบริหารสถานศึกษามีส่วน
ร่วมมาก หากแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก 
หรือชนบทห่างไกล คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ต�า่ ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการมส่ีวนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษา ส่งผลให้สภาพการมีส่วนร่วม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฐนนท์ สุรินทร์ (2546) ที่ท�าการศึกษา
การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
ต่อการจัดการศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา
อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการจัดการ
ศกึษา สงักดัส�านกังานการประถมศกึษาอ�าเภอพนสันคิม 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทักษิณ แสนอิสระ (2548) 
ที่ศึกษาแนวทาง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาต่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารงานใน
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 จ�าแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษา พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผู้แทนครูมีส่วน
ร่วมมากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษากลุ่มอื่นๆ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะผู้แทนครูทุกคนมีความรู้ปริญญาตรีข้ึนไป
รวมทั้งส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ได้ก�าหนดมาตรการให้มีการพัฒนาครูและบุคคล
ากรทางศึกษาทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ก�าหนดกลยุทธ์ให้พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึง
ท�าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้
แทนครูมีส่วนร่วมแตกต่างกันกับผู้แทนจากกลุ่ม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัผลการวิจัยของกมลภัทร ธรรมสนุทร 
(2544) ที่ได้ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน ในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งมีสถานภาพ
ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนเมื่อจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า สภาพการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีการศึกษาในระดับปริญญาขึ้นไปจะ
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาได้ดี ตลอดจนมีความเข้าในหลกัสตูรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งมีความสามารถในการรับข้อมูล
ในการบริหารสถานศึกษาได้ดีกว่าซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของกมลภัทร ธรรมสุนทร (2544) ท่ีได้
ศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศกึษา ในการบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการ
วิจัยพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนท่ีมีระดับการ
ศึกษาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของภูรินทร์
นิยมนา (2544) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการ
วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางท้ังนีอ้าจ
เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้รับ
การแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาที่มีระดับแตกต่างกันกล่าวคือ 
มกีารศกึษาระดบัต�า่กว่าปริญญาตรีจ�านวน 110 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 40.44 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึน้ไป จ�านวน 162 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 59.56 อกีท้ัง
ในจ�านวนนีย้งัเป็นผูแ้ทนท่ีมาจากครูผูส้อนซึง่มกีารศกึษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน จ�านวน 102 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 37.50หากแต่ผู้แทนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน 40 คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ�านวน 130 คน รวมท้ังสิน้จ�านวน 170 คน ซึง่ในจ�านวน
นี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ�านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.12 และมีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญา
ตรี จ�านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 43.38 ของจ�านวน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด แสดง
ให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมากตามลักษณะอาชีพ รวมทั้ง
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
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ได้ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานค่อนข้างน้อย ทัง้นีเ้พราะไม่มกีาร
กล่าวถงึการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�า
ปี พ.ศ. 2555-2558 อย่างชัดเจน หากแต่ก�าหนดให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ จึงมีข้อมูลที่ไม่สะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2555) ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของระ
พิพัฒน์ ศิริจันทร์ (2545) ที่ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พ้ืนฐานต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชูชาติ บุญสม (2546) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาตามบทบาทหน้าทีข่องคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัส�านกังานการประถมศึกษาอ�าเภอวิเศษชยัชาญ พบ
ว่า มีปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

4. ผลเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ชลบุรี เขต 1 เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีปัญหาการมีส่วนร่วม
มากกว่าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้แทน
ครูท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้แทนครูมีวุฒิการศึกษาปริญญา

ตรีขึ้นไป อีกทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นบุคคลใน
ท้องถิ่นที่มีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรีกล่าว
คือร้อยละ 80 มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ลงมา จึงมี
ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานค่อน
ข้างน้อยจึงท�าให้มีปัญหาการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของบัณฑิต 
อ้วนละมัย (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประเภทแตกต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานโดย
รวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เมื่อจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 
.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมา ศรีชัย (2547) 
ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบว่า คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สถานศึกษาควรเตรียมข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของ
สถานศึกษา เพื่อน�าไปวิเคราะห์และประมวลเป็นวิสัย
ทัศน์ พนัธกจิและเป้าหมายของสถานศกึษา ต้องรายงาน
ผลงานตามท่ีระเบียบก�าหนดเพ่ือให้การสนับสนุนและ
ด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาควรศึกษา
สภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�าสาระ
หลกัสตูรสถานศกึษาต้องจดัท�าปฏทิินการปฏบิติังานตาม
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แผนปฏิบัติการประจ�าปี และสรุปรายงานผลการด�าเนิน
ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีได้อย่างมีคุณภาพสถาน
ศกึษาควรจดัท�าข้อมลูพ้ืนฐานของเดก็ในเขตบรกิารเสนอ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรับทราบเพื่อมี
ส่วนร่วมในประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเกณฑ์
เด็กทุกคนให้ได้เข้าเรียนสถานศึกษาร่วมกันหาแนวทาง
ในการจดัการศกึษาให้เดก็พกิารเดก็ด้อยโอกาสและเดก็ที่
มีความต้องการพเิศษร่วมกันก�าหนดแนวทางการบรหิาร
ในด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ โดย
น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสถานศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
ท้องถิน่อย่างสม�า่เสมอสถานศกึษาควรจัดท�าสรปุรายงาน
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือรับทราบสถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกหรือเสนอบุคคลในท้องถิ่นที่มีความ
สามารถหรอืบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินชวิีต
ได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนเข้าเป็นที่ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  สถานศกึษาควรน�านโยบาย
หรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้สถานศึกษา
ได้ปฏิบัติเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาต้องจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่วกบัสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศกึษา 
เพื่อน�าไปวิเคราะห์และประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษาในการก�าหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาของสถานศึกษาสถานศึกษาต้องจัดท�า
แผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษาโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นด�าเนิน
การและติดตามผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก�าหนด สถานศกึษาควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
ของท้องถิน่แหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาท้องถิน่ เพือ่น�ามา

ประกอบการจัดท�าสาระหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น และก�ากับติดตามการด�าเนินงานโดยจัดท�า
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี และ
สรุปรายงานผลการด�าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี
ให้มีคุณภาพสถานศึกษาควรจัดท�าข้อมูลพ้ืนฐานของ
เด็กในเขตบริการเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานรับทราบเพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุให้เดก็ทุกคนใน
เขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเละส่ง
เสริมเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการ
พเิศษให้ได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกันก�าหนดแนวทางการบริหาร
ทั้ง 4 ด้าน คือด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและ
บริหารท่ัวไป เพ่ือให้การคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาสถาน
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน
จัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นโดยน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชุนโดยส่ง
เสริมและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของท้องถิ่นอย่าง
สม�่าเสมอจัดท�าสรุปรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับ
ทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันสถานศึกษาควรส่ง
เสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือเสนอบุคคลในท้องถิ่นท่ี
มีความสามารถหรือบุคคลท่ีประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนินชีวิตได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนเข้าเป็นที่
ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  ในสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องน�านโยบายหรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงาน
ต้นสงักดัแจ้งให้สถานศกึษาได้ปฏบิตัเิสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเข้ามามส่ีวนร่วมในสถานศกึษาอย่างสม�า่เสมอ
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การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิแกป้ญัหาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

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
การศึกษาวจิยัคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตาม
ปกต ิกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนขลงุรชัดาภเิษก อ�าเภอขลงุ จงัหวดั
จันทบุรี จ�านวน 2 ห้องเรียนได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนตามปกติ ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2, แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระสขุศกึษาและพลศึกษาเรือ่งเพศศกึษา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าคะแนนที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเร่ืองเพศศึกษาสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนตาม
ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งเพศศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรยีนด้วยวธิกีารสอนด้วยกรณี
ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งเพศศกึษาสงูกว่า นกัเรียนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารสอนตามปกต ิอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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คำาสำาคัญ : ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศศึกษา/ วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง/ 
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

ความเป็นมาและความสำาคัญ
สังคมไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากมาย และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมให้ต่างไปจากเดิม 
โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ จากข้อข้อของกรม
อนามัยพบว่า วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 
16 ปี และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ และจากการมี
เพศสัมพันธ์ท่ีเร็วขึ้นท�าให้เกิดปัญหาต่างๆตามากมาย 
เช่น การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวัยอัน
ควร และการท�าแท้ง เป็นต้น และส่วนหนึง่ท่ีเป็นสาเหตทุี่
ท�าให้เกิดปัญหาเหล่านี้ คือวัยรุ่น ขาดความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษาและยังไม่
สามารถสือ่สารปัญหาเรือ่งเพศกับผูป้กครองหรอืครเูพราะ
ละอายใจที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (สุภาชัย สาระจรัส, 

2552) จึงควรมีการสร้างให้วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่วัยรุ่นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวในเด็กวัยรุ ่น 
(สุวิมล ศรีพุทธดิลก, 2547)

ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญของปัญหานี้ ได้
มีการก�าหนดเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาลงไว้ใน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระ
สขุศกึษาและพลศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) แต่
ในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษานั้นพบว่ามีปัญหา
บางประการ ดังงานวิจัยของ วินัย รอดไทร (2551) ที่
พบว่าแนวทางในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการแก้
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับทางเพศของเด็กและ
เยาวชนมากกว่าการแก้ปัญหาเร่ืองการจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษา



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 181

จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วย
แก้ไขปัญหาในเรือ่งการสอนเรือ่งเพศศกึษาแต่ในปัจจบุนั
มีวิธีการสอนมากมาย ซึ่งทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�า
วธีิการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง ทีเ่ป็นวิธกีารสอนทีช่่วยให้ผู้
เรยีนได้เรยีนรูต้ามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด โดยให้ผูเ้รยีนได้
ศึกษาจากสถานการณ์สมมติหรือสถานการณ์จริง แล้ว
ตอบประเด็นค�าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ และวธิกีาร
สอนด้วยกรณีตัวอย่างนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ และ
การคิดแก้ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเผชิญปัญหาที่
เกดิข้ึนในสถานการณ์จริงและได้ฝึกแก้ปัญหาโดยไม่ต้อง
เสีย่งกบัผลทีจ่ะเกดิข้ึน และยังช่วยให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วม
ในชั้นเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน (ทิศนา 
แขมมณี, 2551)

มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิจาก
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างน้ี เช่น พระมหาบุญเชิด 
สุขแม้น (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ต่างกันที่ได้รับการจัดการเรียนแบบกรณีตัวอย่าง
และแบบธรรมสากจัฉาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
เจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่าง
กัน หลังการทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนแบบกรณี
ตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากเหตผุลทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นผูว้จัิยจงึมคีวาม
สนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้

ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษาเร่ืองเพศศกึษา โดย
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองเพศศึกษา 
โดยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตาม
ปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นีป้ระกอบ

ด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรยีนขลงุรชัดาภเิษก ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2555 
จ�านวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 118 คน

2. กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 จ�านวน 2 ห้องเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่ง
ออกเป็น กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 27 คน 
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 26 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ
1. การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา

และพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่าง

2. การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา
และพลศึกษาเร่ือง เพศศึกษา โดยวิธีการสอนตามปกติ 
โดยรูปแบบการสอนตามปกติหมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา ตามแนวทาง
การจัดการศึกษากลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษาของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมีขั้นตอนดังนี้
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2.1 ขั้นน�าสู ่บทเรียน คือ ครูทบทวน
ความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว กล่าวน�าเข้าสู่บท
เรียนที่ต้องการสอน

2.2 ขั้นด�าเนินกิจกรรม ด�าเนินกิจกรรมการ
สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาและศึกษาใบความรู้

2.3 ขั้นสรุป ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซัก
ถามปัญหาข้อสงสัย และอธิบายเพ่ิมเติมถึงสิ่งส�าคัญท่ี
นักเรียนควรทราบ

ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการคิดแก้
ปัญหา 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ Nonrandomized Control Pretest-Posttest Design

กลุ่ม สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน

E

C

T1

T3

X1

X2

T2

T4

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตาม

สาระที่ 2 มาตรฐาน พ 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยว
กับเพศศึกษาในสังคมไทย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
เจตคติเรื่องเพศ 3) ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 4) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5) โรคเอดส์ 6) การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 7) ความ
ส�าคัญของความเสมอภาคทางเพศ 8) การวางตัวต่อ
เพศตรงข้าม 9) ปัญหาทางเพศ 10) แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางเพศ

เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอน
ด้วยกรณีตัวอย่าง ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ�านวน 13 ชั่วโมง

2. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เพศศึกษา โดยวิธีการสอน
แบบปกติ จ�านวน 13 ชั่วโมง

3. เเบบวดัความสามารถในการแก้คดิปัญหาเรือ่ง
เพศศกึษา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นแบบ
อัตนัย จ�านวน 4 ข้อมีลักษณะเป็นการวัดความสามารถ
ของนักเรียนในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ ตามขั้นตอนของเวียร์ซึ่งมี 4 ขั้นตอน
โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ครัง้นีผู้ว้จิยัสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถ
ในการก�าหนดปัญหา 2) ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหา 3) ความสามารถในการเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
4) ความสามารถในการตรวจสอบผลลัพธ์

4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เพศ
ศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 เป็นแบบ
ทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 
4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
1. ผู้วจิยัได้ท�าการสอบก่อนเรยีนและด�าเนนิการ

สอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาเร่ืองเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนตามปกติและ
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวิธีการ
สอนตามปกติได้ด�าเนนิตามขัน้ตอนสอนดงันี ้1) ขัน้น�าสู่
บทเรยีน คอื ครทูบทวนความรูเ้ดมิทีน่กัเรยีนเคยเรยีนมา
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แล้ว กล่าวน�าเข้าสู่บทเรียนที่ต้องการสอน 2) ขั้นด�าเนิน
กิจกรรม ด�าเนินกิจกรรมการสอนโดยใช้วิธีการบรรยาย
เนือ้หาและศกึษาใบความรู ้และ 3) ข้ันสรปุ ครเูปิดโอกาส
ให้นักเรียนซักถามปัญหาข้อสงสัย และอธิบายเพิ่มเติม 
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างได้ด�าเนินการสอนตามขั้น
ตอนดังนี้ 1) ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง คือ ครูน�าเสนอกรณี
ตัวอย่างทีจ่ะศกึษาเสนอต่อนกัเรยีนก�าหนดขอบเขตของ
การศึกษา และแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2) ข้ัน
ศึกษากรณีตัวอย่าง คือ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปรายกรณีตัวอย่างเพื่อหาค�าตอบตามที่ได้ก�าหนด
ขอบเขตไว้ 3) ขั้นสรุปผล คือ นักเรียนน�าเสนอผลการ
ศึกษากรณีตัวอย่างของกลุ่ม และร่วมกันหาข้อสรุปของ
ช้ันเรยีนทีม่ต่ีอกรณตีวัอย่างทีก่�าหนด ครชู่วยเพิม่เตมิใน
ส่วนที่ไม่ครบถ้วนตามที่ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว ้
4) ขั้นประเมินผล คือ การประเมินจากการตอบค�าถาม
จากประเด็นค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบักรณตีวัอย่างทีก่�าหนด
ให้ ถึงสิ่งส�าคัญที่นักเรียนควรทราบ หลังจากด�าเนินการ
สอนตามแผนการสอนเสรจ็สิน้ได้ท�าการทดสอบนกัเรยีน
หลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เรื่องเพศศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. ด�าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งหมด
ดังนี้

2.1 แผนการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระสขุศึกษา
และพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนด้วย
กรณีตัวอย่าง ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู ้เชี่ยวชาญประเมินค่า
ความเหมาะสมมีค่า 4.33 – 5.00 และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.67 – 1.0

2.2 แผนการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระสขุศึกษา
และพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนตามปกติ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หาคุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเหมาะสมมีค่า 
4.33 – 5.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.0

2.3 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาเรือ่งเพศศึกษา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 
2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ�านวน 4 ข้อ หาคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเหมาะสมมีค่า 
4.67 และมค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง 1.0 ค่าอ�านาจจ�าแนก
มค่ีา 0.20 – 0.38 และค่าความยากง่ายมค่ีา 0.71 – 0.79 

2.4 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองเพศศึกษา ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 
ทั้งหมด 50 ข้อ เลือกให้เหลือ 40 ข้อ หาคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเหมาะสมมีค่า 
4.00 – 5.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 - 1.0 
ค่าอ�านาจจ�าแนกมค่ีา 0.39 – 0.74 และค่าความยากง่าย
มีค่า 0.56 – 0.93

3. ด�าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยท�าการ
ทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบวัดความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่2 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนกลุ ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วบันทึกผลสอบ
ไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส�าหรับการวิเคราะห์ผล

4. ด�าเนินการสอนนักเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสอน
ด้วยตนเอง จ�านวนห้องละ 13 ชั่วโมง 

5. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ก�าหนดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบหลัง
เรยีน (post test) ด้วยแบบวดัความสามารถในการคดิแก้
ปัญหาเรือ่งเพศศึกษา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 
2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองเพศศึกษา ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วบันทึกผลสอบไว้เป็นคะแนน
ทดสอบหลังเรียนส�าหรับการวิเคราะห์ผล
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6. น�าคะแนนที่เก็บรวบรวมได้จากการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ผลตามวิธีการทางสถิติ 
โดยใช้สูตร t - test for Independent Samples และ 
t- test for Dependent Samples

ผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศ
ศึกษา กลุ ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างและวธิกีารสอนตามปกตไิด้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเร่ืองเพศศึกษา 
หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการ
สอนตามปกติ

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษาหลังเรียนด้วย
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและ วิธีการสอนตามปกติ

วิธีการสอน
ค่าสถิติ

N X SD t P

วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง

วิธีการสอนตามปกติ

27

26

27.00

21.58

3.88

6.00

3.894** 0.000

** p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามรถในการคิดปัญหาเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษามี
ค่าเฉลี่ย 27.00 และหลังเรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติมีค่าเฉลี่ย 21.58 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า คะแนน
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยวธิกีารสอนด้วยกรณตีวัอย่างสงูกว่า นกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยวธิี
การสอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ

วิธีการสอน
ค่าสถิติ

N X SD t P

วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง

วิธีการสอนตามปกติ

27

26

35.48

30.73

3.68

7.01

3.104** 0.002

** p < .01
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษามีค่า
เฉลี่ย 35.48 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศกึษาด้วยวธิกีารสอนตามปกตมิค่ีาเฉลีย่ 30.73 เมือ่
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่แล้วพบว่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนเรื่องเพศศึกษาด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง 
สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศ

ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนด้วยวิธี
การสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาเรื่องเพศศึกษาสูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
สอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของ
นกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ทีเ่รยีนด้วยวิธกีารสอนด้วย
กรณีตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา
สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
จากการศกึษาผลการเปรยีบเทยีบความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศ
ศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนกเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณี
ตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ มีประเด็นในการ
อภิปรายดังนี้

1. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหาเรือ่งเพศศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการ
สอนตามปกติ พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน

ด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้เป็นเพราะวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ใช้สอนน้ันเป็นวิธีที่ฝึกให้นักเรียนฝึกการคิดแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นวิธี
การสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยไม่ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์นั้นจริงโดยการศึกษาจากรณีตัวอย่างท่ี
ก�าหนดให้ และเป็นวิธีท่ีท�าให้ผู้เรียนมีมุมมองในปัญหา
ที่กว้างขึ้นเพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่วมชัน้เรยีน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของทศินา แขมมณี 
(2551) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างเป็นวิธี
ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและการแก้ปัญหาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง และยังเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551) ท่ี
กล่าวถึงข้อดีของวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างว่า วิธี
การสอนด้วยกรณีตัวอย่างว่า เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้
ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น วิธีการสอน
ด้วยกรณตีวัอย่างเป็นวธิกีารสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้เผชิญ
ปัญหาในสถานการณ์ และได้ฝึกแก้ปัญหาโดยไม่เสี่ยง
กับผลที่จะเกิดขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
เรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัชชา โครตสินธุ์ 
(2550) ที่ได้ท�าการศึกษาผลการสอนแบบอริยสัจสี่โดย
ใช้วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างท่ีมีต่อทักษะการคิดแก้
ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการคิด
แก้ปัญหาหลังจากการได้รับการสอนแบบอริยสัจส่ีโดย
ใช้กรณีตัวอย่างสูงกว่าก่อนได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่
โดยใช้กรณีตัวอย่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
แบบอรยิสจัสีโ่ดยใช้กรณตีวัอย่างมทีกัษะการคดิแก้ปัญหา
สงูกว่านกัเรยีนท่ีได้รบัการสอนตามปกตอิย่างมนียัส�าคญั
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ทางสถิตที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เมอร์เซท (Merseth, 1991) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาการใช้กรณี
ตัวอย่างส�าหรับครู ผลการศึกษาพบว่าวิธีการสอนด้วย
กรณีตัวอย่างท่ีใช้ได้ผลดีในการศึกษาทางแพทย์และการ
ศึกษากฎหมายนั้น สามารถน�ามาใช้ได้ดีในวงการศึกษา
ได้ด ีเพราะวธิกีารสอนด้วยกรณตีวัอย่างเป็นบทเรยีนเพือ่
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท�าให้นักเรียนรู้จักวินิจฉัย รู้จัก
ตัดสินใจ และแสดงให้เหน็ทางเลอืกในการปฏบิตัจิากการ
วางแผนต่าง ๆ ร่วมกัน

2. จากการผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธี
การสอนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างสูงกว่านักเรียนเรื่องเพศ
ศึกษาด้วยวิธีการสอนด้วยวิธีสอนตามปกติอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะวิธีการสอน
ด้วยกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยน�ามาสอนนั้นได้มีการก�าหนด
เนื้อหา สถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่างที่ใช้ในการสอน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของ
มาตรฐาน พ2.1 เรื่องเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 
ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด�าเนนิชวิีต และ
ยังเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิด
เหน็และแลกเปลีย่นความคิดเหน็หรอืแนวคดิกบัเพือ่นใน
กลุ่มและในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา 
แขมมณี (2551) ทีก่ล่าวว่า วิธกีารสอนด้วยกรณตีวัอย่าง
เป็นกระบวนการทีผู้่สอนใช้มาช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีน
รูต้ามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด โดยให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาเรือ่งที่
สมมติขึน้หรอืเรือ่งจากสถานการณ์จรงิ และตอบประเดน็
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น แล้วน�าค�าตอบและเหตุผล
ที่มาของค�าตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
ไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของสุชาติ โสมประยูร 
(2546) ที่กล่าวว่าวิธีการสอนหรือกระบวนการนับได้
ว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญมากที่สุดในเรื่องความส�าเร็จ

หรือความล้มเหลวของโปรแกรมการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียน ดังนั้นจึงมขี้อควรค�านึงหรือข้อควรระวังในเรื่อง
การจัดกิจกรรมการสอนและการเรียนเพศศึกษา โดยบท
เรยีนทีจ่ะใช้สอนนัน้ควรจะเลอืกให้ตรงความสนใจ ความ
ต้องการ และปัญหาทางเพศของเด็กตามลักษณะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการโดยมุ่งตรงไปยังปัญหาของ
นักเรียนเป็นส�าคัญ และให้นักเรียนช่วยแก้ปัญหานั้นและ
หาข้อสรุป โดยครูเป็นเพียงผู้คอยแนะน�า และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของพระมหาบุญเชิด สุขแม้น (2553) ที่
ได้ท�าการศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่อวชิาพระพุทธ
ศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่างกันที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉา ผลการ
ศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่างกัน หลังได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างและแบบสากัจฉา
สูงกว่าการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กบัการจดัการเรียนการสอนเร่ืองเพศศกึษา ควรสนบัสนนุ
และส่งเสริมให้น�าวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างไปใช้กับ
การสอนเรื่องเพศศึกษากับทุกระดับชั้น

1.2 ครูควรศึกษาขั้นตอน เทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง เพ่ือให้มีความ
เข้าใจในแต่ละขั้นตอนและสามารถน�าไปใช้จัดการเรียน
การสอนเร่ืองเพศศกึษาด้วยวธิกีารสอนด้วยกรณตีวัอย่าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยเลือก
กรณีตัวอย่างที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การเรียน มีเหมาะสมหลากหลาย และเป็นท่ีสนใจของ
นักเรียน
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1.4 ครูควรจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนสอนเรื่องเพศศึกษาด้วยกรณี
ตัวอย่าง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่ง
เสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆที่ก�าหนด และให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกครั้ง ครู
คอยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อ�านวยความ
สะดวก และคอยเป็นเพียงผู้แนะน�าเท่านั้น

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง

เพศศึกษาด้วยกรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความสนใจ เจตคติต่อการเรียนเร่ืองเพศศึกษา เป็นต้น 
เพราะเป็นสิ่งจ�าเป็นในการเรียนเร่ืองเพศศึกษา และ
สามารถน�าสิ่งต่างๆดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน

2.2 ควรมศีกึษาเพือ่พฒันาวธิกีารวัดผลและ
เคร่ืองมอืส�าหรับวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเร่ืองเพศศึกษา ท่ีเรียนด้วยวธิกีาร
สอนด้วยกรณีตัวอย่างในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศ สาธารณรัฐ 

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�านวน 22 
ท่าน ซ่ึงใช้การสุม่แบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง และแบบสอบถามมาตราประมาณ
ค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ มัธยฐาน และพิสัยอินเทอร์ควอไทล์

ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารด้านงานทั่วไป ควรจัดระบบบริหารองค์การในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดท�า

ห้องสมุดให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
2. การบริหารงานด้านบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบุคลากรประจ�าปี ควรสร้างขวัญและ

ก�าลังใจด้วยการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้มีการศึกษา และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
3. การบรหิารด้านงานธรุการและการเงนิควรจัดท�าแผนงานการบรหิารไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของแผน

งาน โครงการงบประมาณของโรงเรียน 4) การบริหารด้านงานปกครองนักเรียนควรมีการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ และผูป้กครองอย่างสม�า่เสมอ และควรมกีารจัดการศกึษาพฒันานกัเรยีนให้มรีะเบยีบวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม 
5) การบริหารงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความร่วมมอืกบัชมุชน 6) การบรหิารด้านวิชาการ ควรจดัการบรหิารในรปูของคณะกรรมการ โดยมเีจ้าของหรอื
ผูจ้ดัการโรงเรยีนเป็นประธานในการวางแผนการปฏบิตังิานด้านงานวชิาการท่ีเกีย่วกบัหลกัสตูรและการสอน 7) การ
บริหารด้านอาคารสถานที ่ควรก�าหนดวางแผนการใช้อาคารสถานท่ีให้เกดิประโยชน์และไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั 
และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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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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บทนำา
การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทาง

ด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมจะด�าเนินไปได้ก็ต้อง
มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาควบคู่กันไป ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาเป็นปัจจัยในการที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ทุก
ด้าน ช่วยในการวางแผนด้านก�าลังคน เพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนาประเทศได้ตรงตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงเป็นความ
จ�าเป็นอย่างย่ิงในการทีจ่ะต้องทุม่เทการพฒันาการศึกษา 
เพราะเมื่อคนมีการศึกษา จะน�าไปสู่การเป็นพลเมืองที่
มีสมรรถภาพ เข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ สามารถที่จะ
ด�าเนินงานต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
รู ้จักปรับตัวเข้ากับระบบการเมืองและสังคมส่งผลต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซ่ึง
จะท�าให้ประเทศพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่การศึกษา
ในทุกระดับนั้นจะเกิดผลดีตามความมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับการจัดระบบ
การบริหารการศึกษาที่เอื้อต่อการด�าเนินงานไปสู่ความ
มุ่งหมาย (สุขคะเสริม สิทธิเดช, 2555, หน้า 1) 

กองประชุมใหญ่คร้ังที่ 9 ของพรรคประชาชน
ปฏวิตัลิาวได้เน้นว่า ต้องพฒันาขอบเขตสงัคม-วัฒนธรรม
ให้สมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สร ้างสังคมให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจ ไปคู่กับการสร้างความ
อยู่ดี กินดีและมีความรุ่งเรืองทางด้านวัตถุ เพื่อบรรลุ
จุดหมายในปี 2558 คือต้องขจัดความทุกข์จนของ
ประชาชน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมบทบาทหญิง-ชาย และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู ้หญิง ถือการพัฒนาระบบการ
ศกึษาแห่งชาต ิคอืการสร้างคนเป็นใจกลางของการพฒันา
สังคม-วัฒนธรรม เอาการพัฒนาการศึกษาและการสร้าง
คนเป็นใจกลางในการพัฒนาสังคมนั้นสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาแบบยั่งยืนและไปตามการพัฒนาตาม
กรอบสังคมนิยม (หล้าค�า พะกาน, 2556, หน้า 2)

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตใน
ลาว พบว่ายังมีลักษณะการสอนแบบประสมประสาน
ระหว่างการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่ที่ได้รับบทเรียน

การพัฒนาจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้การ
ศึกษาไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ส่วนปัญหาด้านการ
เรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สภาพท่ีมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา
และเต็มความสามารถเพราะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ สื่อ 
การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ�านวนจ�ากัดและที่
มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มีจ�านวนน้อย สภาพ
อาคารเรียนเก่าทรุดโทรมเนื่องจากการก่อสร้างมานาน 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและชุมชนได้มากนัก 
ระบบการศึกษาแห่งชาติมีการขยายตัวไม่สมดุลระหว่าง
ปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นการด�าเนินงานและการ
บริหารโรงเรียนสาธิตจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (แผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ ฉบับลง
วันที่ 3 มีนาคม, 2550)

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจและได้ท�าการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยท่ีโรงเรียน
มัธยมสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของ
คณะอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้
โรงเรียนมัธยมสาธิตได้พัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบ และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สังกัดแผนก
ศึกษาธิการและกีฬา แขวงนครหลวงเวียงจันท์ 7 ด้าน 
คอื การบริหารด้านงานท่ัวไป การบริหารด้านงานบคุลากร 
การบริหารด้านงานธุรการและการเงิน การบริหารงาน
ด้านงานปกครองนักเรยีน การบริหารด้านงานสร้างความ
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สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การบริหารด้านงาน
วิชาการ การบริหารด้านงานอาคารสถานที่

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตของเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษารูปแบบการ

บริหารโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาสังกัดแผนก
ศึกษาธิการ แขวงนครหลวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยองิตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศกึษาของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว (ฉบบัปรบัปรงุ 2556, หน้า 14-17) ซึง่ม ี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. การวิจัยกำาหนดไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการบริหาร
ของโรงเรยีนสาธิตในสาธารณะรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

ขั้นตอนที่ 2 การเสนอรูปแบบการบริหารของ
โรงเรียนสาธิตที่เหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research)

วิธีดำาเนินการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร ศึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต โดยใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) วิธีการ
ด�าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขัน้ตอนที ่1 ศึกษาและส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นจาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารโรงเรียนสาธิต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารโรงเรียนสาธิต โดยใช้เทคนิค EDFR

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารโรงเรียนสาธิต เป็นการรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิค EDFR โดยการ
สัมภาษณ์รอบท่ี 1 น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยรอบ
ที่ 2, 3 ต่อไป

เกณฑ์การเลือกผู้เชี่ยวชาญ
งานวิจัยครั้งนี้คัดเลือกผู ้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ

รปูแบบการบริหารโรงเรยีนสาธติของประเทศ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน 22 ท่าน โดยมี
เกณฑ์การเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

1. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา

2. ครผููส้อนหรอืเคยเป็นผูส้อนโรงเรยีนสาธติมา
แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
หรือผลงานทางการบริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี

4. เป็นผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านวชิาชพี และ
มีผลงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

5. เป็นผู้มีต�าแหน่งหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557192

ผู ้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นคัดเลือก
ผู ้เช่ียวชาญที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่ท�าการวิจัย 
จ�านวน 22 ท่าน โดยก�าหนดผู้เชี่ยวชาญเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้น�าทางด้านนโยบาย
และการวางแผนการศึกษา จ�านวน 5 ท่าน

2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้น�าทางด้านวิชาการ
จ�านวน 9 ท่าน

3. กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญที่เป็นผู ้น�าทางด้านการ
บริหารสถานศึกษาจ�านวน 8 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์ความคิด

เห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต
2. แบบสอบถามประมาณค่า 4 ระดับ น�ามาใช้

สองรอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นและด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ�านวน 3 รอบดังนี้

รอบที่ 1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้
ด�าเนินการดังนี้

1. ก�าหนดประเด็นที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด
ของผู ้วิจัย โดยสร้างค�าถามปลายเปิดให้ครอบคลุม
ขอบเขตด ้านเนื้อหาเกี่ ยวกับรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสาธิต

2. น�าค�าถามท่ีสร้างปรกึษาขอความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

3. น�าค�าถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการผูค้วบคมุวิทยานพินธ์จนได้ความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการผูค้วบคมุวิทยานิพนธ์น�าไปใช้
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

รอบที่ 2 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบ
ที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยน�าข้อมูล
ทีไ่ด้จาการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ มาจ�าแนกเป็นข้อกระทง 
โดยคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประเด็นความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีขึ้นอย่างชัดเจน และรวบรวม

เนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อเดียวกันและคงความหมาย
ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ใน
รอบท่ี 1 ไว้ด้วยจากน้ันจัดท�าเป็นแบบสอบถามในรอบ
ที่ 2 ให้เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 4 ระดับ

รอบที่  3 นั้นท�าได ้ด ้วยการน�าข ้อมูลจาก
แบบสอบถามในรอบท่ี 2 ท่ีได้รับคืนจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 
22 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ (Interquartile Range)

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น�าข้อมูลท้ังหมดที่ได้จากแบบสัมภาษณ์

มาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยน�าข้อมูลทั้งหมด
มาจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเด็นความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และพยายามคง
รปูภาษาของส�านวนเดมิไว้ จากนัน้จ�าแนกเป็นข้อกระทง 
หากข้อความใดมีข้อความเน้ือหาใกล้เคียงกันก็ให้น�ามา
ไว้ในข้อเดียวกัน ส่วนข้อความที่ซ�้าซ้อนก็ให้ตัดทิ้งไป 
จากนั้นจัดท�าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
4 ระดับ แล้วจึ่งด�าเนินการจัดส่ง

2. น�าข้อมลูนัน้มาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐานและค่า
พิสยัอินเทอร์ควอไทล์เป็นรายข้อ เพ่ือจัดท�าแบบสอบถาม
ในรอบที ่3 เมือ่ด�าเนนิการเสรจ็แล้วจึง่ส่งไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ตอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง

3. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัย
น�าข้อมูลที่รวบรวมมาด�าเนินการหาค่ามัธยฐานและค่า
พิสัยอินเทอร์ควอไทล์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ
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  รอบท่ี 3 นนัทาํไดด้ว้ยการนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี ้ 2 ท่ีไดรั้บคืนจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทงั ้ 22 ทาน มาวิ่ เคราะห์หาคามธัยฐาน ่ (Median) และคาพิสยัอินเทอร์ควอไทล ์่
(Interquartile Range) 
 
การวเิคราะห์ข้อมล ู  
 1. นาํขอ้มูลทงัหมดท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบท่ี ้ 2 โดยนาํ
ขอ้มูลทงัหมดมาจดัเขา้เป็นหมวดหมู โดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเดน็ความคิดเห็นของ้ ่
ผูเ้ช่ียวชาญ และพยายามคงรูปภาษาของสาํนวนเดิมไว ้จากนนัจาํแนกเป็นขอ้กระทรง หากขอ้ความ้
ใดมีขอ้ความเนือหาใกลเ้คียงกนกใหน้าํมาไวใ้นขอ้เดียวกน สวนขอ้ความท่ีซาํซอ้นกใหต้ดัทิงไป้ ั ็ ั ่ ็้ ้
จากนนัจดัทาํเป็นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ้ ่ ่ 4 ระดบั แลว้จ่ึงดาํเนินการจดัสง่  
 2.  นาํขอ้มูลนนัมาวิเคราะห์หาคามธัยฐานและคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลเ์ป็นรายขอ้ เพื่อ้ ่ ่
จดัทาํแบบสอบถามในรอบท่ี 3 เม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้จ่ึงสงไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม่
อีกครังหน่ึง้  
 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัครังนี ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีรวบรวมมาดาํเนินการหาค้ ้ ่า 
มธัยฐานและคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ่  
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 I.R. = Q3-Q1 
  
 เกณฑ์การแปลค่าคะแนน 
 ซ่ึงกาหนดเกณฑโ์ดยอาศยัแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว ํ ่ ้ (2535, 
หนา้ 23-24) ดงัน้ี 
  คาเฉล่ีย ระดบัคุณลกัษณะ      ่  
 3.51 - 4.00 เห็นดว้ยกบขอ้ความนนัมากท่ีสุดั ้  
   2.51 - 3.50 เห็นดว้ยกบขอ้ความนนัมากั ้  
 1.51 - 2.50 ไมคอยเห็นดว้ยกบขอ้ความนนั่ ่ ั ้  
 1.00 - 1.50 ไมเห็นดว้ยกบขอ้ความนนั่ ั ้  
 การแปลความหมาย ถา้คาพสิยัอินเทอร์ควอไทลท่ี์คาํนวณได้่ ขอ้ความใดท่ีมีคาไมเกน่ ่ ิ  
1.25 แสดงวาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีตอขอ้ความนนัสอดคลอ้งกน ่ ่ ั้ (Consensus) ถา้คาพิสยั่

I.R. = Q3-Q1
เกณฑ์การแปลค่าคะแนน
ซึง่ก�าหนดเกณฑ์โดยอาศยัแนวทางของ บญุชม 

ศรีสะอาด และบญุส่ง นลิแก้ว (2535, หน้า 23-24) ดงันี้



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 193

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณลักษณะ 
3.51 - 4.00 เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
2.51 - 3.50 เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
1.51 - 2.50 ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อความนั้น
1.00 - 1.50 ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
การแปลความหมาย ถ้าค่าพสิยัอนิเทอร์ควอไทล์

ทีค่�านวณได้ข้อความใดท่ีมค่ีาไม่เกิน 1.25 แสดงว่าความ
คดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ ทีม่ต่ีอข้อความนัน้สอดคล้องกนั 
(Consensus) ถ้าค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของข้อความ
ใดมีค่ามากกว่า 1.25 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน

สรุปและอภิปรายผล
การบริหารด้านงานทั่วไป พบว่า โรงเรียนเป็น

ห้องปฏิบัติการแหล่งค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่นิสิตและผลประกอบอาชีพครูโรงเรียนมี
ภาระหน้าที่ตอบสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ
คณะเพ่ือผลติบณัฑติวชิาชีพครสูายงานการบงัคบับญัชา
ของโรงเรยีนส่วนหนึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก
ภาควิชาที่โรงเรียนสังกัดหรือตัวแทนจากคณะมีความ
เป็นอสิระในด้านการจดัการเรยีนการสอนจดัสายงานการ
บริหารตนเองโดยอิสระมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประกอบด้วยหัวหน้าสายวิชาและหัวหน้าโครงการและ
สายชัน้เรยีนและหัวหน้าระดบัใช้ผูใ้ต้บังคบับัญชาได้มอบ
หมายภาระหน้าทีอ่ย่างท่ัวถึงคณะมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
โรงเรียนโรงเรียนมีบทบาทเทียบเท่าภาควิชาโรงเรียน
มีสภาพเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือ
คณบดีอาจารย์สังกัดภาควิชาและมีต�าแหน่งเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยโรงเรียนกับคณะมีการปรึกษาหารือ และ
วางแผนการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้
ร่วมกันโรงเรียนกับคณะมีการบริหารงานร่วมกันมีการ
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อสอนในระดับคณะ และโรงเรียน 
ซึง่สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธกิาร และกีฬาได้ก�าหนด
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2555 มี
แนวทางในการปฏิบัติ จ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ การวางแผน

ปฏิบัติการของโรงเรียน การจัดองค์การ การจัดระบบ
สารสนเทศ การบริหารงานบุคคล การสื่อสารคมนาคม
และประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงิน การประเมินผล
งานการบริหารท่ัวไปการบริหารงานในโรงเรียนเพื่อให้
ประสบผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายและนโยบายที่ก�าหนด
ไว้ผูบ้รหิารจะต้องมคีวามเข้าใจในกระบวนการบริหารงาน

สอดคล้องกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองเขต 1 (2547, หน้า 55-71) การบริหารทั่วไป 
เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองค์การให้บริหาร
งานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมาย
ท่ีก�าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้
ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน
การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
หลกัการบรหิารงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงานเป็นหลกั
โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์การ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การบริหารงานด้านบุคลากรพบว่า มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรภายในโรงเรียนจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากร
เข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนในหน้าที่สอนเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายต่าง ๆ แจ้งผลให้ทราบถึงการด�าเนินงานเป็นราย
บุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและให้ก�าลังใจอาจารย์ทุกคน
ได้มอบหมายภาระหน้าที่การสอนอย่างเท่าเทียมกัน
โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์มีการศึกษาต่อ 
ดูงาน ฝึกอบรมสัมมนาและประชุมเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
มกีารประชมุอาจารย์เพือ่เพิม่พนูสมรรถภาพทางวชิาการ 
เช่น ให้ความรู้ทางข่าวสารข้อมูล การทดลองค้นคว้าและ
วิจัยต่าง ๆ โรงเรียนมีส่วนสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาส
ได้ผ่านผลงานทางวิชาการแก่สังคมภายนอกโรงเรียน
ส่งเสริมบรรยากาศปฏิบัติงานในรูปแบบประชาธิปไตย
ด้วยการรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผู้
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บริหารประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้ บังคับ
บัญชาจดัให้มคีรทูีจ่บการศกึษาในกลุม่วิชานัน้ ๆ  โดยตรง
เพื่อเข้าท�าการสอน จัดให้มีสวัสดิการในรูปต่าง ๆ ให้แก่
คร ูซึง่สอดคล้องกบั (การปฏริปูระบบการศกึษาแห่งชาติ 
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2558) ได้ระบุว่า การบริหาร
บุคลากร ควรจัดการบริหารเป็นไปในรูปของคณะ
กรรมการ โดยจัดตั้งบุคลากรหลักในการบริหาร ได้แก่ 
บุคลากรด้านการบริหาร และการปกครองบุคลากรด้าน
การสอนและกิจกรรมเสริมบทเรียน บุคลากรด้านการ
นิเทศ และติดตามผล จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยว
กับบุคลากรประจ�าปี จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนในหน้าท่ี
สอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ มีการมอบหมายงาน และ
มอบอ�านาจในการตัดสินใจในงานนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งก�ากับ ดูแล ส่งเสริมให้ครูได้ประพฤติตาม
ระเบียบแบบแผนของโรงเรียน ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาของรัฐ ตลอดจนจรรยามารยาทในวิชาชีพครู 
และมกีารแจ้งผลให้ทราบถึงการด�าเนนิงานเป็นรายบุคคล 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข และให้ก�าลังใจ โดยการจัดสวัสดิการ
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ครู สอดคล้องกับ อรวรรณ 
พันธ์ปาน (2550, หน้า 69) ได้กล่าวว่า การบริหาร
บคุลากร ควรวางแผนอตัราก�าลัง โดยจดัครคูรบชัน้เรยีน 
ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนสอนอย่างเดียว ปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันระหว่างเครือข่าย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นวิทยากร และจัดท�างานอื่น ๆ เช่นให้พระ
สอนพระพทุธศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม ด้านการบรหิาร
บุคลากรมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Minudin 
(1987, pp. 2403-A) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริหารมีหน้า
ที่หลักในการประเมินโครงการของโรงเรียน สนับสนุน
ให้ผู้ร่วมงานให้มีการศึกษา และประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้น ก�าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน ควบคุมโครงการ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมดของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิต
ของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวผู้
บริหารมีหน้าที่หลักในการเอาใจใส่การประเมินโครงการ
ของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการศึกษา และ

ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นก�าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน 
ควบคมุโครงการ และกจิกรรมอืน่ ๆ  ท้ังหมดของโรงเรยีน
เช่นกัน

การบรหิารด้านงานธรุการและการเงนิพบว่า การ
จัดระบบสื่อสารมีการวางแผนและเห็นความจ�าเป็นมีการ
มอบหมายหน้าทีก่ารตดิต่อและต้อนรบับคุลากรภายนอก
เป็นทางการมีการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการอย่างมี
ระบบสามารถค้นหาได้รวดเร็ว และถูกต้องมีข้ันตอนใน
การรบัส่งหนงัสอืและเอกสารอย่างเป็นระบบมกีารจดัสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
สามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่ง
สอดคล้องกับ (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติ, 2551, หน้า 33) ได้ระบุว่า ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานควรยึดถือกฎ ระเบียบ ค�าสั่ง ของกระทรวง
ศึกษาและกีฬา โดยเคร่งครัดมีการก�าหนดให้มีเจ้าหน้าที่
ธุรการและการเงินแยกออกจากกัน มอบหมายงาน และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อให้การบริหารงานด้านธุรการ และ
การเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดท�าแผน
งานการบรหิารไว้ลว่งหนา้ ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของแผนงาน 
โครงการงบประมาณของโรงเรยีน และงานท่ีเกีย่วข้องกบั
เอกสารงานสารบรรณ ท้ังนีเ้พือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
งาน ควรก�าหนดให้มีการวัดผลประเมินผลอีกด้วย การ
เงินควรมเีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามช�านาญเกีย่วกบับญัชี
โดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ควรมีเจ้าหน้าที่
ที่เป็นคนมีระเบียบ เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ  
พร้อมท้ังสามารถเก็บเร่ืองราวเป็นความลับได้ การจัด
ท�าแผนงบประมาณประจ�าปี ควรมีการท�าก่อนเปิดปี
การศึกษาใหม่ของปีถัดไป มีการวางโครงการและเขียน
แผนการปฏบิตังิานเพือ่สะดวกในการบรหิารงบประมาณ 
ขณะเดียวกันควรมีการประเมินผลการบริหารงานตลอด
จนการประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วย

การบริหารด้านงานปกครองนักเรียนพบว่า 
การจัดการเร่ืองการเงินควรจัดท�าในรูปแบบของการ
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จัดตั้งงบประมาณประจ�าปีของนักเรียนตามแผนงาน
และโครงการที่วางไว้ควรจัดท�าแผนงานตั้งแต่ต้นปีการ
ศึกษาควรมีการวางแผนการบริหารงานไว้ล่วงหน้ามี
การเสริมประสบการณ์ด้านความส�าเร็จในวิชาชีพให้แก่
นักเรียนโดยการเชิญผู ้เชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอก
มาให้ความรู ้ส ่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพทางเศรษฐกิจของ
นักเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม
ด้านดนตรี พลศึกษา และศิลปะอย่างชัดเจนควรเน้นให้
นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่โรงเรียนก�าหนดควรมี
การจดัตัง้เครือข่ายผูป้กครองร่วมดแูลความประพฤตขิอง
นกัเรยีน ให้นกัเรยีนแต่งกายแบบสภุาพควรณรงค์ในเรือ่ง
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทและเพศ มีการจัดหางานให้
นักเรียนท�าเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน เน้นการปฏิบัติ
งาน เพือ่เพิม่ศักยภาพและความสามารของนกัเรยีนแต่ละ
คน เน้นการร่วมกนัท�างานเป็นทมีกิจกรรมทีจั่ดขึน้จะต้อง
เป็นผลดีต่อนักเรียนและก็ให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา
และการด�ารงชีวติในอนาคต ส่งเสรมิสนบัสนนุให้นกัเรียน
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษา (2555, หน้า 
5) ได้ระบวุ่า โรงเรยีนควรจัดปฐมนเิทศผูป้กครองนกัเรยีน
เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย การ
จัดการศึกษา การมีส ่วนร ่วมของผู ้ปกครอง และ
การเตรยีมความพร้อมผูป้กครองก่อนเปิดภาคการศกึษา
โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม จัดท�าสื่อสารสัมพันธ์
ส�าหรับผู้ปกครองเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
การบริหาร การด�าเนินงาน การเรียนรู้ของนักเรียน และ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการวางแผนร่วมกัน
ในการบรหิาร การด�าเนนิงาน การระดมทรพัยากรเพือ่การ
ศึกษา และเรื่องอื่นๆ สม�่าเสมอ ส่งเสริมนักเรียนให้เรียน
จบชั้นมัธยมโดยไม่จ�าแนก เพศ ชนเผ่า ศาสนา ฐานะ
ทางสังคม และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน
ควรส่งเสรมิสทิธแิละความเสมอภาคระหว่างหญงิและชาย
จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ทางด้าน

โภชนาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การป้องกันตัวเองจากพยาธิ สิ่งเสพติดและสิ่งอันตราย
ต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันนักเรียนจากความรุนแรง และ
การกระทบกระเทือนทางด้านร่างกายและจิตใจ โรงเรียน
ควรมีระบบคุ้มครองสถิติ และข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน 
มีการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการ
เคลือ่นไหวขององค์การจดัตัง้มหาชน มกีารตดิตามแผน
งานปฏิบัติหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
เป็นปกต ิควรส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนให้มรีะเบยีบวนิยั 
คณุธรรม จรยิธรรม ควรมกีารปฏบิตัด้ิวยการศกึษาอบรม
ด้านความคิดคุณสมบัติของนักเรียนเป็นระบบปกติ เริ่ม
จากครอบครวั ครปูระจ�าวชิา และครปูระจ�าชัน้ พเิศษทกุๆ 
วนัจนัทร์ หลงัจากเคารพธงชาตแิล้วคณะอ�านวยการต้อง
ได้ให้การศึกษาอบรมระดมความคิดในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละด้านของนักเรียน 

การบริหารด้านงานปกครองนักเรียนควรจัด
บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และการจัด
กจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่เสรมิสร้างชีวติของนกัเรียนให้สมบรูณ์
ขึ้น ผู้บริหารต้องเข้าใจลักษณะของนักเรียนดีพอสมควร 
การเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
ต้องค�านึงถึงความเหมาะสมถูกต้องตามธรรมชาติของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้และปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมถูกต้อง เป็น
ท่ียอมรบัของสงัคม ปัจจบุนัความเปลีย่นแปลงทางสงัคม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของนักเรียน และการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน การเรียนรู้เฉพาะ
ในห้องเรยีนอย่างเดยีวไม่เพยีงพอ การเสรมิหลกัสตูร การ
เสริมทักษะ และการจัดการประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับ
นกัเรียนได้มโีอกาสพบปะ และพบจริง ๆ  จงึมคีวามจ�าเป็น 
และส�าคญัยิง่ เพราะในชวีติจรงิของนกัเรยีนมไิด้ขึน้อยูก่บั
งานวิชาการ แต่หากขึ้นอยู่กับการปรับตัว การแก้ปัญหา 
การวเิคราะห์วจิยัด้วยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ และ
ทักษะเป็นเคร่ืองมอื มกัปรากฏอยูเ่สมอว่านกัเรียนท่ีมุง่แต่
งานวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิต
ได้ เพราะชีวิตไม่ได้ขึ้นกับหลักวิชาการ แต่ขึ้นอยู่กับการ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557196

จดัประสบการณ์ให้กบัชวิีต สอดคล้องกับ อภิสทิธ์ รืน่จิตร์ 
(2547, หน้า 86) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรยีนรู้มไิด้เกดิ
ข้ึนในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนได้เรียนรู้
อะไรหลายอย่างจากภายนอก ห้องเรยีน คนส่วนใหญ่ต้อง
เรียนรู้จากคนอื่น และต่างก็เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การบริหารงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน พบว่า มีการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนและเปิด
โอกาสให้ใช้สถานที่ตามความเหมาะสมโรงเรียนจ�าเป็น
ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในชุมชนนั้น โดยเฉพาะด้าน
ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมผูบ้รหิารโรงเรยีน
และครูควรเป็นผู้น�าในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จดัให้มโีครงสร้างความสัมพนัธ์กบัชมุชนอย่างชดัเจนควร
มีการจัดตัง้ชมรมผู้ปกครองนกัเรยีนควรมชีมรมศษิย์เก่า
การจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์กับชุมชนควรเป็นไป
เพ่ือการสร้างสรรค์มิตรภาพระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
ควรมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและโรงเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโรงเรียนควรมีระบบ และกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดท�าแผนงาน 
ประเมินระบบและกลไก รวมทั้งน�าผลการประเมินมาใช้
ตัดสินใจและปรับปรุงระบบ และกลไกต่าง ๆ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา เทศกาล และ
งานแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง (นริสานันท์ 
เดชสุระ, 2552, หน้า 203)

ได้กล่าวถึงการบริหารงานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนควรมีระบบ และกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษาโดยวางแผน จัดท�าแผนงาน 
ประเมินระบบ และกลไกรวมทั้งน�าผลการประเมินมาใช้
ตัดสินใจ และปรับปรุงระบบ และกลไกต่าง ๆ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา เทศกาล และ
งานแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษา และกีฬา ว่าด้วย
การรับรอง และประกาศใช้หลักการคุ้มครองโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิต ควรมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการ โดยเชิญผู้อาวุโสหรือผู้มีความรู้ความสามารถ
ในชุมชนนั้น ๆ มาเป็นกรรมการที่ปรึกษา หรือร่วมเป็น
กรรมการในการบริหารงานด้วยทั้งนี้เป็นการใช้บุคลากร
ในชุมชนอย่างคุ้มค่า การบริการของโรงเรียนที่มีต่อ
ชมุชนกค็วรเป็นลกัษณะของการช่วยเหลอื การด�ารงไว้ซึง่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ชุมชนจะเป็น
ผูท้ีม่บีทบาทในส่วนนีม้าก ผู้บรหิารจงึจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะ
ต้องเป็นผูน้�าในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน โดยการ
เขยีนโครงการให้ชดัเจน เป็นรปูธรรม และสามารถปฏิบตัิ
ได้จริง จะได้เห็นจากว่าการใช้กิจกรรมให้เป็นประโยชน์
ได้แล้วยังเป็นการสื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนจากการลงมือ
ปฏบิตั ิทัง้น้ีเพือ่เป็นการสนบัสนนุการจดักจิกรรมนกัเรยีน
ท่ีมีความหลากหลายตามกิจกรรม บทเรียน การสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน มคีวามมุง่หมาย
ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน เพราะสัมพันธภาพจะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยง
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันเดียวกันตามท่ี
ก�าหนดไว้

2. เพือ่เสรมิสร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของแก่ชุมชน
เนือ่งจากโรงเรยีนเป็นสาธารณสมบตัทิีช่มุชนเป็นเจ้าของ
อยูแ่ล้ว หากแต่มอบหมายให้คณะครเูป็นผูด้�าเนินการรบั
ผิดชอบ ซึ่งมีครูใหญ่เป็นหัวหน้า

3. เพ่ือให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ  ของ
โรงเรียนอาจแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น การก�าหนด
จุดมุ่งหมาย และนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจนการ
พัฒนางานด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้การด�าเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
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4. เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนมี
วฒันธรรมอยูม่ากมาย ทัง้นีเ้ป็นขนบธรรมเนยีมประเพณี 
และศาสนา วัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือสร้างสรรค์
ความดีของชุมชน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ชุมชนจะรักษา 
และหวงแหนเป็นอย่างยิ่งหากโรงเรียนท�าการฟื้นฟู และ
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชน ชุมชนจะให้ความร่วมมือทุก
ประการ เพราะชุมชนมองเห็นว่ากระท�าเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริง

5. เพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับว่า โรงเรียนเป็นหน่วยงานของ
ชุมชน ด�าเนินการพัฒนาคนส�าหรับชุมชน โรงเรียนกับ
ชมุชนจงึมีการปฏิบติัไปในทศิทางเดยีวกนัทุกในทกุกรณี 

การบริหารด้านวิชาการ พบว่า มีการก�าหนด
นโยบายให้อาจารย์ในหมวดวิชามส่ีวนร่วมในการวางแผน
งานวิชาการมีการจดัอบรมการใช้หลกัสตูร การตรวจสอบ
ติดตามการใช้ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอมี
การสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ความสามารถและ
เพิ่มพูนทักษะในการควบคุมก�ากับติดตามดูแลการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรมีระบบการให้บริการ
ห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ และ
นักเรียนมีการนิเทศภายในและการฝึกอบรมปฏิบัติการ
เพ่ือปรบัปรงุการเรยีนการสอนตดิตามและประเมนิผลการ
เรียนการสอนของอาจารย์อย่างสม�่าเสมอน�าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการควรเป็นผู้จัดท�าตารางสอนและการจัดเด็ก
เข้าชัน้เรยีนจดัให้มกีารประเมินแผนการเรยีนการสอนตวั
นักเรียนสื่อและผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษา 
และกีฬา กรมมัธยมศึกษา (สปป.ลาว, 2555, หน้า 20-
22) ได้ระบุว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การวางแผน
งานวิชาการ การจัดแผนการเรียน การจัดตารางการ
เรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม
นักเรียน การวัตและประเมินผลการเรียน งานทะเบียน
นักเรียน การจัดครูเข้าสอน

การบริหารด้านอาคารสถานท่ี พบว่า มีการ
วางแผนการใช้ห้องเรียนอย่างเหมาะสมกับสภาพและ
บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีการใช้พื้นที่อาคารให้
มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดควรมีการวางแผนการสร้าง
อาคารให้เหมาะสม จดัท�าแผนงานเกีย่วกบัอาคารสถานท่ี
ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5-10 ปีจดัให้มอีาคารท่ีถกูต้องตาม
หลกัวชิาการโดยค�านงึถงึผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์เป็นส�าคญั
จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในโรงเรียนให้มีความ
สวยงามและร่มรื่นโรงเรียนจัดระบบการจราจรภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยโรงเรียนจัดระบบ
สาธารณปูโภคให้มกีารใช้งานได้ดีตลอดเวลาสภาพอาคาร
และบริเวณโรงเรียนได้รับการบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
มัน่คงแขง็แรงและสะอาดสวยงามโรงเรยีนจดัให้มโีต๊ะเก้าอี้
และอุปกรณ์ประจ�าห้องต่าง ๆ  ในจ�านวนที่เหมาะสมและ
อยูใ่นสภาพทีด่โีรงเรยีนจดัให้มเีครือ่งอ�านวยความสะดวก
ภายในห้องเรียนตามความจ�าเป็นเช่น พัดลม อุปกรณ์เสยีง 
ฯลฯ โรงเรียนจัดให้มีระเบียบและตารางการใช้ห้องเรียน 
ห้องพิเศษ และบริเวณอาคารสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับ 
กรมจัดตั้ง และพนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ (2556, 
หน้า 5-6) ได้ให้ความหมายของการบริหารอาคารสถาน
ที่ หมายถึง การที่ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนใช้
อาคารสถานที ่และทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์ตาม
เป้าหมาที่ก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารงานด้าน
บคุลากรการบริหารงานธุรการและการเงนิการบริหารด้าน
งานปกครองนักเรียนการบริหารงานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนการบริหารด้านวิชาการการ
บรหิารด้านอาคารสถานท่ีโรงเรยีนควรให้ความส�าคัญเท่า
เทียมกันอย่างไม่ชัดเจน เพราะแต่ละงานมีความส�าคัญ
แตกต่างด้านภาระงาน และที่ส�าคัญงานทั้ง 7 ด้านต้องมี
ความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการพัฒนาควรไป
พร้อม ๆ กันทั้ง 7 ด้าน 
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1.2 การบริหารงานทั้ง 7 งาน ของผู้บริหาร
โรงเรียน ควรด�าเนินงานโดยการบริหารจัดการในรูป
ของคณะกรรมการในการด�าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
กระจายอ�านาจ และเป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของในงาน
นั้น ๆ และผลท่ีตามมาคือ ความตั้งใจในการท�างานให้
ประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3 ควรมีการจัดประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียน อาทิ การทัศนศึกษา ฝึก
อบรม สัมมนา การค้นคว้า วิจัย เขียนเอกสารทาง
วิชาการ ต�ารา มีการพัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอาจารย์ และนักเรียน เชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมกีารศึกษาวจิยัเรือ่งระบบโครงสร้าง

ของโรงเรียนสาธิตในบทบาทท่ีเป็นห้องปฏิบัติการของ
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
โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยท่ีเป็นห้องปฏิบัติ
การในการจัดการเรียนการสอน วิจัย ค้นคว้า ทางด้าน
การจัดการศึกษากับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา

2.3 ควรมีการสรุปโครงสร้างการบริหารงาน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนสาธิต และคณะศึกษาศาสตร์ ให้
มีความชัดเจนอาจใช้ยุทธวิธีการประเมินผล รูปแบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์น�าผลที่ได้ไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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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�าบลบางพระ 

อ�าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบุร ี2) เสรมิสร้างชมุชนเทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรีในการพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์ สามารถบูรณาการจัดท�าแผนชมุชนสูก่ารจดัท�าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยการมส่ีวน
ร่วมอย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 3) ให้
ประชาชนในชมุชน และบคุลากรเทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ มทัีกษะ และ
ประสบการณ์ในการท�างานพัฒนาชุมชนร่วมกัน พ้ืนที่ปฏิบัติการได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรีจ�านวน 10 ชุมชน 

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในชุมชนมีสามระดับได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน ด้าน
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบางพระพบว่า ขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความคุ้มค่า 
หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน ซึ่งน�าไปสู่ความเชื่อมั่น สร้างความสนใจในกิจการ
สาธารณะ ส่วนปัจจยัความส�าเรจ็ประกอบด้วยผูน้�าท้องถ่ิน แกนน�า และคณะกรรมการชมุชน การมส่ีวนร่วมของชมุชน 
การมีส่วนร่วมเชิงหนุนเสริมจากเทศบาล ภาครัฐและเอกชนและ การสร้างเครือข่ายการท�างาน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างจิตส�านึก

ในการพัฒนาชุมชน ด้วยการพึ่งตนเอง การจัดการกันเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการปรับทัศนคติเชิงบวกในการท�างานร่วมกัน ผ่านกระบวนการฝึกอบรมผู้น�า หรือกลวิธีอื่นๆ

*งานวิจัยทุนอุดหนุนจากเทศบาลต�าบลบางพระ

**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา

****ข้าราชการบ�านาญ 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.2558-
2560), 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.

ความเป็นมาและสำาคัญของปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการ

สากลที่อารยประเทศให้ความส�าคัญเป็นประเด็นหลักใน
การพัฒนาประเทศ ซ่ึงสังคมไทยก็ยึดถือเป็นประเด็น
หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการ
ศึกษาให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผูเ้กีย่วข้องทกุภาคส่วนในการรบัรู ้ร่วมคดิ 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาของสังคมของตนย่อม
เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเรียนรู้ และได้ปฏิบัติอย่างต่อ
เนื่องในการด�าเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับด้วยกันทุกๆ 
ฝ่ายในสังคม

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้ระบุแนวนโยบายด้าน
การมีสว่นร่วมของประชาชนไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท�าบริการ
สาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ
ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 4) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วย
เหลือการด�าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ัง
สนับสนุนการด�าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกัน
ในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง ความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้น 5) 
ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, 
2550) จากข้อความในรฐัธรรมนญู แสดงถงึความส�าคญั
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความจ�าเป็นต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องและโปร่งใสในทุกระดับของสังคม

การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่ง 
ที่น�ามาใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนามนุษย์ 
ชุมชนและสังคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคนให้มีความสุข เป็นคน
ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความดีงาม ซึ่งการพัฒนา
กลุ่มคนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้โดยมีคนที่มีจิตวิญญาณ 
ส�านึกรักชุมชน มีความรักชุมชน เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดการชุมชนที่ดี 
มีเครอืข่ายกจิกรรม มภีาวะผูน้�าในชมุชนพึง่พาตนเองได้
และเป็นชุมชนที่สงบสุขพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

เทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่ง 
ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีความ
สามารถในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองอย่างมีคุณภาพ 
รู ้จักการจัดการอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมี
กระบวนการวางแผนงานพัฒนาเป็นระบบ ด�าเนินงาน
พัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ประกอบกับชุมชนในเทศบาลต�าบลบางพระ 
เป็นชุมชนที่ประชากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ และ
ขนาดของประชากรแต่ละชุมชนมีจ�านวนเหมาะสมใน
การพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เทศบาลต�าบล
บางพระจึงมีความประสงค์จะส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการมส่ีวนร่วมพฒันาชมุชนและท้องถิน่โดย
ด�าเนนิโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม (PAR: 
Participatory Action Research) บูรณาการแผนชมุชน 

สู ่การจัดท�าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–2560) 
เทศบาลต�าบลบางพระ จังหวัดชลบุรีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ

ของชมุชน เทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุรี

2. เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเทศบาลต�าบลบางพระ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ สามารถบูรณาการจัดท�าแผนชุมชนสู่การ
จัดท�าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน และบุคลากร
เทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้มทีกัษะ และประสบการณ์ในการท�างาน
พัฒนาชุมชนร่วมกัน 

ขอบเขตการวิจัย
1. การศกึษาบรบิทของชมุชนเทศบาลต�าบลบาง

พระ เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 
โดยครอบคลุมด้าน ประวัติความเป็นมา สภาพทาง
ภมูศิาสตร์ สภาพแวดล้อม วถิคีวามเป็นอยูข่องประชาชน 
การเมอืง การปกครอง ความสมัพนัธ์ขององค์กรในชมุชน 
ทุนทางสังคมของชุมชน 

2. กจิกรรมกระบวนการเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้น
การเสรมิสร้างการเรยีนรู ้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดและร่วมพัฒนาแผนของชุมชน เพื่อการพัฒนา 
โดยเรยีนรูก้ระบวนการมส่ีวนร่วมจากกจิกรรมปฏบิติัการ
ท�าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- พ.ศ. 
2560)

3. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน 
เป็นการวิจัยท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู ้ให้แก่ประชาชน 
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โดยการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติกิจกรรม
โดยตรงในชุมชน การศึกษาดูงานจากชุมชนเข้มแข็ง
ต่าง ๆ  การฝึกคดิสร้างสรรค์ การแสดงความคดิเหน็ การ
เสวนากลุม่ การจดัเวทชีาวบ้านในชมุชน การปรกึษาหารอื 
การค้นหาข้อมลูความจ�าเป็นในการเรยีนรูข้องชมุชนเพือ่
ส่งเสริมการเป็นชุมชนเรียนรู้

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ด�าเนิน

การวิจัย จากเทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ภายในเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2557 
ในเทศบาลต�าบลบางพระ ประกอบด้วยชุมชนที่มีบริบท
แตกต่างกัน ประกอบด้วย ชุมชนที่มีลักษณะเป็น กึ่ง
ชุมชนเมือง ลักษณะพิเศษของแต่ละชุมชนที่ไม่เหมือน
กนั เช่น เป็นชุมชนเก่าแก่ในตลาด ชมุชนรมิทะเลมอีาชพี
ทางการประมงเป็นหลกั ชมุชนทีเ่ป็นข้าราชการ ส่วนใหญ่
มีสวัสดิการจากรัฐอย่างพอเพียง เป็นต้น ชุมชนดังกล่าว 
มจี�านวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชมุชนท้ายบ้าน ชมุชน
พร้อมใจ ชุมชนวัดหลวงบางพระ ชุมชนท่าตาลักษณ ์
ชุมชนคอเขาพัฒนา ชุมชนบ้านนาพุ ชุมชนตลาดบน 
ชุมชนชาวเขื่อนพัฒนา ชุมชนทิวสนพัฒนา และชุมชน
บางพระน่าอยู่

ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (PAR: Participatory Action Research) โดยมี
ขั้นตอนการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

1. เวทีการสร้างความเข้าใจโครงการวิจัยและ
ร่วมกันวางแผนจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น คณะนักวิจัย 
คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลบางพระและตัวแทนชุมชน 
ท�าความรู้จักคุ้นเคยกัน ท�าความเข้าใจโครงการ และร่วม
กนัวางแผนการจดัเกบ็ข้อมลูชมุชน (ประเดน็และวธิกีาร
เก็บข้อมูล)

2. การจัดเก็บข้อมูลชุมชน นักวิจัยชุมชน
เก็บข้อมูลในชุมชน โดย การศึกษาข้อมูลชุมชนจาก

เอกสาร การท�าแผนที่เดินดิน การสัมภาษณ์บุคลากร
ฝ่ายต่างๆ ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ชุมชน และการสนทนากลุ่มย่อย

3. เวทีวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยชุมชนน�าข้อมูล
จากข้อ 4.2 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก�าหนดประเด็น
ส�าคญัของแต่ละชุมชนเพ่ือจดัเกบ็ข้อมลูเชิงลกึ และข้อมลู
ในชุมชน

4. การจัดเก็บข้อมูลชุมชน (เพิ่มเติม) เป็นการ
เกบ็ข้อมลูภาคสนามครัง้ที ่2 โดยการจดัเกบ็ข้อมลูชุมชน
เพิ่มเติมและน�าประเด็นจากเวทีวิเคราะห์ข้อมูลไปศึกษา
เชิงลึก (สภาพปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอในการแก้ไข 
(ใช้เครื่องมือเช่นเดียวกับข้อ 2) 

5. เวทจีดัท�าแผนชมุชน ชมุชนจดัท�าแผนชมุชน
และโครงการพัฒนาชุมชน 

6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สรุปบทเรียนและ
การศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง 

7. เวทีบูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดท�าแผน
สามปี (พ.ศ. 2557-2560)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ของชุมชน
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการมส่ีวนร่วมใน

การจดัทำาแผนแม่บทชมุชนของชมุชนเทศบาลตำาบล
บางพระ มีดังนี้

ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ที่ส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนบางพระมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน
แม่บทชุมชนได้แก่

1. ผลกระทบจากกระแสนโยบายการพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีม่เีป้าหมายให้พืน้ที่
ภาคตะวันออกเป็นโซนอุตสาหกรรมและศูนย์กระจาย
สินค้าเครือข่าย Logistics อาเซียนล่างต่อยอด จากการ
พัฒนาโครงการ Eastern Seaboards 

2. ผลกระทบจากกระแสการพฒันาประเทศไทย 
ด้านระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ การพัฒนาโครงการถนน
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บูรพาวิถี เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมทั้งแนวคิด
ระบบผันน�้าฝั่งตะวันออก ลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ่างเก็บ
น�้าบางพระ เป็นต้น 

3. ผลกระทบจากมหาอุทกภัย พ.ศ. 2556 
บรเิวณจงัหวดัชลบรุ ีตลอดน�า้อปุโภค บรโิภค ทีเ่กีย่วข้อง
กับอ่างเก็บน�้าบางพระ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
เทศบาลบางพระ ไม่มากก็น้อย 

4. ผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน
เมือง ท้ังบ้านจัดสรร ทั้งคอนโดมีเนียม และบ้านเช่า 
อพาร์ทเมนท์ อีกทั้งยังการเจริญเติบโตของโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกโซนนิคมอุตสาหกรรม ที่ก�าลังขยาย
ตัวรอบๆ เทศบาลต�าบลบางพระ 

เหตุปัจจัยที่กล่าวข้างต้น อาจส่งผลดี และผล
เสียแก่ประชาชนในเทศบาลบางพระ ท้ังนี้ทั้งนั้นข้ึนกับ
การค้นหาข้อเท็จจริง การวางแผนรองรับ และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่ชุมชน

ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) ที่ส ่งผลให้
ประชาชนในชุมชนบางพระมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน
แม่บทชุมชน

1. มีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาบางสิ่งบาง
อย่าง ที่ชุมชนสนใจในขณะหนึ่ง (Agenda)

2. เทศบาลให้ความส�าคญักบัการสร้างระบบการ
บรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ี(Good Governance) ท�าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกไว้วางใจ มีการปรับทัศนคติให้
ความร่วมมือ

3. เทศบาลมีการหนุนเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณ

4. เทศบาลสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม ผ่านงาน
วิจัยและจัดท�าแผนแม่บทของชุมชน

5. ในชุมชนมีปัญหาทั้งระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน ส่งผลถึงปัญหาระดับสังคม

6. ความล้มเหลวของระบบการท�างานแบบแยก
ส่วน ไม่บูรณาการงานร่วมกัน 

ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ ประชาชนในเทศบาล
บางพระจ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สภาพปัญหาภายในชุมชน จ�าแนกได้ดังนี้
1. ปัญหาระดบับคุคล พบว่า ประชาชนบางส่วน

ในชมุชนบางพระออกไปท�างานนอกพืน้ที ่ท�าให้มปัีญหา
ด้านการดแูลสมาชกิในครอบครวั ได้แก่ บดิา มารดา และ
บตุรหลาน รองลงมา ได้แก่ การเข้าสงัคมหรอืปฏสิมัพนัธ์
กับเพ่ือนบ้านหรือญาติพ่ีน้องลดลง ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในกจิการสาธารณะ บทบาทหน้าท่ีพลเมอืงลดลง 

2. ปัญหาระดับครอบครัว พบว่า มีปัญหา
ด้านการประกอบอาชีพ ที่ดินท�ากิน และพื้นที่ค้าขาย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมง หาสัตว์น�้าในทะเล
ลดลง เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อปัญหา
ค่าครองชพีในครวัเรอืน บางครอบครวัเชือ่มโยงถงึปัญหา
กู้หนี้ยืมสิน ส่วนปัญหารองลงมาคือ กลุ่มเช่าท่ีดินเพ่ือ
การอยู่อาศัย บางแห่งเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณะ บาง
แห่งมีการเปล่ียนมือผู้เช่าในรูปแบบการขายสิทธิ ท�าให้
ยากต่อการให้บริการ 

3. ปัญหาระดับชุมชน
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทขยะท่ียังขาด

จิตส�านึกในการคัดแยกขยะต้นทางหรือในครัวเรือน 
ปัญหารองลงมา คือ ขาดพ้ืนท่ีสีเขียว ตลอดจนการ
ตกแต่งถนนเส้นทางสัญจรต่างๆ ปัญหาระดับชุมชน 
ด้านสังคม การมีสัมพันธภาพระบบเครือญาติเร่ิมเสื่อม
ถอย ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการ
มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในชุมชน เป็นผล
เชือ่มโยงให้ขาดการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ บตุรหลาน
ติดเกมส์ และปัญหาวัยรุ่นหลงผิด

3.2 ปัญหาระดับชุมชน ด้านสุขภาพ พบ
ว่า ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจ�านวนมาก เสี่ยงต่อการเป็นโรค 
3 อันดับต้นๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตัน 
โรคเบาหวาน ตามล�าดับ เป็นโรคไม่ติดเช้ือ แต่เร้ือรัง 
ส่งผลให้มีความต้องการ ด้านสถานท่ีออกก�าลังกายท่ี
เหมาะสม ต้องการดูแลด้านอาหาร และผักปลอดสารพิษ 
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และการดูแลสุขภาวะอนามัย รวมท้ังการฝึกอบรมจิตใจ
แจ่มใส 

ความต้องการของชุมชน โดยจัดล�าดับความ
ส�าคัญยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนเป็นผู้คิดริเร่ิม มี
ดังนี้

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ ผ่านกระบวนการ
จัดการขยะโดยชุมชน โครงการน�าร่อง “ธนาคารขยะ” 
Community Zero Waste ขยะเป็น “0” ของชุมชน
พร้อมใจ ณ ที่ท�าการชุมชน บ้านครูเบญจา 

2. การพัฒนาเมืองเป็นสุข ในกระบวน 3 อ. 
ได้แก่ ออกก�าลงักาย อาหาร และอารมณ์ ในการดูแลรกัษา
สุขภาพแบบพึ่งตนเอง ของโครงการน�าร่อง “ธรรมชาติ
บ�าบัด” ณ ศูนย์สุขภาพของชุมชนทิวสนพัฒนา ผ่าน
กระบวนการบ�าบัดจิต โยคะ และรับประทานอาหารตาม
เรือนธาตุ 

3. การพัฒนาเมืองนิเวศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุก
ครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ลดรายจ่าย ใน
โครงการน�าร่อง “วชิาของพ่อ ในบ้านของเรา” ของชมุชน
พร้อมใจ ในการส่งเสรมิการปลกูมะนาวในกระถางบ้านละ

ต้น และปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ
เชื่อมโยงกับโครงการธรรมชาติบ�าบัด ของชุมชนทิวสน

4. การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(Culture Tourism) ซ่ึงนอกจากวัดและประเพณีพื้น
บ้านแล้ว สิ่งที่น่าสนใจ และสามารถมาเที่ยวได้ทุกวัน 
คือ การท่องเที่ยววิถีพื้นบ้าน (Folk Tourism) ที่มีการ
เชื่อมโยง 2 ชุมชน คือ ชุมชนท้ายบ้าน ที่มีศักยภาพด้าน
ประมงพ้ืนบ้าน และการแปรรูปอาหารทะเล และชุมชน
วัดหลวง ที่มีวิถีประมงพื้นบ้าน การต่อเรือ การอนุรักษ์
สัตว์น�้า ทั้งบ้านปลา ธนาคารปู อู่เรือ เรือนหอย เป็นต้น 
สามารถจดักระบวนการเรยีนรู ้เป็นพพิธิภณัฑ์มชีวีติแห่ง
แรกของประเทศ ท่ีเล่าขานประวติัศาสตร์เคร่ืองมอืประมง
จากอดีต สู่เครื่องที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน สัมผัส การเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ (Learning by doing)

จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาดังกล่าว เกิด
จากความต้องการของคนในชุมชน แนวทาง การ
จัดการ จึงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
แท้จริง เทศบาลมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยการ สร้างเสริม
การเรียนรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีและวิชาการ และหนุนเสริม
ด้านงบประมาณที่เหมาะสม
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ตารางที่ 1 กิจกรรมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม
วิธีด�าเนินงาน  

เทคนิค และเครื่องมือ
ผลที่ได้รับ

1. เวทีสร้างความเข้าใจ

โครงการวิจัยและร่วมกัน

วางแผนจัดเก็บข้อมูล

เบื้องต้น ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2556

1.1 สร้างความเข้าใจโครงการวิจัย

และแต่งตั้งนักวิจัยชุมชน

ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้าใจและส่งตัวแทนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวิจัยชุมชน

1.2 กระบวนการส่งเสริมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจบริบทของ

ชุมชนเทศบาลบางพระ อย่างลุ่มลึก

โดยใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในชุมชน 

ผู้น�าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ต่อแนวคิดการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

1.3 ความเข้าใจในการศึกษาชุมชน 

ที่นักวิจัยชุมชนจ�าเป็นต้องมีทักษะ

ในการตั้งข้อสังเกต ตั้งสมมุติฐาน 

และตั้งค�าถาม ได้แก่ ใคร ท�าอะไร 

ที่ไหน เมื่อไร ท�าไม เพื่อใคร ท�า

อย่างไร และใช้งบเท่าไร

นักวิจัยชุมชนสามารถจดจ�าเทคนิค 5W+2H คือ Who, 

What, Where, When, Why and How to…,How 

much

1.4 ส่งเสริมเรียนรู้การศึกษาชุมชน 

ผ่านเทคนิคการเขียนแผนที่เดินดิน

ค้นพบศักยภาพชุมชน

- ทุนมนุษย์

- ทุนทางสังคม

- ทุนชุมชนที่ไม่ใช่เงิน

2. การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่

ของชุมชน ระหว่างวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2556 – 31 

มีนาคม 2557

ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนสัมภาษณ์

และการสนทนากลุ่ม โดยใช้

เครื่องมือ 1) แผนที่เดินดิน 

2) ประวัติชุมชน 3) บุคคลส�าคัญ 

4) ผังเครือญาติ 5) ผังองค์กร

ชุมชน 6) ปฏิทินชุมชน และ 7) 

ระบบสุขภาพชุมชน

นักวิจัยชุมชนสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อน�าไป

พัฒนาชุมชน โดยค้นพบปัญหาความต้องการ ตลอดจน

แนวทางแก้ไขและการพัฒนา สามารถน�าไปบูรณาการ

แผนในขั้นต่อไป

3. เวทีวิเคราะห์ข้อมูล

ชุมชน จัดขึ้นในวันที่ 

13 ธันวาคม 2556 ณ 

ศูนย์ชุมชนท้ายบ้าน

3.1 กระบวนการสร้างความน่าเชื่อ

ถือของข้อมูล ผ่านกระบวนการซัก

ถามข้อสนสงสัย วิเคราะห์ความ

เที่ยงตรงด้วยหลักสามเส้า 

นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้สภาพปัญหาที่ลึกซึ่ง ผลท�าให้รู้ถึง

รากเหง้าของปัญหา แล้วหยิบยกมาเป็นประเด็นศึกษา

ขั้นต่อไป 

3.2 การเรียนรู้เครื่องมือเก็บข้อมูล

อื่นๆ ได้แก่ ผังความคิด ปฏิทิน

ชุมชน และผังความสัมพันธ์องค์กร

ในชุมชน

ได้น�าเอาผังความคิดน�ามาเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน พบ

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จ�าเป็นต้องเริ่มจากคนในชุมชน

เป็นผู้คิดริเริ่ม
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กิจกรรม
วิธีด�าเนินงาน  

เทคนิค และเครื่องมือ
ผลที่ได้รับ

4. เวทีการมีส่วนร่วมในการ

ร่างแผนแม่บทชุมชน

4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม PAR ในการศึกษาแผนที่

เดินดิน เพื่อเติมสิ่งส�าคัญ พัฒนา

เป็นแผนที่ทางสังคม เพื่อให้เห็น

ภาพรวมความเชื่อมโยงสัมพันธ์

ของสถาบันชุมชน องค์กรชุมชน 

ธุรกิจชุมชน และองค์กรการเงิน

ชุมชน

นักวิจัยชุมชนสามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง แล้วน�า

สภาพปัญหามาวิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการแก้ไข อันน�า

ไปสู่การคัดเลือกท�าโครงการและกิจกรรมในขั้นต่อไป

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ

5.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน

ป่าแดง ต�าบลห้างสูง อ�าเภอ

หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

องค์ความรู้ ที่น�ามาประยุกต์ใช้

1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกและคณะกรรมการ

2. สมาชิกที่กลุ่มฯ ต้องมาจากความ สมัครใจ

3. จัดประชุมะกรรมการทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. ใช้มติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาของ กลุ่มฯ

5. การใช้หลักคุณธรรม 5 ประการในการบริหารจัดการ

กลุ่ม

5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศน์ ต�าบลบางคล้า อ�าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ ที่น�ามาประยุกต์ใช้

1. การน�าทุนธรรมชาติมาประยุกต์ใช้คล้ายกับแนวทาง

การพัฒนาห้วยสุครีพที่บางพระ

2. การบริการมัคคุเทศก์แบบมีส่วนร่วม โดยน�าเยาวชน

มาฝึกอบรมมัคคุเทศก์

3. มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

ข้อค้นพบระดับการมีส่วนร่วม (Participation Spectrum) ของชุมชนบางพระ
ผลการศกึษา พบว่า ระดบัการมส่ีวนร่วมของชมุชนบางพระ ขึน้อยูก่บัการเสรมิสร้างระบบธรรมาภบิาล (Good 

Governance) โดยเฉพาะหลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน อันน�า
ไปสู่ความเชื่อมั่น สร้างความสนใจในกิจการสาธารณะ จิตอาสา ความหวงแหนรักในถิ่นก�าเนิด เกิดพลังศักยภาพการ
พัฒนาชุมชน ต่อไป
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แผนภมิ ู  แสดงระดบัการมีสวนรวม่ ่  (Participation Spectrum) ของชุมชนเทศบาลตาํบลบางพระ 
  
 จากแผนภูมิ พบวา การมีสวนรว่ ่ ่ มของชุมชนบางพระ ในระดบันโยบายการบริหาร
เทศบาลมีความพยายามสร้างโอกาสและเปิดชองทางการมีสวนรวมไวห้ลายชองทาง ดงันี่ ่ ่ ่ ้  
 1.  ระดับรับฟังข้อมลข่าวสารู  เปิดชองทางไวห้ลายทาง เชน ประกาศเสียงตามสาย เคเบิล่ ่ ้
ทีวี เอกสารเผยแพรขอ้มูล แผนพบั วารสาร ป้าย บอร์ดประชาสมัพั่ ่ นธ์ ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต 
 ขอ้เสนอแนะ ควรเพิมชองทางการเกบขอ้มูลและการรับขาวสารระบบดิจิตอลแก่ ่ ็ ่ ่
คณะกรรมการและผูน้าํทอ้งถิน่  
 2.  ระดับรับฟังความคดิเห็น สวนใหญยงัเป็นการรับฟังความคิดเห็นแบบรวมศูนยก์ลาง่ ่
ไวท่ี้เทศบาล  เน่ืองจากยงัไมพฒันาเตรียมความพร้อมในเวทีระ่ ดบัชุมชน การรับฟังความคิดเห็นจึง
อยเูฉพาะกลุมไมหลากหลาย การตอบสนองความตอ้งการจึงไมครอบคลุมปัญหาของคนบางกลุม ่ ่ ่ ่ ่
เชน ผูท่ี้เขา้มาเสนอความคิดเห็นสวนใหญจะเป็นผูน้าํชุมชน มีการรับฟังปัญหามามากมายหลาย่ ่ ่
ดา้น แตมีขอ้จาํกดการถายทอดปัญหาไดไ้มครบถว้น เน่ืองจากเวล่ ั ่ ่ านอ้ย และยงัประมวลผลไมถึง่
แกนแทข้องปัญหา ่  
 ตวัอยางเชน การแกปัญหาแหลงเส่ือมโทรมชายทะเลชุมชนวดัหลวง ่ ่ ้ ่ สามารถแบงการ่
แกปัญหาออกเป็น ้ 3 ดา้น 

ระดับรูปแบบอาสาสมัครพลเรือน ร่วมบริจาคทรัพย์ 

ระดับรูปแบบคณะกรรมการในลักษณะต่างๆ 

ระดับรูปแบบรับฟังความคิดเห็น การเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประชาชนโดย

ระดับรูปแบบการรับฟังข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเทศบาลเปิดช่องทางให้ผู้ร้องเรียน ตอบข้อ
ซักถามทางวิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดประชุมสภาทางวิทยุชุมชน 

ร่วมลงทุนหุ้นส่วนทางสังคม
(Partnership) จัดต้ังกองทุนต่าง 

ระดับร่วมสร้างกลุ่มเครือข่ายประชาสังคม      
กับการสนบัสนุนของเทศบาลตําบลบางพระ 

ระดับ
ขั้นต้น 

ระดับ
ขั้นสูง 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

แผนภูมิ แสดงระดับการมีส่วนร่วม (Participation Spectrum) ของชุมชนเทศบาลต�าบลบางพระ

จากแผนภูมิ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน
บางพระ ในระดับนโยบายการบริหารเทศบาลมีความ
พยายามสร้างโอกาสและเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมไว้
หลายช่องทาง ดังนี้

1. ระดับรับฟังข้อมูลข่าวสาร เปิดช่องทาง
ไว้หลายทาง เช่น ประกาศเสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี 
เอกสารเผยแพร่ข้อมูล แผ่นพับ วารสาร ป้าย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอินเตอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มช่องทางการเก็บข้อมูล
และการรับข่าวสารระบบดิจิตอลแก่คณะกรรมการและ
ผู้น�าท้องถิ่น

2. ระดับรับฟังความคิดเห็น ส่วนใหญ่ยัง
เป็นการรับฟังความคิดเห็นแบบรวมศูนย์กลางไว้ท่ี
เทศบาล เนื่องจากยังไม่พัฒนาเตรียมความพร้อมในเวที
ระดับชุมชน การรับฟังความคิดเห็นจึงอยู่เฉพาะกลุ่มไม่
หลากหลาย การตอบสนองความต้องการจึงไม่ครอบคลมุ
ปัญหาของคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่เข้ามาเสนอความคิด
เห็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้น�าชุมชน มีการรับฟังปัญหามา
มากมายหลายด้าน แต่มีข้อจ�ากัดการถ่ายทอดปัญหาได้

ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเวลาน้อย และยังประมวลผลไม่ถึง
แก่นแท้ของปัญหา 

ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม
ชายทะเลชุมชนวัดหลวง สามารถแบ่งการแก้ปัญหาออก
เป็น 3 ด้าน

1. พันธกิจของเทศบาลในการพัฒนาภาพรวม
ของต�าบล จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
ป้องกันด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข จากปัญหาขยะ
ชายฝั่งทะเลที่ชุมชนเป็นผู้ก่อขึ้น

2. ปัญหาวิจัยที่ขัดต่อวิถีชุมชน จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 25 ปีของเทศบาล ท่ีเปลี่ยนวิถี
ชุมชนจากพื้นที่ชาวประมง สู่พื้นที่การท่องเที่ยว 

3. ชุมชนขาดความเข้าใจในกระแสการพัฒนา 
และการจัดการชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง

ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม
ชายทะเลชุมชนวัดหลวง 

1) จัดหาท่ีท�าการชุมชน ให้ชุมชนมีเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันภายในชุมชน เทศบาลมีหน้า
ทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวก แจ้งเหตแุจ้งปัญหา ให้ชมุชน
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เกิดการจัดการตนเอง แล้วเทศบาลคอยหนุนเสริมเมื่อ
ชุมชนต้องการจะพัฒนา

2) การพัฒนาพื้นที่ พบว่า ชุมชนมีความ
หวาดระแวงและกลัวจะไร้ที่ท�ากิน จึงมีข้อเสนอให้จัด
เวทีสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติการท�างานร่วมกัน 
โดยเฉพาะการใช้หลักผสมผสานการพัฒนา เช่น ชุมชน
จัดการขยะจากเศษประมงด้วยตนเอง ปลุกกระแสรักถิ่น
ก�าเนดิ จดัท�าแผนทีเ่ดนิดนิแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน เพือ่จดั
ระบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน โดยการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางทะเล ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ สู ่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตการท�าเรือ
ประมงพื้นบ้าน, พิพิธภัณฑ์เครื่องมือจับสัตว์น�้าโบราณ 
สู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตสัมผัสจับต้อง การท�าอวน ลอบดักปู 
ดูหอย ปล่อยปู ดูปลา สู่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่สามารถ
สัมผัสได้จริงมากกว่าดูในตู้ปลา ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ด�าน�้าเลี้ยงหอย สร้างบ้านปลา ธนาคารปู อนุรักษ์หอย
ตลับ ฟื้นฟูกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

3) การน�าวิถีชุมชนเป็นจุดขายการท่องเที่ยว 
โดยจัดให้มีสถานที่สัมมนาแหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งวิจัย รวมทั้งผลิตมัคคุเทศก์
น้อยจากท้องถิ่นสู่การรักบ้านเกิด 

3. ระดับจิตอาสาสมัครพลเรือน
ในเขตการปกครองของเทศบาลต�าบลบางพระมี

กลุ่มอาสาสมัคร หรือกลุ่มจิตอาสาอยู่หลายกลุ่ม ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แต่กลุม่ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ กลุม่
ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดชลบุรี ที่มีจิตอาสาท�างาน
ตามอุดมการณ์โดยไม่หวังผลตอบแทน และกลุ่มเกษตร
อินทรีย์บางพระ เป็นต้น

4. ระดบัร่วมสร้างกลุ่มเครอืข่ายประชาสงัคม
ในเขตการปกครองของเทศบาลต�าบลบางพระมี

กลุ่มประชาสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม 
อสม. และกลุ่มเกษตรอินทรีย์

5. ระดับร ่วมลงทุนหุ ้นส ่วนทางสังคม 
(Partnership) จัดต้ังกองทุนคณะต่างๆ ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลต�าบลบางพระมีกลุ ่มระดับร่วม

ลงทุนหุ้นส่วนทางสังคม (Partnership) จัดตั้งกองทุน 
ได้แก่ กลุ่มซอสพริกบ้านนาพุ

จากการศึกษาพบกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ท่ีน่าสนใจ 3 ประการ ได้แก่ 1) กลุ่มประชาสังคม มี
จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยสมัครใจ 
2) ผูน้�าท้องถิน่ท่ีมทัีศนคตเิชงิบวกในการกระจายอ�านาจ 
พยายามหนุนเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง และ 3) กลุ่ม
ภาคประชาชน มจีติสาธารณะรกัการพฒันาและสร้างกลุม่
มีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง

ปัจจัยความสำาเร็จ
1. ผู้น�าท้องถิ่น แกนน�า และคณะกรรมการ

ชุมชน
เป็นหัวใจของกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ

ขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมาย รวมท้ังเป็นกลไกแห่งความส�าเร็จ 
ท่ีอาศัยความสามารถในแต่ละด้านและความถนัดของ
แต่ละคน รวมทั้งต้องอาศัยความตั้งใจแน่วแน่ ความเสีย
สละ มีจิตอาสา ของบรรดาคณะกรรมการ ท�าให้เกิดผล
งานท่ีมคีวามชดัเจน เป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป อกีท้ังยงั
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการบริหารงานที่โปร่งใส ปัจจัย
เหล่านีล้้วนเป็นแรงบนัดาลใจให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�าเนินกิจกรรม

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นพลวัตและมี

ปฏิสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในชุมชน โดยผ่านระบบคิดซึ่งเป ็น
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ในชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาเนิ่นนาน สะสมเป็นความ
รกั ความผกูพนั และความไว้วางใจและเอือ้อาทร จนเป็น
ทุนทางสังคม อันเป็นทุนที่ส�าคัญยิ่งของชาวบางพระ ใน
การสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในชมุชน นอกจากนัน้ยงั
พบการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบกลุ่มภาคประชา
สังคม และกลุ่มภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบจิตอาสา
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3. การมส่ีวนร่วมเชิงหนุนเสรมิ จากเทศบาล ภาค
รัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการ
ก�าหนดตัวชี้วัด และกรอบแนวคิดการพัฒนา อีกทั้งยัง
ให้การอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้น�าชุมชน
และสมาชิกในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร อย่างไรก็ตามการ
ด�าเนนิงานของชมุชน แม้จะมหีวัใจส�าคญัอยู่ทีก่ารมส่ีวน
ร่วมของชุมชนและคณะกรรมการ หากแต่การท�างานจาก
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเงินงบ ประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนอื่นๆ ล้วนเป็นส่วนหนุนเสริม ให้การด�าเนิน
งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ันหน่วยงานเหล่านี้ 
จึงเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในสิ่งที่ชาวบ้านขาดหาย รวม
ทั้งการเสริมสร้างแนวคิดให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง

4. การสร้างเครอืข่ายการท�างาน เพือ่เป็นพลงัใน
การขับเคลื่อนและเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนขาดหาย 
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ก่อให้เกิด
ชุดความรู้ที่หลากหลาย สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการจัด
สวัสดิการชุมชน ร้านค้าชุมชน กิจกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ปัญหาและอุปสรรค
1. ด้านทัศนคติ และความเชื่อของตัวบุคคล ที่

เช่ือว่าการพัฒนาเป็นเร่ืองของรัฐมิใช่ปัญหาของตนเอง 
ส่งผลให้ขาดความเช่ือมัน่ในกระบวนการกลุม่ จึงไม่สนใจ
การมีส่วนร่วม รวมทั้งไม่สนใจปัญหากิจการสาธารณะ 
บางรายถึงข้ันขาดความรับผิดชอบในหน้าที่พลเมืองที่
ดีของชุมชน 

2. ด้านการส่ือสาร ที่ผ่านการถ่ายทอดไม่
สอดคล้องกัน ท�าให้ขาดความน่าสนใจในการมีส่วนร่วม
ในงานพัฒนา โดยเฉพาะตัวชี้วัดการพัฒนาต่างๆของ
เทศบาลทีม่คีวามน่าสนใจ ได้แก่ เมอืงน่าอยู่ เมอืงอจัฉรยิะ 
เมืองแห่งนวัตกรรม เมืองแห่งระบบนิเวศน์ และเมือง

แห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นต้น ท้ังหลายท้ังมวล
ล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีต้องพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาวิธีสื่อสาร ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูสู้ช่มุชนจงึเป็นสิง่ส�าคญั
ท่ีจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งองค์
ความรู้ที่สอดคล้องกัน จะเป็นแรงจูใจที่ส�าคัญในการเข้า
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วยตนเอง 
และเพื่อตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action 
Research) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำาแผน 
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลตำาบล
บางพระ มีข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นส�าคัญ คือ 

1.1 ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กร
ภาคประชาสงัคมต่างๆ ให้เข้มแขง็มากขึน้โดยเฉพาะการ
สร้างจติส�านกึในการพฒันาชมุชน ด้วยการพึง่ตนเอง การ
จัดการกันเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1.2. ควรส่งเสรมิการปรบัทศันคตเิชงิบวกใน
การท�างานร่วมกัน ผ่านกระบวนการฝึกอบรมผู้น�า หรือ
กลวิธีอื่นๆ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(PAR) ในกลุม่องค์กรชมุชน ภาคประชาสงัคมของชมุชน
ต�าบลบางพระ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเฉพาะ
ด้าน แล้วน�ามาบูรณาการทุกภาคส่วน ประกอบกับคน
กลุม่นีม้จีติสาธารณะ สนใจกระบวนการมส่ีวนร่วมเป็นทนุ
เดิม อีกทั้งยังมีเครือข่ายการพัฒนาระดับประเทศ ได้แก่ 
ชมรมคนรักในหลวง กลุ่มแม่บ้านเกษตร กลุ่มธรรมชาติ
บ�าบดั เป็นต้น ซึง่จะได้แผนแม่บทการพฒันาชมุชนแบบ 
Bottom-up ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 
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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�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 31 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS จ�านวน 11 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.74 และ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ t-test for one sample

ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS เรือ่ง อสมการ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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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

บทนำา
คณิตศาสตร ์ เ ป ็ น วิ ช าที่ ว ่ า ด ้ ว ย เหตุ ผล 

กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา ช่วยเสริมสร้างให้
นกัเรยีนเป็นคนมเีหตผุล มกีารคดิอย่างมวิีจารณญาณและ
เป็นระบบ มีทักษะการแก้ปัญหา ท�าให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทัง้นีย้งัเป็น
วิชาท่ีมีความส�าคัญมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอน ซึ่ง
เราอาจใช้คณิตศาสตร์โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
และมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ ซึ่งนักเรียนต้อง
รู้จักน�าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิต
ประจ�าวนั สามารถคดิเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ และด�ารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนน�าความรู้
คณติศาสตร์ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์
ช้ันสูงหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ต่อไป ยิ่งกว่า
นัน้คณติศาสตร์ยังเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการศกึษาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท�าให้มีการ

พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากใน
ทุกวนันี ้(สริิพร ทิพย์คง 2546, หน้า 76; อัมพร ม้าคนอง, 
2554, หน้า 1; สสวท., 2555, หน้า 1) 

ถึงแม้วิชาคณิตศาสตร์จะมีความส�าคัญดังที่
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�าดับ 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2555) ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.10, 22.80 
และ 23.24 ของคะแนนเต็ม ตามล�าดับ ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็มทุกปี และพบว่าร้อยละของนักเรียน
ท่ีตอบถูก เร่ือง อสมการ ปีการศึกษา 2551, 2552 
และ 2553 ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
32.12, 14.45 และ14.46 ตามล�าดับ ระดับโรงเรียน มี
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 26.72, 14.19 และ19.12 ตามล�าดบั 
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ซึ่งอยู่ในระดับต�่า รวมทั้งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์
งานวิจยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ของสริพิร
ทิพย์คง (ม.ป.ป., หน้า 24-25) พบว่าเนื้อหาหนึ่งที่เป็น
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศกึษาต้น คอื เนือ้หาเรือ่งโจทย์เก่ียวกับอสมการ ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วนดิา มณวีรรณ (2534, หน้า 
44) ได้ศึกษามโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 กลุ่ม 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 877 คน 
ผลการวิจยัพบว่า นักเรยีนมมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นเก่ียว
กบัการแก้อสมการทีเ่ป็นโจทย์ปัญหาการแก้อสมการโดย
ใช้สมบัตกิารบวกของการไม่เท่ากัน โดยน�าจ�านวนลบและ
จ�านวนบวกมาบวกทั้งสองข้าง 

จากที่กล ่าวมาข้างต ้นสาเหตุที่ เป ็นปัญหา
นักเรียนไม่ประสบผลส�าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งปัญหาจัดการเรียนการสอนก็เป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบ
ผลส�าเร็จ นั่นคือครูสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีบรรยาย ครู
ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการการสอน ด้วยการลดบทบาท
ของครูผูส้อนจากการเป็นผูบ้รรยายมาเป็นผูป้ระสานงาน
ในการเรียน ให้ค�าแนะน�า และเปิดโอกาสให้นักเรียนพูด
แสดงความคดิเหน็ลงมอืปฏบิตัโิดยการให้นกัเรยีนมส่ีวน
ร่วมในการเรยีนการสอน หรอืการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง ครูควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเรียนด้วยความสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการท�างานร่วมกัน
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซ่ึงกันและกัน เป็นผลท�าให้อยาก
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น (ยุพิน พิพิธกุล, 2539, หน้า 
3–4) และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีความส�าคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
คือ บทบาทของครู ครูจะต้องลดบาทบาทจากการเป็นผู้
แสดงตวัอย่างให้นกัเรยีนดูแล้วให้นกัเรยีน ท�าตามไปเป็น
ผู้คอยซักถามปัญหา กระตุ้นให้นักเรียนคิดและต้องเป็น
ผูค้อยอ�านวยความสะดวกให้ค�าแนะน�าให้นกัเรยีนได้คดิ
เองลงมอืแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ปรชีา เนาว์เยน็ผล,2537, 

หน้า 92) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสนักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองมากที่สุด สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เปลี่ยน
จากครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
นกัเรยีนจะต้องแยกแยะประเดน็ของปัญหา และหาข้อมลู
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทาง ในการแก้ปัญหา เชื่อมโยง
ข้อมูลใหม่ท่ีได้รับกับข้อมูลเดิมจากประสบการณ์การแก้
ปัญหาที่ผ่านมา ประยุกต์หาวิธีการในการแก้ปัญหาแบบ
ใหม่ ๆ และค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาและการสื่อสาร
ในห้องเรยีน นกัเรยีนมโีอกาสแสดงความคดิเห็นและแลก
เปลี่ยนความคิด ส่งผลให้ครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได้
เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนอย่างดี (Pizzini, Shepardson, & Abell, 
1989, p. 531) 

การจัดการเรียนรู ้แบบ SSCS ของพิซซินิ 
เชพพาร์ดสัน และเอเบลล์ (Pizzini, Shepardson, 
& Abell) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
พิจารณาปัญหา (Search: S) เป็นการค้นหาข้อมูลที่
เกีย่วข้องกบัปัญหา และแยกแยะประเดน็ของปัญหา การ
แสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา ขั้นที่ 2 การแก้
ปัญหา (Solve: S) เป็นการวางแผนและด�าเนินการแก้
ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องวางแผน
การแก้ปัญหารวมไปถึงการวางแผนการใช้เคร่ืองมือใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การหาวิธีการในการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 การสร้างค�าตอบ (Create: C) 
เป็นการน�าผลท่ีได้จากการแก้ปัญหามาเรียบเรียงเป็น
ล�าดับขั้นตอน และเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ขั้นที่ 4 
ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S) เป็นการแลก
เปลีย่นแนวทางในการแก้ปัญหาเกีย่วกบัข้อมลูและวธิกีาร
แก้ปัญหา โดยค�าตอบท่ีเกิดขึ้นอาจจะได้รับการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับก็ได้ (Pizzini, Shepardson, & Abell, 
1989, pp. 523–534) ซึ่งมีผู้สนใจได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เช่น นวลจันทร์ ผลอุดทา (2545, หน้า 59) 
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ได้ท�าการวิจัย เรื่อง ผลการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูป
แบบ SSCS ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผล
การวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าร้อยละ 50 ที่ก�าหนดไว้ และ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และวัลลภ มานักฆ้อง (2549, หน้า 
90-91) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม ด้วย
วธิกีารสอนแบบ SSCS เรือ่ง อสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว 
ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบ
ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม
ด้วยวิธีสอนแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้วยเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผูวิ้จัยสนใจที่
จะจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียน
ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 เพือ่พฒันาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณติศาสตร์ เพือ่เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้นวชิา
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง 
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�าเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 จ�านวน 5 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 129 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ�านวน 31 คน โรงเรียน
นายายอามพิทยาคม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 ซ่ึงได้มาโดยการสุม่แบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling) ซ่ึงนกัเรียนในแต่ละ
ห้องมผีลการเรยีนทีไ่ม่ต่างกนั เนือ่งจากทางโรงเรยีนได้จดั
ห้องเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

เรื่อง อสมการ 
ตัวแปรตาม คือ
1 .  ความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์เรือ่ง 

อสมการ 

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เร่ือง 
อสมการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เร่ือง 
อสมการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ผูว้จิยัด�าเนินการวจัิยโดยใช้เครือ่งมอืและพฒันา

เครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่อง อสมการ 11 แผน จ�านวน 14 ชั่วโมง มีรายละเอียด
ดังนี้

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง 
อสมการ และสร้างแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ SSCS เรือ่ง 
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.3 น�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
เรยีบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคมุ
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความ
ชัดเจน ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์การ
เรยีนรู้ และการวดัผลและประเมนิผลตลอดจนภาษาท่ีถกู
ต้อง และน�าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข

1.4 น�าแผนการจัดการเรียนรู ้ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์ จ�านวน 3 ท่าน เพือ่หาคณุภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบ
ว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 

1.5 น�าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ 
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญโดย
มีประเด็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปรับจ�านวนชั่วโมง
จาก 1 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา

1.6 น�าแผนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีปรับปรุง
เรยีบร้อยแล้วไปทดลองน�าร่องกับนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3/2 ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 26 คน ของโรงเรยีน

นายายอามพิทยาคม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบ
อัตนยั จ�านวน 5 ข้อ มขีัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบ ดงัน้ี

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์คู่มือครูสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการ การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ 

2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้จุดประสงค์
การเรียนรู้เรื่องอสมการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จ�านวน 5 ข้อ แล้วน�าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้
คะแนนเสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุม
วทิยานพินธ์เพือ่พจิารณาความสอดคล้องของข้อค�าถาม
กบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้และชีแ้นะข้อบกพร่อง พร้อมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

2.3 ท�าการตรวจหาความตรงตามเนื้อหา
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งผลจาก
การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญพบว่า แบบทดสอบวดัความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ทกุข้อ มค่ีา IOC 
เท่ากับ 1.0 

2.4 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ที่ผ่านการ
ตรวจและแก้ไขแล้ว เสนอต่อประธานและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั้ง 

2.5 น�าไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน�าร่อง 
จ�านวน 26 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
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2.6 น�าแบบทดสอบมาตรวจเพื่อวิเคราะห์
หาความยากง่าย (p) และดัชนีค่าอ�านาจจ�าแนก (D) พบ
ว่าแบบทดสอบมค่ีาความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.32–0.76 
ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.36–1.00 

2.7 น�าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบแบบอัตนยัโดยใช้สตูรหาค่าสมัประสทิธิ์
แอลฟา (á - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.74

2.8 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ทีผ่่านการตรวจสอบและแก้ไข
แล้วไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอสมการ ได้ด�าเนินการสร้างตาม
ล�าดับขั้น ดังนี้

3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครูรายวิชา
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 และหนังสือเรียนสาระการ
เรยีนรูพ้ืน้ฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 เรือ่ง อสมการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุด
ประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง อสมการ 

3.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย จ�านวน 45 ข้อ คัดเลือกไว้ จ�านวน 30 ข้อ แล้ว
น�าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนเสนอต่อประธาน
และคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์เพือ่พจิารณาความ
สอดคล้องของข้อค�าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ชี้แนะข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา

3.3 ท�าการตรวจหาความตรงตามเนือ้หาของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ 
เรื่อง อสมการโดยผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ ซึ่งผลจากการประเมินของ

ผูเ้ชีย่วชาญพบว่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร์ทุกข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 

3.4 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง อสมการ ท่ีผ่านการตรวจและ
แก้ไขแล้ว เสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั้ง

3.5 น�าไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน�าร่อง 
จ�านวน 26 คนเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3/2 
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ�าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

3.6 น�าแบบทดสอบมาตรวจเพ่ือวิเคราะห์
หาความยากง่าย (p) และดัชนีค่าอ�านาจจ�าแนก (D) 
พร้อมคัดเลือกไว้จ�านวน 30 ข้อ พบว่าแบบทดสอบมีค่า
ความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.27–0.73 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่
ระหว่าง 0.23–0.77 

3.7 น�าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบปรนัยโดยใช้สูตร K-R20 ของคูเดอร์-
รชิาร์ดสนั (Kuder-Richardson Method) ซึง่มค่ีาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86

3.8 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไข
แล้วไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีแบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง (One-
Short Case Study) ซ่ึงเป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลือก
ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับ
กลุ่มตัวอย่าง และท�าการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้
เวลาในการด�าเนินการทดลองทั้งหมด 16 ชั่วโมง โดย
แบ่งเวลาเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อสมการ 
จ�านวน 14 ชั่วโมง และการทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เร่ือง 
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบ t-test for one sample

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เร่ือง 
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

ตารางท่ี 1 เปรียบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SSCS เร่ือง อสมการ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น 14 คะแนน จาก 20 คะแนน

ความสามารถในการแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์

จำานวน

นักเรียน

คะแนนเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม 20)

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S)
ค่าคงที่ ค่าสถิติ (t) p -value

หลังการจัดการเรียนรู้ 31 14.77 2.34 14 1.84* 0.037

*p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตร์หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ SSCS เรือ่ง อสมการ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น 21 คะแนน จาก 30 คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์

จำานวน

นักเรียน

คะแนนเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม 30)

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S)
ค่าคงที่ ค่าสถิติ (t) p -value

หลังการจัดการเรียนรู้ 31 22.51 3.49 21 2.41* .011

* p > .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการจัดการ

เรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
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การอภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS มีกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การพิจารณา
ปัญหา (Search: S) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาและแยกแยะประเด็นของปัญหา ในข้ันนี้นักเรียน
ได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่โจทย์ต้องการมี
อะไรบ้าง โจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง และข้อมูลที่เป็น
ความรู้ที่ตัวนักเรียนมีอยู่ น�ามาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อที่
จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามที่โจทย์ก�าหนด ขั้นที่ 
2 การแก้ปัญหา (Solve: S) เป็นการวางแผนและด�าเนิน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในขั้นนี้นักเรียนได้ฝึก
วางแผนการแก้ปัญหาการตั้งสมมติฐานของค�าตอบที่
เป็นไปได้ ทดลองหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาจาก
ข้อมูลที่นักเรียนได้มาจากการพิจารณาปัญหาในขั้นที่ 1 
(Search: S) อย่างหลากหลายพร้อมทัง้ตรวจสอบค�าตอบ
ได้ ขั้นที่ 3 การสร้างค�าตอบ (Create: C) เป็นการน�าผล
ทีไ่ด้จากการแก้ปัญหามาเรยีบเรียงเป็นล�าดบัขัน้ตอน และ
เพ่ือส่ือสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ในขั้นนี้นักเรียนได้ฝึกการ
คิดอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนและสามารถเขียนขั้นตอน
การคิดออกมาเป็นขั้น ๆ ได้ และขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ (Share: S) เป็นการแลกเปลีย่นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา ในขั้น
นี้นักเรียนได้ฝึกการเสนอและการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ
ในสิ่งท่ีตนเองน�าเสนอได้ และนักเรียนได้ฝึกการยอมรับ
เหตุผลของผู ้อื่นจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้แบบ 
SSCS ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า เป็นข้ันตอนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ จึงท�าให้

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ตัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของเชยีเพทต้า และรัสเซล 
(Chiappetta, & Russell, 1982, pp. 85-93) ที่กล่าว
ว่า การสอนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็น
ล�าดบัขัน้ตอนจะท�าให้นกัเรยีนสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและนักเรียนยังตระหนักถึงกระบวนการ
แก้ปัญหามากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ของปัญหารวมทั้ง
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555, หน้า 7) ที่ได้ระบุว่า การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา 
ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการ
ค้นหาค�าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสันนิสา สมัยอยู่ (2554, 
หน้า 132) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสุกัญญา สุมโน (2554, หน้า 93-95) พบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงัได้รบัการจดัการเรยีน
รู้แบบ SSCS อยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.77 
คิดเป็นร้อยละ 79.39 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สภุาพร ป่ินทอง (2554, หน้า 135) พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS หลงัได้รับการ
สอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS มี
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กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั นักเรยีน
ต้องแยกแยะประเด็นของปัญหาและหาข้อมูลที่ช่วยส่ง
เสริมให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมี
ครเูป็นเพยีงผูชี้แ้นะแนวทางในการแก้ปัญหา ซึง่ในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ้จะส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถแยกแยะ
ประเด็นปัญหา วางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหาด้วย
วธิกีารต่าง ๆ  ตามทีต่นเองวางแผนไว้ หากตรวจสอบค�า
ตอบแล้วพบว่าค�าตอบไม่ถูกต้อง สามารถค้นหาข้อผิด
พลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการแก้ปัญหาจนกว่าจะ
ได้วิธีการและค�าตอบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
นกัเรยีนสามารถน�าผลท่ีได้จากการแก้ปัญหามาเรยีบเรยีง
เป็นล�าดับขั้นตอน เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อสารกับคน
อื่นได้ ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ และ
ยังฝึกการยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น ท�าให้นักเรียนมี
วสิยัทศัน์ในการแก้ปัญหาทีก่ว้างขวางขึน้ได้เรียนรูก้ารแก้
ปัญหาทีห่ลากหลาย อันก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้
ของนักเรียน (Pizzini, Shepardson, & Abell, 1989, 
pp. 523–534) สอดคล้องกับค�ากล่าวของสกัุญญา สมุโน 
(2553, หน้า 69) ทีก่ล่าวว่าการจัดการเรยีนรูแ้บบ SSCS 
เป็นการจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทีช่่วยพฒันาทกัษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็นระบบมากขึน้ ซ่ึงจะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (สุกัญญา 
สุมโน, 2553, หน้า 69) รวมทัง้สอดคล้องกบัผลการวจัิย
ของวัลลภ มานักฆ้อง (2549, หน้า 90-91) พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS 
เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของทิพวัลย์ สาริกา (2553, หน้า 100) พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
เทคนคิ SSCS หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภัทรา สิริรุ่งเรือง (2554, หน้า 99) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบ SSCS สงูกว่าก่อนเรียน 
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผู ้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

แนวทางของการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เนื่องจากเป็น
แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มี
กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบ
ชัดเจน ช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ท�าให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

2. ครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนใช้วิธีแก้ปัญหา
มากกว่า 1 วิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีงานวิจัยที่น�าแนวทางการจัดการเรียนรู้

แบบ SSCS มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาอื่น ๆ ของ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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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

แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธิ ์(STAD) 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรู้แบบ STAD กบัการจดัการเรยีนรู้แบบปกต ิหวัข้อท่ีใช้
คอื เร่ืองอัตราส่วนตรโีกณมติ ิส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางละมุง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้จากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�านวน 2 ห้องเรียน จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่มเพือ่ก�าหนดเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
STAD และแบบปกต ิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์าง การเรยีนวชิาคณติศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูแ้บบ STAD มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการ

เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: 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. 

บทนำา
คณิตศาสตร ์ เ ป ็ น วิ ช าที่ ว ่ า ด ้ ว ย เหตุ ผล 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างวิจารณญาณและ
เป็นระบบ มีทักษะการแก้ปัญหา ท�าให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
จึงมีประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท�าให้มีการพัฒนาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากในทุกวันนี้ แต่
การเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา มีนักเรียนจ�านวนมาก
ที่ยังมีความรู ้น้อยในเรื่องความสามารถเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา การแสดงหรือการอ้างอิงเหตุผล การสื่อสาร

หรือการน�าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่าน้ีท�าให้นักเรียนไม่
สามารถน�าความรูท้างคณติศาสตร์ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั
และในการศกึษาต่อได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทักษะการแก้
ปัญหา จึงเป็นทักษะ/กระบวนการหน่ึงท่ีนักเรียนควรจะ
เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน 
การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์จะช่วยให้นกัเรียนมแีนวคดิ
ท่ีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อและมีความ
มั่นใจในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถ
น�าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, 
หน้า 1) 
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จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) วชิาคณติศาสตร์ของชัน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2553, 2554 และ 2555 ภาพรวมระดับ
ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 14.99, 22.73 และ 
22.73 ตามล�าดับ ส่วนคะแนนของโรงเรียนบางละมุง 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ร้อยละ 13.79, 22.70 และ 22.83 ตาม
ล�าดับ ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน (เกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 50) และพบว่าในสาระการวัด 
ปีการศึกษา 2553, 2554 และ 2555 ภาพรวมระดับ
ประเทศ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 9.98, 20.98 และ 20.67 ตาม
ล�าดับ ส่วนของระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.59, 
19.92 และ 20.57 ตามล�าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนน
เฉล่ียในสาระการวัดอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า (สถาบัน
ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ 2555, online) และจาก
การวเิคราะห์สาระการวดัในรายวชิาพืน้ฐานของระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายพบว่ามีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวคือ
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ซ่ึงเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
เป็นเนือ้หาเรือ่งหน่ึงทีส่�าคญั เนือ่งจากจะเป็นพ้ืนฐานของ
การเรียนในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของรายวิชาเพิ่มเติม 
และยังเป็นพื้นฐานส�าคัญในการน�าไปใช้เรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้น

จากการวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาพื้นฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ พบว่า
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ และส่วนท่ีสองคือการประยุกต์อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรยีนคณติศาสตร์
ในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ เพราะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ 
เรียนไม่สนุก เนื้อหาเข้าใจยาก นักเรียนไม่มีพื้นฐาน
ของความรู ้ ไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาที่ก�าลังเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของยุพิน พิพิธกุล, 2539, 
หน้า 42 ที่ว่าบางคนเรียนโดยใช้วิธีการท่องจ�า บางคน
จ�ากฎหรือสูตรได้แต่ไม่สามารถแก้โจทย์ได้ การท�าแบบ
ฝึกท�าได้ช้าและแก้ปัญหาไม่ได้ ขาดความแม่นย�าและ
ความคล่องแคล่วในการคดิค�านวณ จงึท�าให้มผีลสมัฤทธิ์
ในการเรียนต�่า 

จากปัญหาและสาเหตุของการจัดการเรียน
การสอนเร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติ ดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่านักเรียนขาดทักษะการแก้ปัญหาและไม่สามารถ
น�าความรู ้ไปแก้ป ัญหาในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นจึง
ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝน และพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนเป็น
ทักษะพ้ืนฐานท่ีสามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ใน
ชีวิตประจ�าวันได้ ทั้งยังพบว่าในปัจจุบันนักเรียนมี
การแข่งขันกันมาก มุ ่งที่จะเอาชนะเหนือผู ้อื่นเพื่อ
จะได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ส่งผลให้นักเรียนเห็นแก่ตัว 
ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงท�าให้สังคมขาดคนดี 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และประสบผลส�าเร็จ นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ 
ร่วมมือกันในการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
ทางสังคม ท�างานร่วมกันยอมรับเพื่อนร่วมงานและ
ลดการแข่งขันเป็นรายบุคคล ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะน�าแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอืเทคนคิการแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธิ ์(Student Team-
Achievement Division: STAD) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ท้ังนีเ้นือ่งจากการจดัการเรียนรู้แบบ STAD 
เป็นการจัดการเรียนรู้ ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาปัญหาที่มี
ค�าตอบทีถ่กูต้องชดัเจน เช่น การค�านวณทางคณติศาสตร์ 
และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีเกมการ
แข่งขันแต่ใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน ซึ่ง
นักเรียนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับ
สมาชิกในทีม ส่งเสริมผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถต่างกัน
เรียนรู้ร่วมกันได้ เห็นคุณค่าของความแตกต่างกันทาง
สังคม ความหลากหลาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จัก
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการช่วยเหลือกันเรียนรู้ที่จะให้
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บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้ วิจัยจึงสนใจน�าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิการแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธิ์ 
(STAD) มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ เรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ์ เรื่อง อัตราส ่วนตรี โกณมิติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
กับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์สงูกว่านักเรยีนทีไ่ด้
รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางละมุง อ�าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 10 
ห้องเรยีน ซึง่จดัแบบคละความสามารถ จ�านวน 487 คน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน บางละมงุ อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงได้
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
จ�านวน 2 ห้องเรียน จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม ได้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ STAD 1 ห้องเรียน และนักเรียนที่ได้รับ การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 1 ห้องเรียน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD
2. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2 .  ความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัยในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบละ 10 คาบๆ ละ 50 นาที โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียน จ�านวน 1 คาบ และทดสอบหลังเรียน 
จ�านวน 2 คาบ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการ

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดยมีสมาชิกที่
มีความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
คละกัน โดยผู้สอนจะท�าการสอนเนื้อหาทั้งชั้นก่อน แล้ว
ให้นักเรียนท�ากิจกรรม นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือ
นกัเรยีนท่ีเรยีนอ่อน มกีารอภปิรายร่วมกนัในบทเรยีน ให้
เข้าใจเนือ้หาในส่วนทีไ่ม่เข้าใจ และให้ถามเพือ่นก่อนทีจ่ะ
ถามผูส้อน หากเพือ่นตอบไม่ได้จึงถามผูส้อน หลงัจากจบ
บทเรียนจะมกีารทดสอบเป็นรายบุคคล ไม่มกีารช่วยเหลอื
กันในการทดสอบ คะแนนที่ได้จากการทดสอบจะถูก
น�ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดจะได้รบั การชมเชยหรอืรางวลั ซึง่สามารถสรปุเป็น
ขั้นของการจัดการเรียนรู้ได้ ดังนี้

1. ขั้นน�าเสนอบทเรียน ผู้สอนน�าเสนอส่ิงที่
นกัเรียนต้องเรยีน ด้วยการสอนวธิต่ีางๆ อาจจะใช้วิธกีาร
สอนแบบบรรยาย สาธติ อธบิายและการใช้ค�าถามเป็นต้น 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

2. ขั้นศึกษากลุ่มย่อย ผู้สอนจัดนักเรียนเข้า
กลุม่ๆ ละ 4-5 คน ทีมี่ความสามารถทางการเรยีนต่างกนั 
โดยใช้คะแนนการทดสอบก่อนเรยีนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
กลุ่ม ให้นกัเรยีนแก้ปัญหาในใบงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากทีผู่ส้อนก�าหนด (1 ชดุต่อ 1 กลุม่) สมาชิกในกลุม่จะ
ต้องร่วมกนัอธบิายซกัถามหรอืการแก้ปัญหาร่วมกัน เพือ่
ช่วยเพ่ือนในกลุม่ให้เข้าใจเนือ้หาทีเ่รยีนมา หลงัจากนัน้มี
การตรวจสอบความถูกต้องของค�าตอบ และมีการสรุป
ความรู้ในสิ่งที่เรียนไป โดยในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ซ่ึงมขีัน้ตอนการแก้ปัญหาดังน้ี

2.1 ข้ันท�าความเข้าใจปัญหา ให้นักเรียน
ศกึษาและวิเคราะห์เกีย่วกบัโจทย์ปัญหาถงึสิง่ทีโ่จทย์ถาม 
และสิ่งที่โจทย์ก�าหนดมาให้ 

2.2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ให้นักเรียนคิดหา
วิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา หรือก�าหนดแนวทางที่จะ
แก้ปัญหานั้น

2.3 ขัน้ด�าเนนิการแก้ปัญหา ให้นกัเรียนลงมือ
ในการแก้ปัญหาตามที่วางไว้ เพื่อให้ได้ค�าตอบที่ถูกต้อง 

2.4 ขั้นตรวจสอบ ให้นักเรียนพิจารณาวิธี
การแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ท�ามา ว่าได้ค�าตอบตรงตาม
ข้อค�าถามหรือไม่ 

3. ขั้นทดสอบย่อย ผู้สอนจะท�าการทดสอบ
นกัเรยีนเป็นรายบคุคล หลงัจากทีเ่รยีนเนือ้หาจบในแต่ละ
เรื่อง ประมาณ 15-20 นาที เพื่อเป็นการประเมินความ
เข้าใจในเนื้อหา ไม่มี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าตาม
ความสามารถของตนเอง คะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะ
ถูกแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม 

4. ขั้นแจ้งคะแนน ผู้สอนให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจคะแนน แล้วน�าคะแนนทีไ่ด้ของแต่ละคนมารวมเป็น
คะแนนของกลุม่ (กลุม่ทีม่สีมาชกิไม่เท่ากนั ให้ใช้คะแนน
เฉลี่ยแทนคะแนนรวม กลุ่มใดที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับ
การยกย่องหรือชมเชย)

2. ความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการหาวิธี
การหาค�าตอบโดยจะต้องใช้ความรู ้ ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ ประสบการณ์และทักษะพื้นฐานต่างๆน�า
มาประยุกต์ใช้น�าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและแนวคิด
ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ค�าตอบนั้น ซึ่งความ
สามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยขั้นท�าความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหา 
และขั้นตรวจสอบ

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ
สามารถทางสติปัญญาท้ังด้านความรู้และทักษะในเร่ือง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ซึ่งผู้วิจัยผู้สร้างขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ท่ีผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ย
เหมาะสมเท่ากับ 4.65 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด
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2. แผนการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ ที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ย
เหมาะสมเท่ากับ 4.52 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรือ่ง อัตราส่วนตรโีกณมติ ิเป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
ยากง่าย .23 - .73 ค่าอ�านาจจ�าแนก .23 - .58 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็น
ข้อสอบแบบเขียนตอบ จ�านวน 5 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก
ง่าย .33 - .49 ค่าอ�านาจจ�าแนก .22 - .53 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .70

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t – test แบบ 
Dependent

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยใช้สถิติ t – test แบบ 
Independent

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์เรือ่ง อตัราส่วนตรโีกณมติขิองนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD

คะแนน n X SD df t p

ก่อนเรียน 49 5.43 2.20 48 -17.64* .000

หลังเรียน 49 12.55 2.88

*p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ STAD เท่ากับ 5.43 และ 12.55 คะแนน ตามล�าดับ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียน
ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ STAD มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .01
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ตอนที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่งอตัราส่วนตรโีกณมติ ิของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

การจัดการเรียนรู้ n X SD df t p

แบบ STAD 49 12.55 2.88 95.59 3.39* .001

แบบปกติ 49 10.51 3.08

*p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 12.55 และ 10.51 คะแนน ตามล�าดับ ซึ่งจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
นกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูแ้บบ STAD กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิแสดงดงัตารางที ่3

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เรือ่งอตัราส่วนตรโีกณมติขิองนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

การจัดการเรียนรู้ N X SD df t p

แบบ STAD 49 43.37 5.27 95.44 5.27* .000

แบบปกติ 49 37.96 4.88

*p < .01
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 43.37 และ 37.96 คะแนน ตามล�าดับ ซึ่งจากการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่านักเรยีนท่ีได้รบัการจัดการเรยีนรูแ้บบ STAD มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตร์สงูกว่านกัเรยีน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน
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สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นีพ้บว่าก่อนการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ค่อนข้างต�่า แต่หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบ 
STAD นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์
สูงข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของกุลวดี สร้อยวารี 
(2553, หน้า 75) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ของ
นักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน เนือ่งจากในขัน้ศกึษากลุม่ย่อย
เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ
ทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 4-6 คน 
ทกุคนในกลุม่มหีน้าทีต่่างกนั มคีวามรบัผดิชอบต่อกลุม่
ร่วมกัน นักเรียนที่เรียนเก่งต้องช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่
เรียนอ่อนกว่าเพื่อให้คนอื่นๆ ในกลุ่มได้เข้าใจในเนื้อหา
มากข้ึน เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันภายในกลุ ่ม 
ทั้งยังช่วยกันแก้ปัญหาเนื้อหาที่เรียนไป จนท�าให้คะแนน
ของกลุ ่มดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น และจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD มีคะแนนเท่ากับ 12.55 คิดเป็น
ร้อยละ 62.75 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง การที่ได้คะแนน
ค่อนข้างต�่าเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนบางละมุงจัดแบบคละความสามารถ นักเรียนมี
พ้ืนฐานทางด้านความรู้แตกต่างกัน ส่วนมากพื้นฐาน
ความรู้เดมิไม่ดจีงึท�าให้ไม่สนใจท่ีจะเรยีนหรอืรบัความรูส้ิง่
ใหม่ๆ ที่จะน�าไปแก้ปัญหาที่ก�าลังเรียนหรือน�าไปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้ นักเรียนไม่มีความพร้อมใน
การเรยีน ส่วนใหญ่ย้ายถิน่ฐานตามผูป้กครองมาจากต่าง
จังหวัดมีปัญหาทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ จึง
ท�าให้นักเรียนไม่สามารถที่จะได้รับความรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ไม่สูงเท่าที่ควร

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์สูงกว ่า

นักเรียนที่ได ้รับการจัดการเรียนรู ้แบบปกติอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สมจิตร หงษา (2551, หน้า 67) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการสอนด้วยเทคนิค 
STAD กับ การสอนแบบปกติ และพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนด้วย
เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ 
จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD นักเรียนในกลุ่มทุกคนจะ
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและ
กัน ในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
กล้าถามค�าถามท่ีตนไม่เข้าใจ มีการพุดคุย อภิปราย 
ซักถามจนเกิดความเข้าใจ นักเรียนท่ีเรียนเก่งสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าให้ตามเพื่อนทัน มี
ความกระตอืรือร้นและความสนกุสนานในการท�ากจิกรรม 
มกีารให้ก�าลงัใจ การยอมรบัในความคดิเหน็ของเพือ่นใน
กลุ่มและยอมรับในความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อน สมาชิกทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ
ในความส�าเร็จของกลุ่ม มีบทบาทในการแสดงออกใน
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีผู้วิจัยมอบให้ 
ซึ่งต่างจากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่
นักเรียนท�างานตามความสามารถของตนเอง มีการให้
ความร่วมมือกับคนอื่นน้อย นักเรียนที่เรียนเก่งและปาน
กลางจะท�ากิจกรรมอย่างมีความสุข แต่นักเรียนที่เรียน
อ่อนจะเกิดการเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะร่วมกิจกรรมจนผู้
วิจัยต้องกระตุ้นโดยการตั้งค�าถามให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
และให้ก�าลังใจทั้งทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ไม่เข้าใจหลาย
ครัง้ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของวฒันาพร ระงบัทุกข์ 
(2543, หน้า 44) ที่ว่าสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความ
สขุกบัการเรยีน มกีารแลกเปลีย่นความคดิและยอมรบัซึง่
กนัและกนั เป็นการเปิดโอกาสให้ได้มกีารซกัถาม นกัเรยีน
ท่ีเรยีนเก่งสามารถท่ีจะช่วยเหลอืนกัเรยีนท่ีเรยีนอ่อนกว่า
ให้เข้าใจและตามเพื่อนทัน จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
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มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ท�าให้กลุ่มประสบความส�าเร็จมากขึ้น

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ต้ังไว้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจัยของเชีย่วชาญ เทพกุศล 
(2545, หน้า 108-109) ที่ได้ศึกษาพัฒนาชุดการเรียน
แบบ STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค 
STAD พบว่านักเรียนที่ได้ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วม
มือกันเรียนรู้ตามแนว STAD พบว่านักเรียนมีทักษะ
การแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องแนวคิดของสลาวิน 
(Slavin. 1990, p. 60) และวัฒนาพร ระงบัทุกข์ (2543, 
หน้า 44) ทีก่ล่าวว่าการจัดการเรยีนรูแ้บบ STAD เป็นการ
เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตักิจิกรรมได้อย่างอสิระ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ใช้ความสามารถในการหาวิธีการ
ในการหาค�าตอบโดยจะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ประสบการณ์และทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่มี
น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อการน�าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา
และแนวคิดใหม่ๆทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ค�าตอบนั้น 
มีความรับผิดชอบเอาใส่ใจใส่ต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับ
สมาชิกอื่นที่มีความสามารถแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามข้ันตอนการแก้ปัญหาแล้วพบว่าในขั้น
ท�าความเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาได้ถูก
ต้องสามารถบอกส่ิงที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์ก�าหนด
มาให้ได้ จะมีบ้างบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจไม่สามารถระบุได้
ว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์ก�าหนดอะไรให้ แต่นักเรียน
ที่เรียนเก่งได้มีการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าใน
กลุ่มของตนเองเพื่อให้เกิด ความเข้าใจมากขึ้น จึงท�าให้
นกัเรยีนเข้าใจและบอกได้ถงึสิง่ทีโ่จทย์ถามและสิง่ทีโ่จทย์
ก�าหนดมาให้ได้มากขึ้น ในขั้นวางแผนแก้ปัญหา ในช่วง

แรกนกัเรยีนท่ีเรยีนอ่อนจะไม่ค่อยเข้าร่วมกจิกรรม ปล่อย
ให้เป็นหน้าทีข่องนกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง เมือ่ผูวิ้จยัได้กระตุน้
และให้ข้อเสนอแนะถึงภารกิจของกลุ่มจึงท�าให้นักเรียน
ที่เรียนอ่อนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการรับผิดชอบร่วม
กันของกลุ่มและได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและ
กัน ท�าให้แต่ละกลุ่มมีแนวคิดและวางแผนการแก้ปัญหา
ได้หลากหลายขึ้น ทั้งนักเรียนที่เรียนอ่อนได้เรียนรู้ และ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่า นักเรียนที่เรียนเก่ง
จะเรียนรู้ที่จะอดทน และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมากขึ้นท�าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์สงูกว่านกัเรยีนท่ีได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ได้ช่วย
กันน�าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและแสดง
ล�าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน นักเรียนที่
เรียนเก่งและนักเรียนที่เรียนปานกลางจะมีบทบาทใน
การด�าเนินการมาก และช่วยกันให้ความรู้นักเรียนที่เรียน
อ่อนกว่าเพ่ือให้เข้าใจในเน้ือหาและกระบวนการมาก
ขึ้น ท้ังยังท�าให้มีการพัฒนาทักษะการคิด มีความเช่ือ
มั่นและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น มีการท่ีจะยอมรับ
การช่วยเหลือ และไว้วางใจผู้อื่น มีความสนุกและตื่น
เต้นในการท�ากิจกรรม มีการสื่อสารท่ีดีขึ้น ท้ังยังลดข้อ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม เพ่ือเป้าหมายและความส�าเร็จของ
กลุ่ม ขั้นตรวจสอบ นักเรียนสามารถตรวจสอบค�าตอบ
ได้ถกูต้องและสมบรูณ์ จะมบีางส่วนทีไ่ม่เหน็ความส�าคญั
ของการตรวจสอบค�าตอบ โดยไม่เขียนการตรวจสอบค�า
ตอบ ซึง่ผูส้อนได้ชีแ้นะให้เหน็ความส�าคญัของการตรวจ
สอบค�าตอบว่าสิ่งท่ีนักเรียนท�าไปถูกต้องหรือไม่ และ
อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนท่ีนักเรียนไม่เข้าใจจนเข้าใจมาก
ขึน้และให้ก�าลงัใจพร้อมกระตุน้ให้เกดิความพยายามมาก
ขึน้ ท�าให้นกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนเหน็ความส�าคญัของตนเอง
และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ให้ความร่วมมือ
ในภารกิจของกลุ่ม กล้าที่ฝึกและพัฒนาความคิด และให้
ความช่วยเหลือเพื่อสมาชิก เอาใจใส่ต่อตนเองและเพื่อน
สมาชกิมากขึน้และยงัเหน็แก่ประโยชน์เพือ่ผูอ้ืน่ จากการ
ท่ีกลุ่มมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและช่วยเหลือกันส่งผล
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ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2554, หน้า 112) ท่ี
กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ต้องเริ่มด้วยปัญหาที่ท้าทายความสามารถ 
ดึงดูดความสนใจ น่าสนใจ เหมาะกับวัยและพัฒนาการ
ของนักเรียน ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ นักเรียน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้
ปัญหาของตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาและลงมือปฏบัิต ิมกีารสนบัสนนุให้นักเรยีน
มีการแก้ปัญหาตามขั้นตอน และใช้วิธีการแก้ปัญหา
มากกว่า 1 วิธี โดยให้นักเรียนตั้งค�าถามกับตนเองเพื่อ
ต้องการค�าอธิบาย มีการสื่อสารแนวทางการแก้ปัญหา
มากกว่า 1 ช่องทาง และสนับสนุนให้นักเรียนตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
ความคิดของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ผู้สอนควรท�าความ
เข้าใจในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพราะจาก
ผลการทดลองถงึแม้ผูส้อนจะเตรยีมแผนการจัดการเรยีน
รู้แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต�่า

1.2 ในการท�ากิจกรรมผู้สอนควรให้ความ
เป็นกันเองกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงจะส่งผลต่อความตั้งใจในการท�า

กิจกรรมและความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละ
บุคคลอย่างเต็มความสามารถ 

1.3 ในการจัดกิจกรรม นักเรียนที่เรียนเก่งจะ
มบีทบาทมากในการอธบิายเนือ้หาให้เพือ่นเข้าใจ จนบาง
ครัง้อาจเกดิการเบือ่หน่ายในการท�ากจิกรรม และนกัเรยีน
ทีเ่รยีนอ่อนกว่าอาจไม่ให้ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรม 
ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมและคอยให้กิจกรรมเสริม
พร้อมทั้งให้ก�าลังใจในการท�ากิจกรรม

1.4 เมื่อนักเรียนไม่กระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรม บางคนไม่ร่วมมือกับเพ่ือนในการท�ากิจกรรม 
ผูส้อนควรกระตุน้ให้นกัเรยีนท�าตามกตกิา และเป้าหมาย 
ความส�าเร็จของกลุ่ม และให้รางวัลกับนักเรียนที่เรียนเก่ง 
หรืออาจใช้เกมเพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย

1.5 ในข้ันการตรวจสอบของการแก้ปัญหา
ทางคณติศาสตร์นกัเรยีนไม่ให้ความส�าคญัในขัน้ดงักล่าว 
ผู้สอนควรชี้ให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของขั้นตอนการ
ตรวจสอบ และกระตุ้นให้นักเรียนมีการตรวจสอบการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทุกครั้ง

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ 

STAD ไปใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ

2.2 ควรท�าวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนท่ีได้รบัการจดัการ
เรียนรู้แบบ STAD กับรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ
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The Community Participation in Health Promotion

กานต์นะรัตน์ จรามร** 

ดร.สมศักดิ์ ลิลา***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ

ส่งเสรมิสขุภาพ พฒันารปูแบบการวจัิยเชงิปฏบิตักิารมส่ีวนร่วมแบบเสรมิสร้างพลงัอ�านาจและศึกษาผลการใช้รปูแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่แกนน�าสุขภาพประจ�าครอบครัวจ�านวน 295 คนในระยะแรกและจ�านวน 30 คนในระยะ
สดุท้าย เครือ่งมือทีใ่ช้ได้แก่แบบสอบถามการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสรมิสขุภาพในชุมชนและแบบสอบถามพฤตกิรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพมากที่สุดได้แก่การติดต่อสื่อสาร รอง
ลงมาคือแรงจูงใจเจตคติต่อการมีส่วนร่วมส่วนบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพโดยรปูแบบการวิจัยเชงิปฏบิติัการมส่ีวนร่วมแบบเสรมิสร้างพลงัอ�านาจทีพ่ฒันาขึน้ได้แก่
หลักสตูรพัฒนาศกัยภาพแกนน�าสขุภาพประจ�าครอบครวัเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพ 
ซึ่งผลการใช้รูปแบบพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจ/ 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 
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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 

บทนำา
ประเทศไทยด�าเนินการแก ้ไขด ้านป ัญหา

สาธารณสุขโดยเน้นการใช้สาธารณสุขมูลฐานเป็นกลวิธี
หลักในการด�าเนินการ มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชวิีตทีดี่ตามความจ�าเป็นพืน้ฐาน ซึง่หลกัการส�าคญัทีเ่ป็น
หัวใจของการด�าเนนิการสาธารณสขุมลูฐานคอืการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน เน้นแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่ผ่านมาอยู่ในรูปแบบ
ของการด�าเนินการและจัดตั้งจากภาครัฐมากกว่าที่จะ
เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังจะ
เหน็ได้จากการส่งเสรมิความรูด้้านสขุภาพให้กับประชาชน
เป็นการอบรมมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ค้นหาและการแก้ปัญหาด�าเนินการโดยบุคลากรภาครัฐ
มิใช่เกดิจากความคดิความต้องการประชาชน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องต่างคนต่างท�า ไม่มีการประสานงาน ท�าให้
รูปแบบและขั้นตอนซ�้าซ้อน สูญเสียงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2546) ดังนั้น
จึงควรมีวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพโดยเจ้าของ
สุขภาพเป็นผู้ก�าหนดทิศทางการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว ภายใต้องค์ความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกบัวถิชีวีติและบรบิทของแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ให้การ

แก้ไขปัญหาสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและปัจจุบันพบ
ว่าในการแก้ปัญหาของชุมชนนิยมใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาสาเหตุและกลวิธีแก้ไข
ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการวิจัยที่สะท้อนปัญหาของชุมชนและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนับตั้งแต่การระบุ
ปัญหา การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหา
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนนั้นๆ แต่
จากการศกึษาพบว่าปัญหาท่ีส�าคญัของการวจิยัเชิงปฏบิตัิ
การแบบมีส่วนร่วมคือการขาดความต่อเนื่องในการมี
ส่วนร่วมเน่ืองจากไม่มีเวลา ขาดความรู้ ความเข้าใจต่อ
กระบวนการและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมชาวบ้านคิดตามผู้น�าชุมชน นอกจาก
นี้ปัญหาในขั้นการปฏิบัติตามโครงการซึ่งเป็นขั้นตอน
ส�าคญัอกีขัน้ตอนหนึง่คอื ปัญหาเรือ่งของการท�าการวจิยั 
การทีช่าวบ้านมองเหน็การวจิยัเป็นเรือ่งทางเทคนคิทีต้่อง
อาศยัความรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะและคดิว่าไม่เกีย่วกบั
ปากท้องท่ีต้องท�ามาหากนิประจ�าวนัท�าให้ผูท่ี้เข้าร่วมการ
วิจัยมักเป็นชาวบ้านขาประจ�าท่ีมักอยู่ในเครือข่ายของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ชัชวาล ทัตศิวิช, 2551) สอดคล้อง
กับการศึกษาท่ีพบว่าการวางแผนการด�าเนินกิจกรรม
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ด้านการส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่จัดท�าโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
สมาชิกอบต.หรือชาวบ้านไม่ได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง 
(นงค์นุช กันทะปัน, 2551) หรือมีก็เป็นบางครั้งเท่านั้น 
ส่งผลให้การมีส ่วนร่วมของชุมชนอยู ่ในระดับน้อย
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส�าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างแท้จริง (ยุทธนา ราชรักษ์, 2551)อีก
ทั้งอุปสรรคส�าคัญของการมีส่วนร่วมคือความไม่มีพลัง
อ�านาจ ท�าให้เกดิปัญหาการแยกส่วนและเกดิความแปลก
แยกทัง้ในด้านความสมัพันธ์ ด้านจิตส�านกึและด้านสงัคม 
(Hirsch, 1996) ซึ่งการสร้างพลังเป็นเครื่องมือในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชนที่จะสามารถช่วยสร้างสรรค์
ให้เกิดความกระตือรือร้น ชักจูงใจและสามารถน�าไปสู่
การมีส่วนร่วมของชุมชนและกระบวนการพัฒนาของ
ประชาชน (Gibson, 1991) อีกทั้งการสร้างพลังจะ
ท�าให้เห็นคุณค่าของตนเองรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอื่นๆ (Purdey, 1994) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบ

เสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการส่งเสรมิสขุภาพ เพือ่ให้ชมุชนเกดิความตระหนกั
ในการส่งเสริมสุขภาพ รับรู ้ความสามารถของตนเอง 
ครอบครัวและผู้เกีย่วข้องเข้าใจปัญหาของชมุชน มทัีกษะ
ในการจัดการกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและร่วมกันหารูปแบบ
วธิกีารทีเ่หมาะสมกบัสภาพชมุชนนัน้ๆ อนัจะน�าไปสูก่าร
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมในที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุข
ภาพ

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

3. เพ่ือศกึษาผลการใช้รูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิติั
การมส่ีวนร่วมแบบเสรมิสร้างพลงัอ�านาจทีม่ต่ีอการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 71 

 3.  เพ่ือศึกษาผลการใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีส่วนรวมแบบเสริมสร้างพลงั่
อาํนาจท่ีมีตอการมีสวนรวมของชุมชนดา้นการสงเสริมสุขภาพ่ ่ ่ ่  

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วธีิการดําเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีสวนรวมแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจท่ี่ ่
มีตอการมีสวนรวมของชุมชนดา้นการสงเสริมสุขภาพเป็นรูปแบบการศึกษาวจิยัและพฒันา่ ่ ่ ่
(Research and Development) โดยใชร้ะเบียบวิธีวจิยัแบบผสมผสานแบงออกเป็น  ่ 3  ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของชุมชน่ ่ ่  
ดา้นการสงเสริมสุขภาพ่  
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวในชุมชนท่ีคดัเลือกตาม
แนวทางท่ีกาหนดตามคุณสมบติัรวมทงัสิน ํ ้ ้ 10,721 คนกลุมตวัอยางไดแ้ก ประชากรท่ีไดจ้ากการสุม่ ่ ่่
แบบหลายขนัตอน ้ (Multistage random sampling) โดยสุมอยางงายเพื่อคดัเลือกอาํเภอ จากนนั่ ่ ่ ้
คดัเลือกโดยใชต้าํบลเป็นตวัแปรในการแบง รวมจาํนวนกลุมตวัอยางทงัสิน ่ ่ ่ ้ ้ 295คน 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัในระยะนีแบงเป็น ้ ่ 2 ประเภทคือ1) ตวัแปรแฝงประกอบดว้ยตวั
แปรแฝงภายนอก 4 ตวัแปรไดแ้ก การติดตอส่ือสาร บรรยากาศองคก์ร แรงจูงใจ  เจตคติตอการมี่ ่ ่
สวนรวม  และตวัแปรแฝงภายใน ่ ่ 1 ตวัแปรไดแ้กพฤติกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดา้นการ่ ่ ่
สงเสริมสุขภาพและ ่ 2)ตวัแปรสงัเกตได ้จาํนวน 16 ตวัแปร 
 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามการมีสวนรวมดา้นการสงเสริมสุขภาพ่ ่ ่  

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอํานาจ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการมีส่วน

การเสริมสร้าง 
พลังอํานาจ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
การศกึษาวจัิยเรือ่งรปูแบบการวิจยัเชงิปฏบัิตกิาร

มีส่วนร่วมแบบเสรมิสร้างพลงัอ�านาจทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วม
ของชมุชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพเป็นรปูแบบการศกึษา
วจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยใช้
ระเบียบวิธวีิจัยแบบผสมผสานแบง่ออกเปน็ 3 ระยะดงันี้

ระยะที่  1 การศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแกนน�าสุขภาพ
ประจ�าครอบครัวในชุมชนท่ีคัดเลือกตามแนวทาง
ที่ก�าหนดตามคุณสมบัติรวมทั้งสิ้น 10,721 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรที่ได้จากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling) โดยสุ่ม
อย่างง่ายเพื่อคัดเลือกอ�าเภอ จากนั้นคัดเลือกโดยใช้
ต�าบลเป็นตัวแปรในการแบ่ง รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 295 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในระยะนี้แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ 1) ตัวแปรแฝงประกอบด้วยตัวแปรแฝง
ภายนอก 4 ตัวแปรได้แก่ การติดต่อสื่อสาร บรรยากาศ
องค์กร แรงจูงใจ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และตัวแปร
แฝงภายใน 1 ตวัแปรได้แก่พฤติกรรมการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและ 2) ตัวแปรสังเกตได้ 
จ�านวน 16 ตัวแปร

รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม
การมีส ่วนร ่วมด ้านการส ่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืโดยทดสอบความตรงเชงิ
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�าถามทีเ่ป็นการให้คะแนนพบว่ามค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากับ 
.795 และใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ส�าหรับข้อค�าถามที่เป็น

มาตราส่วนประมาณค่าพบว่าแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นรายด้านตั้งแต่ .880 ถึง .956จากนั้นวิเคราะห์
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ รวมทัง้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตขุองตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้โปรแกรม
ลสิเรล (LISREL Version 8.72) (Joreskog&Sorborn, 
1993) และสรปุปัจจัยเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
น�าปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก�าหนดรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้าง
พลังอ�านาจในระยะที่ 2 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ผูว้จิยัยดึหลกัการให้ความส�าคญัเคารพต่อความ
รู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น(พันธุ์ทิพย์ รามสูตร, 2540) 
หลักการเสริมสร้างพลังอ�านาจ (Gibson, 1991) โดย
พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบ
เสริมสร้างพลังอ�านาจจากหลักสูตรการฝึกอบรมแกนน�า
สขุภาพประจ�าครอบครวัโดยกระบวนการศกึษาเพือ่สร้าง
พลัง (เยาวดี สุวรรณนาคะ, 2543) หลักสูตรการจัดการ
สุขภาพชุมชน (อมร นนทสุต, 2551) และหลักสูตรการ
ด�าเนินงานการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) และให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
ส่งเสรมิสขุภาพทีว่เิคราะห์ได้ในระยะที ่1 จากนัน้ให้ผูท้รง
คณุวฒุจิ�านวน 6 ท่านพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ของรปูแบบและวธิดี�าเนนิการเมือ่หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงน�าไปศึกษาผลการใช้รูป
แบบในระยะที่ 3 ต่อไป

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีมีต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยผู้
วจิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบกึง่ทดลองแบบกลุม่เดยีววดัซ�า้

ประชากรได้แก่แกนน�าสุขภาพประจ�าครอบครัว
ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด
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กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จ�านวน 30 คน

ตัวแปรในการวิจัย แบ่งเป็น 1) ตัวแปรอิสระ 
ได้แก่รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริม
สร้างพลังอ�านาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ (Empowerment Participatory 
Action Research: EmPAR) และ 2) ตัวแปรตามได้แก่
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพและแบบสมัภาษณ์
การด�าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าที วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วน

ร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพสรุปผลได้ดังนี้

1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการส่งเสริมสขุภาพได้แก่การตดิต่อสือ่สาร เจตคตต่ิอ
การมีส่วนร่วม แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพโดยส่งผ่านอิทธิพลทางแรงจูงใจและ
เจตคติต่อการมีส่วนร่วม ดังตารางที่ 1

ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อมและอทิธพิลรวมของตวัแปรสาเหต ุทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ตัวแปรสาเหตุ

ตัวแปรตาม

ATTI MOTI BEHAV

DE IE TE DE IE TE DE IE TE

COM

CLIM

ATTI

MOTI 

-

0.75

-

-

-

-

-

-

-

0.75

-

-

-

0.75

-

-

-

-

-

-

-

0.75

-

-

0.46

-

0.04

0.28

-

0.18

-

-

0.46

0.18

0.04

0.28

R2 0.40 0.56 0.57

DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม, ATTI = เจตคติต่อการมีส่วนร่วม, 
MOTI = แรงจูงใจ, BEHAV = พฤติกรรมการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพ, COM = การติดต่อสื่อสาร, 
CLIM = บรรยากาศองค์กร

นอกจากนีเ้มือ่ท�าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลปัจจยัเชงิสาเหตตุามสมมตฐิานกบัข้อมลู
เชงิประจกัษ์พบว่าโมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ตวัแปรทีน่�ามาศกึษาในโมเดลสามารถ
ร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมของชมุชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพได้ร้อยละ 57 ดงัภาพ
ที่ 2
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ประจกัษ ์ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาในโมเดลสามารถรวมกนอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการมี่ ั
สวนรวมของชุมชนดา้นการสงเสริมสุขภาพไดร้้อยละ ่ ่ ่ 57  ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีสวนรวมแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจ่ ่ ท่ีพฒันาขึน้ ไดแ้ก ่
“หลกัสูตรพฒันาศกัยภาพแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวเพื่อสงเสริม่ การมีสวนรวมของชุมชน่ ่
ดา้นการสงเสริมสุขภาพ่ ”แบงเป็น  ่ 6  ระยะ   ไดแ้ก  ระยะเตรียมการวจิยัระยะการเสริมสร้าง่  
พลงัอาํนาจระยะการวิจยัระยะกระตุน้พลงัอาํนาจระยะทบทวนการวิจยัและระยะติดตามและ 
ประเมินผล  ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีสวนรวมแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจ่ ่  

ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

2. รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจที่พัฒนาขึ้นได้แก่ “หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพแกนน�าสุขภาพประจ�าครอบครัวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ” แบ่งเป็น 6 
ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการวิจัยระยะการเสริมสร้างพลังอ�านาจระยะการวิจัยระยะกระตุ้นพลังอ�านาจระยะทบทวน
การวิจัยและระยะติดตามและประเมินผล ดังภาพที่ 3
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ภาพท่ี 3 กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีสวนรวมแบบเสริมสร้างพลงัอาํนาจ่ ่  ภาพที่ 3 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจ

3. ผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลองพบว่า คะแนนเฉลีย่การมส่ีวนร่วมของชมุชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพหลงัการทดลองเพิม่
ขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพได้แก่การติดต่อสื่อสาร แรงจูงใจและ
เจตคติต่อการมีส่วนร่วมโดยพบว่าการติดต่อสื่อสาร
และแรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนบรรยากาศ
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการมีส่วนร่วม
และแรงจูงใจและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากการสื่อสารเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยหนึ่งที่
ท�าให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชน (ปาริชาติ วัลยสเถียรและ
คณะ, 2548) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการสื่อสาร
เพ่ือสร้างความรู้ ทัศนคติและการยอมรับกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพของผู้มาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธาร
น�้าแร่โรงพยาบาลระนองที่พบว่าความรู้ ทัศนคติและการ
สื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
การยอมรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (พิงพรรณ สัจจา, 
2549) ประกอบกบัแรงจูงใจยงัเป็นปัจจัยภายในตวับุคคล
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท�างาน
และเป็นปัจจัยผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และ
มีความส�าคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ปรียาพร วงศ์อรุตรโรจน์, 2542 
; พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546 ; ธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ, 
2550) อีกทั้งบรรยากาศองค์กรยังมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการท�างาน หากผู้ปฏิบัติงานมี
ความพงึพอใจในบรรยากาศของหน่วยงานทีต่นท�าอยู่ เขา
จะรู้สึกพึงพอใจที่จะท�างานนั้นอย่างเต็มความสามารถ มี
ความทุ่มเทในการท�างานจนเกิดความผูกพันกับงานจน
สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย
ได้ (Hellriegel & Woodmam, 1974; Zimmerman 
& Rappaport, 1988; Scott & Jaffe, 1991; 
Zimmerman, 2000; Ronald, 2000; Dubrin, 2000)

2. พัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วน
ร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจตามหลักการและแนวคิด
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร่วม (พันธุ ์ทิพย์ 
รามสตูร, 2540) ผสมผสานกบัการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ 
(Gibson, 1991) ซึ่งหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนน�า
สุขภาพประจ�าครอบครัวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจที่พัฒนา
ขึ้นผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมในด้าน
องค์ประกอบ รูปแบบ เน้ือหาของรูปแบบ ขั้นตอนการ
จดักจิกรรมจากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 6 ท่าน โดยผูว้จิยัน�า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดได้แก่การติดต่อสื่อสาร
และแรงจงูใจมาเป็นประเดน็หลกัส�าคญัในการก�าหนดองค์
ประกอบและรายละเอียดในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้
เกดิความตระหนกัถงึความส�าคญัของการสือ่สารสามารถ
น�าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความเข้าใจตนเอง 
ค้นพบเป้าหมายในชีวิตและค้นพบศักยภาพของตนเอง
ปรับเปลีย่นทัศนคตแิละเหน็คุณค่าในตนเองเพ่ิมขึน้ท�าให้
เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารมส่ีวนร่วมแบบเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ ประกอบ
ด้วย 6 ระยะ ได้แก่ระยะเตรียมการวิจัย ระยะเสริมสร้าง
พลังอ�านาจ ระยะการวิจัย ระยะกระตุ้นพลังอ�านาจ ระยะ
ทบทวนการวิจัยและระยะติดตามประเมินผล

3. ผลการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 
.01 ทั้งนี้เนื่องจากความรู้เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพล
และมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง (จรุง 
วรบุตร, 2550) อีกทั้งการรับรู้ความสามารถของตนเอง
นี้มีผลต่อการเลือกกระท�า ความพยายามและความ
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อดทนต่อความยากล�าบากเพื่อให้การกระท�านั้นประสบ
ผลส�าเร็จ (Schunk, 1996) สอดคล้องกับการศึกษาการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาการ
จัดท�าแผนชุมชนเทศบาลต�าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
ที่พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการ
จัดท�าแผนชุมชนระยะ 3 ปีอย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนโดยชุนมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์และ
มีแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ยนื (สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ, 2551) นอกจาก
นี้การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
ควบคมุโรคไข้เลอืดออก อ�าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม
ยังพบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น
และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ดาบชัย มาภา, 2550) 
เช่นเดียวกับการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพ
ภาคประชาชนเพื่อเมืองไทยแข็งแรงที่พบว่าปัจจัยที่น�า
ไปสูค่วามส�าเร็จในการพฒันาคอืความเชือ่มัน่ในศกัยภาพ
ของประชาชนในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน (ชาติชาย 
สวุรรณนติย์, 2550) และการศกึษาการพฒันารปูแบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีที่พบว่าหลังการด�าเนินการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม ผู ้สูงอายุมี
พฤตกิรรมสขุภาพโดยรวมและรายด้านดีขึน้กว่าก่อนการ
จดัรปูแบบการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ปานชีวา ณ หนองคาย, 2551) 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่าการติดต่อสื่อสารและ

แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสรมิสขุภาพส่วนบรรยากาศองค์กร
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรง
จูงใจและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นผู้เก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วนอาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กร
ต่างๆ จึงควรมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารท่ีดีคือมี
ข้อมลูข่าวสารทีช่ดัเจน ทนัเหตกุารณ์ เพยีงพอและทัว่ถงึ
จึงจะช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ท้ังต้องหากลวธิใีนการสร้างแรงจงูใจท่ีเหมาะสมและสร้าง
บรรยากาศขององค์กรท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างต้ังใจ เกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการให้บรรลุผลส�าเร็จ 

2. ผลของการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพสามารถน�าไปใช้
ท้ังด้านการบรกิารด้านการบริหารและด้านการศกึษาดงันี้

2.1 ด้านการบริการ รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นวิธี
ท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึงท้ังในระดับบุคคลและชุมชน
สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มแกนน�าในชุมชนทั้ง
ด้านสาธารณสุข ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าน
อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

2.2 ด ้านการบริหาร ข ้อมูล ท่ีได ้จาก
การวิจัยครั้งน้ีเป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพท่ีแสดงถึงศักยภาพของบุคคลและชุมชน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
แกนน�าสขุภาพประจ�าครองครวัของกระทรวงสาธารณสขุ
ให้สามารถพึง่ตนเองด้านสาธารณสขุตามความเหมาะสม

2.3 ด้านการศึกษา การวิจัยครั้งนี้แสดงให้
เห็นถึงการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมท่ีเสริม
สร้างพลังอ�านาจเป็นรูปแบบการศึกษาที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของคนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า
ในตนเอง เชื่อในความสามารถของตนเองและมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินกิจกรรมในชุมชน นับเป็นการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมที่สร้างพลังอ�านาจทั้งระดับบุคคลและชุมชน จึง
ควรมีการน�าแนวความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วน
ร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจไปประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. รปูแบบการวจัิยเชงิปฏบิตักิารมส่ีวนร่วมแบบ

เสริมสร้างพลังอ�านาจได้ใช้เนื้อหาและประเด็นทางด้าน
สาธารณสุขในการฝึกอบรมดังนั้นเพื่อให้รูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจขยาย
ผลสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ผู้สนใจอาจพัฒนาเน้ือหาใน
ด้านอื่นๆ

2. ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาแกนน�าสุขภาพประจ�าครอบครัวที่เข้ารับการฝึก
อบรมเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อศึกษาถึงผลของการใช้

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้าง
พลังอ�านาจท่ีได้ด�าเนินการไปแล้วรวมท้ังช่วยส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น

3. ควรมีการน�ารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจไปใช้ในชุมชนท่ีมี
ลักษณะแตกต่างกันอาทิเช่น ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด
เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังอ�านาจในบริบทอื่นๆ
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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
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณี

ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 20 คน ขั้นตอนที่ 2 
การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ บคุลากรสงักัด คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จ�านวน 213 คน สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า 1) การสร้างกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทักษะ ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความ
คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและด้านอื่น ๆ ที่มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2) ด้านการ
พัฒนาให้บริการ ได้แก่ ส่งเสริมให้ทุกคนใช้กิริยาวาจาสุภาพ น�้าเสียงไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมให้ทุกคนมีน�้าใจ เสียสละ และ
อ่อนน้อมถ่อมตนในการให้บริการ ส่งเสรมิให้ทกุคนท�างานแบบกลัยาณมติร ให้ขวญัและก�าลงัใจต่อผูร่้วมงานด้วยกนั 
3) ด้านการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ เสริมสร้างให้ทุกคนตื่นตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา 
พึงตระหนักให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักด์ิศรีซึ่ง
กันและกัน พึงตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส�าคัญ 
4) ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้
ในการอ้างอิงได้ พัฒนาระบบการท�าข้อมูลลงใน Web page ของแต่ละฝ่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
พัฒนาและปรับปรุงการท�างานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้
บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

คำาสำาคัญ : กลยุทธ์การพัฒนา/สู่ความเป็นเลิศ/การให้บริการ

*บุคลากรช�านาญการพิเศษ ส�านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 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. 

บทนำา
กลยุทธ์การบริหารเป ็นปัจจัยส�าคัญในการ

บริหารองค์การเพื่อน�าไปสู ่ความส�าเร็จซ่ึงส่งผลต่อ
การบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศ (Excellence) 
การบริหารองค์การสู ่ความส�าเร็จนั้น จะต้องมีการ
พัฒนาหลายๆ ด้านให้มีความสมดุลและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คือการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของงานที่มีผลต่อการบริหารองค์การ ซึ่งได้แก่ ลูกค้า 
คู ่แข่งขัน ผู ้สนับสนุน และผู ้ควบคุม เพราะฉะน้ัน 
การบรหิารองค์การให้ประสบความส�าเรจ็จะต้องอาศยัการ
บริหารเชงิกลยทุธ์ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ซึ่งการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารบรหิารเชงิกลยทุธ์อย่างเป็น
ระบบและเป็น กระบวนการท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันใน 
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก�าหนด 
กลยุทธ์ การด�าเนินการกลยุทธ์ การควบคุมและการ
ประเมนิกลยทุธ์ ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว จะต้องกระท�า
ให้สอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงระบบและกระบวนการท่ี
เรียกว่า การวิเคราะห์ลูกโซ่แห่งคุณค่า เพื่อให้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือบริหารองค์การเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขัน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2548) 

บคุลากรทกุคนเป็นสนิทรพัย์ท่ีมค่ีาขององค์การ
และเป็นทรัพย์สินท่ีมีความส�าคัญท่ีสุดต่อความส�าเร็จ
และความอยู ่รอดขององค์การ เมื่อบุคลากรทางการ
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ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากรเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญ เนื่องจาก
การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการบริหาร
งานบุคคล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการท�างานเพื่อให้กิจกรรมของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น ใน
ทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันการพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษานับเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างหน่ึงในการบริหารงาน
บุคคล เพราะวิทยาการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิคของ 
การท�างานอยูเ่สมอ (สลุกัษณ์ มชีทูรพัย์, 2536 หน้า 56)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างองค์กรตามลกัษณะของการบรหิาร
งานในลักษณะของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐซึ่งมิใช่
หน่วยงานราชการแต่ก็ไม่ใช่เอกชน ต้องบริหารงาน
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัทีมี่การวางแนวคดิบรหิารเฉพาะ ดังนัน้ การ
ส่ือสารการบรหิารงานคณะศกึษาศาสตร์ จงึต้องคล่องตวั 
รวดเรว็มุง่ผลสมัฤทธิ ์แต่เนือ่งด้วยบคุลากร และผูบ้รหิาร
มีลักษณะการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในกรอบของ
ราชการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี และรวมทั้งในระบบ
เร่ิมของการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญัติของมหาวิทยาลัย
บูรพา ก�าหนดให้บุคลาการท่ีเป็นราชการอยู่ก่อนหน้า
ของการเปลี่ยนแปลงและสมัครใจยังสามารถคงสิทธิ์ของ
การเป็นข้าราชการอยู่ได้ จึงมีผลให้ระบบหลายอย่างยัง
อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (คณะศึกษาศาสตร์, 2554) 

จากสภาพและเหตุผลดังกล ่าว บุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นทรัพย์มนุษย์ท่ีส�าคัญอย่างย่ิง
ต่อความส�าเร็จการปฏิบัติงานถึงแม้นว่าองค์การจะมี
แผนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจดีอย่างไรก็ตาม แต่หากไม่มี
บุคลากรท่ีมีความพร้อมเป็นผู ้ขับเคลื่อนแล้วก็จะไม่
เกิดผลส�าเร็จ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจที่จะ
ศึกษากลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการ

ให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อที่จะได้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศในการให้บริการ สามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การวางแผน การตัดสินใจ การพัฒนาบุคลากรในการให้
บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความ

เป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็นเลิศในการให้
บรกิาร : กรณศีกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

ความสำาคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยคร้ังนี้จะท�าให้ได้กลยุทธ์การพัฒนา

บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละด้าน 
โดยสามารถน�าไปใช้เป ็นประโยชน์ในการวางแผน 
การตัดสินใจ เพ่ือเป ็นแนวทางในการน�าไปสู ่การ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และน�าไปสู่การพัฒนาเพ่ือก�าหนดทิศทาง
การให้บริการที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป 

คำาถามการวิจัย
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็น

เลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร

2. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณี
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับใด
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กรอบความคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2558 ในกลยุทธ์ที่ 11 และกลยุทธ์ที่ 12 (คณะศึกษาศาสตร์, 2554) ได้กรอบการพัฒนา 4 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาจริยธรรม และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังแผนภาพที่ 1

5

 
กรอบความคดิในการวจิยั
    การวิจยัครังนีผูว้ิจยัมุงศึกษา้ ้ ่ กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ     
: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ในกลยทุธ์ท่ี 11 และกลยทุธ์ท่ี 12 
(คณะศึกษาศาสตร์,2554) ไดก้รอบการพฒันา 4 ดา้น ไดแ้ก การพฒันาทกัษะ การพฒันา่ การ
ใหบ้ริการ การพฒันาจริยธรรม และการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   ดงัแผนภาพ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ  

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศในการให้บริการ :  
กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในด้าน 

1. การพัฒนาทักษะ 
2. การพัฒนาให้บริการ 
3. กาพัฒนาจริยธรรม 
4. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ได้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร     
 สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ผูวิ้จัยใช้วิธกีารวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ จ�านวน 20 คน 
จากนั้นน�าไป ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
กลยุทธ์ โดยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�านวน 213 คน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ใน

ทางปฏิบัติ ได้จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะศึกษา
ศาสตร์ จ�านวน 319 คน ซึ่งกลุ ่มตัวอย่างมีขนาด
เป็นไปตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุม่ตวัอย่าง 
213 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณี
ศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา โดยยดึหลกั
การแนวคดิทฤษฎจีากเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัอืน่ ๆ  ที่
เกีย่วข้อง และศกึษาสภาพปัจจบุนัของคณะศกึษาศาสตร์ 
รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ โดย
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 20 คน
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2) น�าข้อมูลจากข้อที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปเป็นประเด็นรายข้อกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร
สู่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3) น�าข้อมูลข้อที่ 2 ไปศึกษาความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุม่ตวัอย่างบคุลากรในคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา จ�านวน 213 คน

4) สรุปและน�าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสมัภาษณ์ฉบับที ่1 เป็นแบบสอบถามชนดิ

ปลายเปิดที่สร้างขึ้นโดยน�าเอาทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์มา
ประยกุต์เข้ากบัการพฒันา ได้กรอบการพฒันาเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาให้บริการ การพัฒนา
จริยธรรม และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ามาวิเคราะห์ผล
เป็นความถี่ และอันดับ จากนั้นน�าข้อมูลไปสร้างเป็น
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 มาสร้างเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 ผู้วิจัยด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยส่งหนังสือเชิญเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญ และแจ้งวตัถุประสงค์ของการวิจัย นดัวันท่ีจะ
สัมภาษณ์ จากนั้นน�าค�าสัมภาษณ์ มาท�าการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (content analysis) เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยตนเอง

เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 20 คน โดยผู้วิจัยได้น�าข้อความ
ท่ีเป็นข้อสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และน�าไปสัมภาษณ์มา
แจกแจงความถี่ และจัดอันดับ จากนั้นน�าไปสร้างเป็น
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับที่ 2 การตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลศิในการให้บรกิารเครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามชนดิ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มี

ความเห็นว่าผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ควรมีกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็น
เลิศในการให้บริการ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาทักษะ 
ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและด้านอ่ืน ๆ ท่ี
มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2) ด้านการพัฒนาให้บริการ 
ได้แก่ ส่งเสริมให้ทุกคนใช้กิริยาวาจาสุภาพ น�้าเสียง
ไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ทุกคนมี
จิตสาธารณะ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการด้วยความ
เต็มใจ ส่งเสริมให้ทุกคนมีน�้าใจ เสียสละ และอ่อนน้อม
ถ่อมตนในการให้บริการ ส่งเสริมให้ทุกคนท�างานแบบ
กัลยาณมิตร ให้ขวัญและก�าลังใจต่อผู้ร่วมงานด้วยกัน 
3) ด้านการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ เสริมสร้างให้ทุก
คนตื่นตัวและพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
ตลอดเวลา พึงตระหนักให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน พึงยกย่องให้เกียรติและ
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เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันพึงตระหนักถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส โดยมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของงานเป็นส�าคัญ 4) ด้านการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก่ ส่งเสรมิให้แต่ละฝ่ายมีการจัด
ท�าระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ พัฒนา
ระบบการท�าข้อมูลลงใน Web page ของแต่ละฝ่าย โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย พัฒนาและปรับปรุง
การท�างานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยขอน�าเสนอ

อภิปรายผลการศึกษาความเป็นไปได้จากบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อยืนยันความเป็น
ไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ใน
การอภิปรายผลดังนี้

1. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่
มีความจ�าเป็นมาก ซึ่งในการบริหารงานจะต้องกระท�า
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาที่องค์การด�าเนินอยู่ วิธีการ
พัฒนาบุคลากร มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาย
งาน คณะศกึษาศาสตร์กเ็ช่นเดยีวกันมบุีคลากรสายผูส้อน
และสายสนบัสนนุวชิาการ ซ่ึงในแต่ละปีคณะศกึษาศาสตร์
จะมีการส่งเสริมและให้ทุนบุคลากรไปพัฒนาตนเองเป็น
ประจ�าทุกปี โดยมีโครงการทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
ด้านวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
2557 และทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับ นพพงษ์ 
บุญจิตราดุล (2534 หน้า 25-26) ได้กล่าวถึงความรู้
ทางทักษะที่จะน�าไปสู่ความเชี่ยวชาญ (technical skill) 
ว่าการที่ท�าอะไร ๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือช�านาญ ต้อง
อาศัยการฝึกปฏิบัติซ�้า ๆ  บ่อย ๆ  จนเกือบเป็นอัตโนมัติ 
เช่น ความรู้งานธุรการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดส�านักงาน 
การพิมพ์งานสารบรรณ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ด้านนี้ เมื่อฝึกหัดปฏิบัติซ�้าๆ จนเกิดความช�านาญก็
จะเป็นส่วนเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดกับเพื่อนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วเรศ 
หักกะยานนท์ (2546) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุนทางวิชาการ สังกัดส�านักงาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยับรูพา ผลงานวจิยัพบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการมีความต้องการพัฒนาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเอง และ
ความต้องการลาศึกษาต่อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาทักษะ บุคลากรสังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเห็นว่า
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็นเลิศในการให้
บริการมีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นการ
ไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ ก็คือ
การไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�างานของ
บคุลากรและการได้รบัการพัฒนาทักษะ รวมถงึการได้รบั
ความช�านาญในการท�างาน น่ันคอื รูจ้กัการใช้ความรูท้าง
เทคนิคต่าง ๆ  (Technical Knowledge) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Ability) และ
ทัศนคติท่ีมีต่อการท�างาน (Attitude) บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เช่น การไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในประเทศ 
การไปฝึกอบรม การไปน�าเสนองานวิจัย โดยที่ทุกคนได้
ปฏิบัติตามแผนของตนเองอยู่เสมอ จึงท�าให้การพัฒนา
ด้านการพัฒนาทักษะอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิพย์นภา จิระนคร (2542, หน้า 17) 
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พบว่า การพัฒนาทักษะบุคลากร เป็นวิธีการด�าเนิน
งานเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติ 
ที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและ
ก�าลังใจ ตลอดจนท�าให้มีการสร้างความเจริญงอกงามใน 
ด้านความคิด การกระท�า การใช้ความรู้ความสามารถใน
การท�างานให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สอดคล้องกับ นงลักษณ์ สินสืบผล (2542, หน้า 
29) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการเปลี่ยนแปลง
บคุคลให้มคีวามรู ้มทีกัษะในการท�างานให้มปีระสทิธมิาก
ยิ่งขึ้นและ มีการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน การ
พัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องจัดท�าอย่างต่อเนื่อง ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายประการในการพัฒนา มีการก�าหนด
ขั้นตอนในการด�าเนินการ วัตถุประสงค์ คัดเลือกวิธีการ 
การลงมอืปฏิบตัแิละการประเมนิผลเพือ่การปรบัปรงุงาน
ต่อไป 

1.2 ด้านการพฒันาการให้บรกิาร บคุลากร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเห็น
ว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้
บริการมีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาให้บริการ เป็นลักษณะ
การบริการที่ประกอบไปด้วย ความมีน�้าใจ ความเป็น
กันเอง ความสนใจและความห่วงใย การใช้ค�าพูดที่
สุภาพ อ่อนโยน ไพเราะ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิก
ที่ดี บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันมีความ
ตระหนักว่าการท�าให้คนอื่นพอใจ คนอื่นชื่นชอบ คนอื่น
ได้รับความประทับใจในการให้บริการ จะท�าให้บุคลากร
ในคณะฯมีความสุขที่ได้ให้การบริการ ประกอบกับความ
มีมิตรไมตรีของผู้ให้บริการย่อมท�าให้ผู้รับบริการมีความ
อบอุ่นใจ และในขณะเดียวกัน การส่งเสริมให้ทุกคนมี
น�้าใจ เสียสละและอ่อนน้อมถ่อมตนในการให้บริการ การ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้
บริการด้วยความเต็มใจ การส่งเสรมิให้ทกุคนใช้กิรยิาวาจา
สุภาพ น�้าเสียงไพเราะ และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเป็นสิ่ง
ที่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้ใส่ใจอยู่เสมอ รวมท้ังมี

การสร้างระบบการท�างานให้มบีรรยากาศเป็นกลัยาณมติร 
การให้ก�าลังใจ การชื่นชม และการส่งเสริมความสุขให้แก่
บุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนใช้กิริยาวาจา
สุภาพ น�้าเสียงไพเราะเป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ ซึ่งบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้กระท�าอยู่แล้ว 
จึงส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เวคิน นพนิตย์ (2541, 
หน้า 29) กล่าวว่า การท�าให้คนอื่นพอใจ การท�าให้คน
อ่ืนช่ืนชอบ การท�าให้ผู้อ่ืนได้รับบริการประทับใจเป็นสิ่ง
ที่ผู้รับบริการมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง และ เสนอ 
อินทรสุขศรี, (2538, หน้า 9-10) กล่าวว่า ปัจจัยที่สร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ผูร้บับรกิาร ได้แก่ คณุภาพด้านการให้
บริการ (การต้อนรับเอาใจใส่ที่ดี) คุณภาพด้านการรักษา
พยาบาลทีด่ ีสิง่แวดล้อมทีด่ ีค่ารกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสม  
ภาพลักษณ์หรือช่ือเสียงท่ีดี ผู้สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรอ่ืนๆ 
และมีกลวิธีด�าเนินการปรับปรุงเปล่ียนพฤติกรรมการให้
บริการ ประกอบด้วย การปรับสภาพแวดล้อม การปลกูจิต
ส�านกึและทัศนคต ิการให้ม ีservice mind การฝึกอบรม 
การไปศกึษาดงูาน การให้ทุกคนมส่ีวนร่วม เช่น โครงการ
ปรับปรุงสถานที่ท�างานให้น่าอยู่ การให้ค�าชมเชย การให้
รางวัลตอบแทน สวัสดิการ การมีมนุษยสัมพันธ์ 

1.3 ด้านการพัฒนาจริยธรรม บุคลากร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
เห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการมีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าจริยธรรม หมายถึง ความ
ประพฤติท่ีถูกต้อง ดีงามตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่ง
เกิดจากการมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของจิตใจ รู้ผิดชอบ
ชั่วดี มีการใช้สติปัญญาและเหตุผล คิดอย่างไตร่ตรอง 
อะไรควรท�า หรือไม่ควรท�า และตัดสินใจเลือกประพฤติ
สิ่งที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อ
น�ามาซึง่ประโยชน์สขุแก่ตนเองและสงัคม ส่ิงเหล่านีท้�าให้
บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์มีความต่ืนตัวและตอบ
สนองต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา ให้
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เกยีรติเคารพในสทิธแิละหน้าทีข่องผู้ร่วมวิชาชพีและผูอ้ืน่ 
และปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความมสีต ิรอบคอบ รอบรู ้มคีวาม
เชื่อมั่นและใช้วิจารญาณในการประกอบวิชาชีพประกอบ
กับความรู ้สึกผิดชอบชั่วดี กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ความประพฤติตามหลักคุณธรรม กฎหมาย เพื่อสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม โดยน�าความรู ้สติ
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองว่า อะไรควรท�าไม่ควรท�า เมื่อ
เผชิญกบัสถานการณ์ทีต้่องตัดสนิความขดัแย้งและเลอืก
ประพฤติกระท�าท่ีถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว จึงท�าให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มีความต้องการพัฒนาด ้านจริยธรรมอยู ่ ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับ ลออ หุตางกูร (2543, หน้า 
99) กล่าวว่า จรยิธรรม เกดิจากการใช้วจิารณญาณทีต้่อง
อาศัยความรูค้วามเข้าใจหลายด้านเกีย่วกบัธรรมชาตขิอง
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเนื้อหาที่ถ่ายทอดได้ 
โดยค�าพูดเป็นลายลักษณ์อักษรและการกระท�า เป็นสิ่งที่
บุคคลจ�าเป็นต้องเรียนรูเ้พือ่พฒันาปัญหาในการพจิารณา
ผิดชอบช่ัวดีและตัดสินใจประพฤติให้ถูกต้องเป็นธรรม 
ซึ่ง วรศักดิ์ วรธัมโน (2540, หน้า 115-116) กล่าวว่า 
จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ที่เกิด
ขึ้นโดยใช้ปัญญาและเหตุผล หรือรู้จักคิดอย่างไตร่ตรอง 
แยกแยะ ความดี ช่ัว ควรไม่ควร ผู้มีจริยธรรมจึงเป็น
บคุคลทีม่เีหตผุล ความรู ้ความเข้าใจเพยีงพอ เพือ่ปฏบิตัิ
ส�าหรับความเป็นมนุษย์ให้เกิดความสุขแก่ตนเองและ
ผู้อื่น อีกทั้ง จินตนา ยูนิพันธ์ (2543, หน้า 29-30) 
กล่าวว่า ผู้มีจริยธรรม คือ ผู้ที่แสดงออกเหมาะสมตาม
หลักคุณธรรมที่มีอยู่ในใจตนตามลักษณะของกลุ่มที่ตน
สังกัดอยู่ จริยธรรมวิชาชีพ คือ หลักเกณฑ์ความถูกต้อง
ทางวชิาชพี สอดคล้องกบังานวิจัยของ จฑุารตัน์ จุลรอด 
(2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาล
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อประชาชนของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลประสาทสงขลา 
พบว่า ผู้ป่วยมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของพยาบาล ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ความ
สามารถอย่างเต็มที่และป้องกันภยันตราย อันจะมีผลต่อ

สุขภาพของผู้ป่วย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีสติ
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
รักษาความลับของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 

1.4 ด ้ านการพัฒนาการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  บุคลากรสั งกัดคณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการมีความเป็นไป
ได้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าหน้าท่ีในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้บุคลากรจัดท�าเป็นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ และน�าไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดย
มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการอ�านวยความสะดวก รวม
ท้ังเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการท�างานของระบบ เมื่อ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ได้ทราบคุณลักษณะของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายแล้วว่ามีความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน ความเชือ่ถอืด้านข้อมลู
มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความปลอดภัยของระบบ 
และเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
การท�างานด้วยมือ 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 
รวมทั้งระบบที่ควบคุมการท�างานของอุปกรณ์เหล่า
นี้ ส่วน ครรชิต มาลัยวงศ์ (2537, หน้า 104) กล่าว
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีหลัก
สองสาขาคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลและความรู ้
จ�านวนมาก ส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้
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สามารถส่งข้อมูลและความรู้ไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้
อย่างรวดเร็วและประหยัด ส่วน อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 
(2534, หน้า 303) กล่าวว่า การน�าคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการพยาบาล ผู้บริหารการพยาบาลจะต้องศึกษา
ลักษณะการท�างานของคอมพวิเตอร์อย่างกว้างขวางและ
วเิคราะห์งานทางด้านการพยาบาลว่า งานส่วนไหนจ�าเป็น
ต้องน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ถ้าใช้แล้วจะได้ประโยชน์
คุ้มค่า และบริหารการพยาบาลจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์งาน และ
การวางแผน ซ่ึงการน�าคอมพวิเตอร์มาใช้กับการพยาบาล
ร่วมกับผู ้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ ผู ้บริหารการ
พยาบาลจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นสิ่งที่จะก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและบุคลากรของตน ยอมรับ
ในสิ่งใหม่ ๆ จะต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรใน
องค์กรมุ่งม่ันในคุณภาพ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีการ
พฒันาตนเอง เรยีนรูท้ีจ่ะน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันา
งานอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ไม่เพียงแค่ “ใช้เป็น” หรือ 
“ใช้ได้” แต่ต้องรู้จักน�ามาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และลักษณะของวิชาชีพ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย เร่ือง กลยุทธ ์การพัฒนา

บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งนี้ ผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถน�าผล
การวิจัยไปใช้ 1) การพัฒนาทักษะ คือ ควรที่จะส่งเสริม
สนบัสนนุให้บคุลากรให้มคีวามคดิวเิคราะห์ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 2) การพัฒนาการให้บริการ 
ควรที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคง รับผิด
ชอบต่อหน้าที ่ควบคมุอารมณ์ได้ดต่ีอปัญหาและอปุสรรค 
3) การพัฒนาจริยธรรม ควรท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรมีระบบการอ�านวยความสะดวก และให้ความ
ร่วมมอืต่อผูร่้วมงานในการปฏบัิติงาน 4) การพฒันาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถสืบค้นได้ง่าย ต่อ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน 
พัสดุ ยานพาหนะ สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบักลยทุธ์การส่งเสรมิให้

บุคลากรได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ คณะศึกษาศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายในการให้บริการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษา

ระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิต  
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เดือนเพ็ญ จันทร์ขาว** 

ดร.ภารดี อนันต์นาวี***

บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความพึงพอใจในการศึกษาระดับ

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามอายุ ภูมิภาคของสถานท่ีท�างาน สถานภาพ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา 
รวมทัง้หาความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อกบัความพงึพอใจในการศกึษา กลุม่ตวัอย่างเป็นนสิติระดบั
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ�านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 2 ฉบับ สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความ
พึงพอใจในการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และ 0.94 ตามล�าดับ สถิติ
ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า
1. การตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อระดบัการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านภาพลักษณ์ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
3. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจ�าแนกตามภูมิภาคของสถานที่ท�างาน สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจ�าแนกตาม อายุ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ

4. ความพึงพอใจในการศึกษาต่อจ�าแนกตาม อายุ สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนจ�าแนกตาม ภูมิภาคของสถานที่ท�างาน รายได้ และโปรแกรมการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. การตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อกบัความพงึพอใจในการศกึษาระดบัการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
สัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 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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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทส�าคัญ

อย่างยิ่งต ่อสังคม เป ็นการจัดการศึกษาที่มีความ
มุ ่งมั่นพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและ
ความคิดเพื่อพัฒนาประเทศ และมุ ่งพัฒนาคนให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจศิลป
วัฒนธรรมเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่
บุคคล สงัคม และประเทศชาต ิดงันัน้การเน้นในเรือ่งการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณค่าทางวิชาการ และ
วชิาชพี จงึเป็นภารกจิหลกัทีท่กุมหาวิทยาลยัพงึตระหนกั

การจดัการศกึษา หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑติ 
(กศม.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
ซึ่งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ คือ 1) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้มีความ
สามารถในการวิจัย และสามารถน�าวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงาน 2) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้
มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการบริหาร
งานให้เกิดการพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ 3) เพื่อผลิตผู้บริหารการ
ศึกษาให้มีความสามารถในการเป็นผู้น�า และประสาน
สัมพันธ์กบัสถาบนัหรอืองค์กรต่าง ๆ  (ภารด ีอนนัต์นาว,ี 
2553) 

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า คณะศึกษา
ศาสตร์มผู้ีสนใจเข้าศกึษาต่อในระดับมหาบัณฑติในสาขา
วิชาต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 ดังนี้ 1) สาขา
วิชาจิตวิทยาการปรึกษา จ�านวน 6 คน 2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา จ�านวน 50 คน 3) สาขาวิชา
พัฒนศึกษา จ�านวน 1 คน 4) สาขาวิชาวิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา จ�านวน 52 คน 5) สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน จ�านวน 43 คน และศูนย์นวัตกรรมการ
บริหารและผู้น�าทางการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา จ�านวน 966 คน (กองทะเบียนและประมวลผล

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 และด้านความมัน่คง และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน อย่างไรก็ตามจากการเลือกในสาขาต่าง ๆ คือ 
นสิติบางกลุม่มภีมูภิาคของสถานทีท่�างานอยูใ่นภาคเหนอื 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ซึ่งมีความล�าบากใน
การเดนิทาง นสิติบางกลุม่มโีปรแกรมการศกึษาวนัจนัทร์ 
พุธ ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ ต้องเดินทางไกล 100-150 
กม. บางกลุม่ผูบ้รหิารไม่อนญุาตให้ออกนอกบรเิวณก่อน
เวลาก�าหนด จากสภาพดงักล่าว ผู้วิจยัจึงมคีวามประสงค์
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อกบั
ความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา เพื่อน�าผลวิจัยที่ได้ไป
ปรับปรุงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เพื่อ
เพ่ิมปริมาณ และคณุภาพของการผลตินสิติระดบัปริญญา
โท และใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อระดับการ

ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
นิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาต่อ
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู ้น�า
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�า
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ�าแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�างาน สถานภาพ 
รายได้ โปรแกรมการศึกษา

4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�า
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ�าแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�างาน สถานภาพ 
รายได้ โปรแกรมการศึกษา

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิน
ใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
นิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานในการวิจัย
1. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ
นิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม อายุ 
ภูมิภาคของสถานที่ท�างาน สถานภาพ รายได้ โปรแกรม
การศึกษาแตกต่างกัน

2. ความพงึพอใจในการศกึษาระดบัมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม อายุ ภูมิภาคของ
สถานที่ท�างาน สถานภาพ รายได้ โปรแกรมการศึกษา 
แตกต่างกัน

3. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจ
ในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารการศกึษา ของนสิติศนูย์นวตักรรมการบรหิารและ
ผูน้�าทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา
มีความสัมพันธ์กัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู ้วิจัยศึกษาความ

สัมพันธ์ ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึง
พอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสะท้อนผ่านคุณลักษณะ 8 ด้าน 
คือ ด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการริหารจัดการ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านการเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถและพัฒนาตนเอง ด้านความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร 
คือ นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรูพา ปีการศกึษา 2556 ประกอบด้วย นสิติ
ระดับปริญญาโท จ�านวน 790 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 ตามเกณฑ์การ
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จ�านวน 
260 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 
ได้แก่ อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�างาน สถานภาพ รายได้ 
และโปรแกรมการศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต และความพึง
พอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 

ฉบับ เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับการศึกษา
มหาบัณฑิต และความพึงพอใจในการศึกษาระดับการ
ศกึษามหาบณัฑติ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีจ�านวน 57 ข้อ ทั้ง 2 ฉบับ มี
ค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง .23-.83 และ .21-.70 ตาม
ล�าดับ รวมทั้งมีค่าความเชื่อมั่น .95 และ .94 ตามล�าดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ง

เก็บได้ 260 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 น�าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า ใช้ได้ทุกฉบับ จากนั้นน�า
มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติอ้างอิง เสนอค่า
สถิติเป็นตารางประกอบความเรียง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(mean) ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (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�า
ทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา โดย
รวมและบางด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านภาพลักษณ์ 
และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจเข้าศกึษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหาร และผู้น�า
ทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา โดย
รวมและบางด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง

3. ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบการตดัสนิใจ
เลอืกศกึษาต่อระดบัการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผูน้�าทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา 
จ�าแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถานที่ท�างาน สถานภาพ 
รายได้ และโปรแกรมการศึกษา พบว่า ภูมภิาคของสถานท่ี
ท�างาน สถานภาพ แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิ
ระดับ .05 ส่วนอายุ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา แตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม อายุ ภูมิภาคของสถาน
ที่ท�างาน สถานภาพ รายได้ และโปรแกรมการศึกษา พบ
ว่า อายุ และสถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนภูมิภาคของสถานที่ท�างาน รายได้ 
และโปรแกรมการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ

5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อกบัความพงึพอใจในการศกึษาระดบั
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู ้น�าทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า การ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อมคีวามสมัพันธ์กบัความพึงพอใจใน
การศกึษาระดบัการศกึษามหาบณัฑติในทางบวกโดยอยู่
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ระดับการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เพราะความมีชื่อเสียง และความสามารถในการ
บริหารจัดการการศึกษาของศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�าทางการศึกษา ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการตัดสินใจ
เข้าศกึษาต่อระดบัการศกึษามหาบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นด้าน
หลักสูตรทีมี่การยอมรบัในวงการศกึษาอย่างกว้างขวาง มี
เนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางการ
ศกึษา (ศูนย์นวตักรรมการบรหิารและผูน้�าทางการศกึษา, 
2554) นอกจากนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และออกกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อ
ให้ทกุมหาวทิยาลยัใช้เป็นแนวปฏบิตัใินการจัดการศกึษา
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) เพราะหลักสูตร
นับว่าเป็นแม่แบบส�าคัญท่ีเป็นดัชนีบ่งชี้คุณลักษณะของ
ผูเ้รยีนท่ีผ่านกระบวนการศกึษาได้เป็นอย่างด ี(เสรมิศกัดิ์ 
ช่วยอุปการ, 2540 อ้างถึงใน พัชนี ทองแก้ว, 2552) 
ซึ่งสอดคล้องกับ ปฐม นิคมมานนท์ (2528 อ้างถึงใน 
อโนทัย พึ่งทองหล่อ 2543) ที่กล่าวว่า เหตุจูงใจในการ
เข้าศึกษาที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ หลักสูตร เพราะเป็น
ข้อมูลส�าคัญในการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมตามหลักสูตร จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้เรียนให้
ความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยจะช่วยให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตรงกับความประสงค์ของผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทิศทางที่ดีข้ึน รวมถึงด้าน
การบริหารจัดการในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยส�าหรับนิสิต
และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม
กบัหลกัสตูร พร้อมทัง้มทีนุการศกึษาส�าหรับการวิจัยของ
นิสิต ซึ่งสอดคล้องกับ สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ (2538) 
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจของนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยต่อการศึกษาในระดับปริญญาศึกษาศาสตร์มหา
บัณฑิต หาวทิยาลยัขอนแก่น พบว่า ปัจจัยทีเ่ป็นแรงจูงใจ

ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยต่อการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คือ ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกษรา โพธิ์เย็น (2550) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 
นกัศกึษาส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัปัจจยั ด้านอาจารย์ที่
มคีวามเชีย่วชาญในการถ่ายทอดความรู ้อยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรภาว์ พุแค (2551) ได้
ศกึษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน พบ
ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านคณะ
อาจารย์ และบุคลากร อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจในการศกึษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�า
ทางการศึกษามีความพร้อมท้ัง ด้านภาพลักษณ์ เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคตะวันออก 
ด้านหลกัสตูร ทีม่คีวามพร้อมในเรือ่งของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และก�าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมถึงด้าน
อาจารย์ผู้สอน ท่ีมีความช�านาญ และประสบการณ์สูง
ทางด้านการบริหารการศึกษา พร้อมท้ังด้านการบริหาร
จัดการทางการศึกษา ท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (ศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา, 2554) 
โดยเฉพาะอย่างยิง่อาจารย์เป็นตวัแปรท่ีส�าคัญมากในการ
ก�าหนดคุณภาพของการศึกษา และคุณภาพต่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ (อรกัญญา สันติมิตร, 2553) 
จงึท�าให้สามารถเปิดท�าการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุบันโญ 
จีนารงค์ (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่ 
2 ท่ีมต่ีอกระบวนการเรยีนการสอนหลกัสตูรรฐัประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า นิสิตส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร อยู่ใน
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ระดับมากและสอดคล้องกับ บรรลบ อาศัย (2546) ได้
ศึกษา ความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่ 3 เกี่ยวกับการเรียน
การสอนหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรบั
ผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยับูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นที่ตรงกัน เกี่ยวกับ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และความ
มีชื่อเสียงของคณาจารย์ อยู่ในระดับมาก รวมทั้งอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน มีความเป็นกันเอง มีความเมตตา กรุณา 
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อนิสิตที่มาเข้าพบทั้งในเวลาเรียน
และเวลาว่าง จงึท�าให้นสิติเกดิความเชือ่มัน่ และพงึพอใจ
ต่อศักยภาพของอาจารย์เป็นอย่างมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต จ�าแนกตาม ภูมิภาคของ
สถานทีท่�างาน สถานภาพ โดยรวม และรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา ได้ก�าหนดทิศทางการ
บริหารเพือ่พฒันางานให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง ได้
ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
โดยการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ให้มีคุณภาพ เป็นการบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทางการ
บริหาร เพื่อน�ามาปรับใช้ในองค์การทางการศึกษา ท�าให้
เกิดการพัฒนาของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน มุ่ง
เน้นพัฒนาผู้บริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ เน้นความ
โดดเด่น ด้านคุณภาพการศึกษา ควบคู่ภาคปฏิบัติด้วย
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจนการเป็นผูน้�าการผลติ
นกับริหารการศึกษามืออาชพี (ศนูย์นวัตกรรมการบรหิาร
และผู้น�าทางการศึกษา, 2555) นอกจากนี้ยังก�าหนด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามนิสิตที่มาเรียนในปีการ
ศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออก 
รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมาจากภาค
อืน่ ๆ  (ศนูย์นวตักรรมการบรหิารและผูน้�าทางการศกึษา, 
2556) จากสภาพดังกล่าว ท�าให้การตัดสินใจมีค่าน�้า
หนกัไม่เท่ากนั อน่ึงการเรียนระดบัการศกึษามหาบณัฑติ

ส่วนใหญ่เป็นการเรยีนระหว่างปฏบิตังิาน ดงันัน้นสิติของ
ศนูย์นวตักรรมการบรหิารและผูน้�าทางการศกึษา (2556) 
ท่ีมีภูมิภาคของสถานท่ีท�างาน และสถานภาพต่างกัน 
ย่อมมีเหตุผลในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับสถานภาพ
ของตนเอง (ชูชัย เทพสาร, 2546) จากเหตุผลดังกล่าว 
มีผลต่อการตัดสินใจของนิสิตที่มีภูมิภาคของสถานที่
ท�างาน และสถานภาพ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สายชล 
บุญนวม (2554) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการ
บญัช ีของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านที่ตั้ง
ของสถานศกึษา เพราะต้องการเดนิทางในระยะเวลาทีส่ัน้ 
เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา นิสิตของศูนย์ ฯ ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างของการวจิยันีบ้างกลุม่มคีวามต้องการสร้างฐานะ 
สร้างความมัน่คง และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของ
ตน ถอืเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการท�างานในขณะเดยีวกัน
นสิติบางกลุม่อาจจะมสีถานภาพท่ีสมรสแล้ว หรือหย่าร้าง 
ย่อมมีภาระทางครอบครัว และมีความกังวลในการดูแล
บุตร ในขณะที่นิสิตบางคนยังคงมีสถานภาพโสด ก็จะไร้
ความกังวลในเรื่องของครอบครัว และภาระที่น้อยกว่าผู้
ท่ีสมรสแล้ว และนิสิตท่ีมีความต้องการเพ่ิมคุณวุฒิเพ่ือ
ส่งเสรมิต�าแหน่งในการปฏิบตังิานของตน จากสถานภาพ
ของนสิติดงักล่าว จงึให้ผลการวจิยัพบว่า นสิติท่ีมภีมูภิาค
ของสถานที่ท�างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ส่วนจ�าแนกตามอายุ รายได้ และโปรแกรม
การศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส�าคญัทางสถติ ิท้ังนีเ้พราะ ศนูย์นวตักรรมการบรหิาร
และผู้น�าทางการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลติบณัฑติศึกษาท่ีเหมาะสมกบัทุกกลุม่อาย ุรายได้ และ
โปรแกรมการศึกษา คือ ระดับปริญญาโท เรียนในช่วงวัน
จันทร์-ศุกร์ ปริญญาโท เรียนในช่วงวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 
ปริญญาโท เรียนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และปริญญาโท 
เรียนในช่วงภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีการวางแผนโปรแกรมการ
ศึกษาไว้เพ่ือรองรับนิสิตท่ีจะตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อไว้
อย่างเพียงพอ เพราะศูนย์ ฯ ได้ค�านึงถึงวัน และช่วงเวลา 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557262

ทีเ่หมาะสมกบันสิติทีต้่องการเรยีนในแต่ละโปรแกรมการ
ศึกษาเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่ท�าให้นิสิตไว้วางใจว่านิสิต
ทุกโปรแกรมการศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์จากคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี คือนิสิต
ในทกุ ๆ  โปรแกรมการศึกษาจะได้รบัการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมือนกันทุกประการ ทั้งในเรื่องของการก�าหนด
วัตถุประสงค์ของหลกัสตูรเพือ่ผลติผูบ้รหิารการศกึษาให้
มีความรูค้วามสามารถในการวิจัย เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ใน
การปฏบิตังิานได้ เพือ่ให้เกดิผูบ้รหิารทีม่กีารพฒันา และ
ความก้าวหน้าตามสภาพของสังคม รวมถึงเป็นผู้บริหาร
ที่ดี มีความสามารถในการเป็นผู้น�าทางการศึกษา (ศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา, 2555) ซึ่ง
มีเนื้อหา ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสมกับทุกโปรแกรม
การศกึษา และมีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ งานนพินธ์
ที่เพียงพอแก่นิสิต จะเห็นได้ว่า นิสิตที่มีอายุ รายได้ และ
โปรแกรมการศึกษาที่ต่างกัน ย่อมไม่มีผลต่อการตัดสิน
ใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิตไม่แตก
ต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอในการศึกษา
ต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิต จ�าแนกตามอายุ และ
สถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เนื่องจากศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
ศึกษามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล 
(คณะศึกษาศาสตร์, 2554) คณาจารย์ผู้สอนด�าเนิน
การสอนตามค�าอธิบายรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีความ
เข้มแข็งในเรื่องของความรู้ ทักษะและคุณธรรม อย่างไร
ก็ตามนิสิตกลุ่มอายุ 30-50 ปี ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่
ส่วนใหญ่ก�าลังเข้าสู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน และ
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน มีภาระงานมากเมื่อเข้ามา
เรียนและมีงานค้นคว้าวิจัย รวมท้ังสอบประมวลความ
รู้สามารถน�าไปใช้ได้ในการบริหารโรงเรียน รวมทั้งนิสิต
ที่มีสถานภาพโสดยังไม่มีครอบครัวก�าลังเตรียมตัวเข้าสู่
ต�าแหน่งผู้บรหิารโรงเรยีนเช่นกัน จึงท�าให้นสิติทีม่อีายใุน
ช่วง 30-50 ปี และยังคงสถานภาพโสดมีความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ สุบันโญ จีนารงค์ 
(2548, หน้า 65) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนิสิตรุ่นที่ 
2 ท่ีมต่ีอกระบวนการเรยีนการสอนหลกัสตูรรฐัประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า นิสิตรุ่นที่ 2 
ท่ีมอีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการเรยีนการ
สอนที่แตกต่างกัน 

ส่วนจ�าแนกตามภูมิภาคของสถานที่ท�างาน ราย
ได้ และโปรแกรมการศกึษา มคีวามพงึพอใจในการศกึษา
ต่อระดบัการศกึษามหาบณัฑติ โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิทัง้นีอ้าจเป็นเพราะศนูย์นวตักรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา ให้ความส�าคัญกับ
นิสิตทุกกลุ่มภูมิภาคของสถานที่ท�างาน รายได้ และ
โปรแกรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ประกอบกับนิสิต
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ส่วนใหญ่ท�างานแล้วมีอาชีพ
ภูมิภาคของสถานท่ีท�างานและรายได้ท่ีมั่นคง ส่งผลให้
นิสิตมีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบจึงท�าให้ความ
พึงพอใจในการศึกษาต่อระดับการศึกษามหาบัณฑิตไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ เชาวลิต (2541) 
ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ต่อระบบการจัดบริการสารสนเทศของส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกริก พบว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการ
ศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อระบบการจัด
บริการสารสนเทศของส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก 
ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ เมตตา ศรีสุข (2546) 
ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ ่นของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 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 ปัจจัยเหล่านีม้อีทิธิพลต่อการตดัสนิ
ใจเข้าศึกษาต่อ รวมท้ังอาศยัความเชือ่และความไม่เชือ่มา
เป็นส่ือในการตดัสนิใจ (Reeder, 1996) เม่ือผลการวจัิย
เรื่องนี้พบว่า การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์ของศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�าทางการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้าน
อาจารย์ผูส้อน ด้านอปุกรณ์การเรยีนการสอน ด้านบรหิาร
จัดการ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง ตลอดจนความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อส่งผลซึ่งกันและกัน
กับความพึงพอใจในการศึกษาต่อ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Vroom (1964) ที่อธิบายว่า ความคาดหวังหรือ
การตัดสินใจกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อมีส่ิงแวดล้อมหรือ
ปัจจยัสนับสนนุทีดี่กจ็ะได้รบัผลดงัทีค่าดหวังหรอืประสบ
ผลส�าเร็จและเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Landy & Becker (1987) ที่อธิบายว่า เมื่อบุคคล
ตัดสินใจกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ย่อมต้องการรางวัลท่ี
จะได้จากการตัดสินใจนั้น ๆ เมื่อประสบผลส�าเร็จย่อม
เกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจของตน สอดคล้องกับ
แนวคดิของ Owens & Valesky (2011, pp. 281-282) 
ทีก่ล่าวว่าบคุคลย่อมเลอืกตดัสนิใจเมือ่เผชญิกับทางเลอืก
หลาย ๆ ทาง และหากสิ่งที่เลือกมานั้นมีคุณประโยชน์
ท�าให้เกิดผลดีเขาย่อมมีความพึงพอใจ สอดคล้องกับ 
Hoy & Miskel (2001) ซึ่งกล่าวว่า การตัดสินใจ คือ 
กระบวนการคิด วิเคราะห์หาแนวทางที่จะน�าไปสู่การ
ตัดสินใจ สู่การปฏิบัติหรือกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจท่ีถูกต้อง และเป็น
ไปตามความต้องการของเป้าหมายที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า 
การตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อของนสิติการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความ

พงึพอใจ เมือ่เข้ามาเรยีนแล้ว ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิาน
การวิจัยของเรื่องนี้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการ

ศึกษา ควรเพ่ิมความเข้มแข็งขององค์ความรู้ทางการ
บริหาร และการเรียนการสอนโดยชี้แจงนโยบายนี้กับ
คณาจารย์ผู้สอน และควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้าน
หลักสูตร เพ่ือรองรับนิสิตท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับ
การศึกษามหาบัณฑิต

2. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการ
ศึกษา ควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการในเรื่อง
ของงานธุรการ งานบริการวิชาการให้เหมาะสม และ
อ�านวยความสะดวกแก่นิสิต ให้มากขึ้น

3. นิสิตท่ีมีอายุต�่ากว่า 30 ปี มีภูมิล�าเนาอยู่
ภาคใต้และภาคเหนือ ให้ความส�าคัญกับปัจจัยการ
เข้าศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และความ
พึงพอใจในการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ศูนย์ฯ ควร
ประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตกลุ่มน้ีมากข้ึน โดยการพัฒนา
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

4. นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการศึกษา
ต่อ ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการ
ศึกษาควรประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีการจัด
ระบบในการให้บริการด้านอปุกรณ์การเรียนการสอนอย่าง
มอือาชพี มกีารตรวจสอบอปุกรณ์การเรยีนการสอน ก่อน
การเรียนการสอนทุกครั้ง 

5. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการ
ศกึษา ควรส่งเสรมิให้นสิติมคีวามภมูใิจในการศกึษา สาขา
วชิาการบริหารการศกึษา เพ่ือส่งเสริมความเข้มแขง็ ความ
ผูกพันระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ขององค์การแห่งการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสงัคม 
และระดับประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาติดตามนิสิตที่จบการศึกษามหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในด้านการเข้า
สู่ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานใน
หน้าที่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม คือ ทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ

2. ควรวิจัยรูปแบบ ระบบการบริหารจัดการของ
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา เพ่ือ
รองรับให้เหมาะสมกับนิสิต
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2*

The Relationship Between Quality Management and Effectiveness 

of Schools under Sakaeo Primary Educational 

Service Area Office 2
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บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาระดบัการบรหิารเชงิคณุภาพกบัระดบัประสทิธผิลของโรงเรยีน ศกึษา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียนกับเขตที่ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพและที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จ�านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้
ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง และการทดสอบ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียน
มีปฏสัิมพนัธ์กนัในการส่งผลต่อการบรหิารเชงิคณุภาพของโรงเรยีน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในการ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 5) การบริหารเชิงคุณภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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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 rating-
scale 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การบริหารเชิงคุณภาพ เริ่มน�ามาใช้ในภาคธุรกิจ

และอตุสาหกรรมก่อน แล้วจึงพฒันามาสูร่ะบบการศกึษา 
โดยเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุคก่อนสงครามโลก
ครั้งที่สอง ในตอนแรกนั้นเน้นเฉพาะการประกันผลผลิต
ทางอุตสาหกรรม และต่อมาเดมมิ่ง (Deming) ได้น�า
ระบบการบริหารเชิงคุณภาพไปใช้ในระบบอุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุ่นจนประสบความส�าเร็จ การบริหารเชิง
คุณภาพเป็นกระบวนการบริหารที่ให้ความส�าคัญกับการ
วางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีการ
ก�ากับ ควบคุม ตรวจสอบการด�าเนินงานทุกขั้นตอน 
อีกทั้งมีการรักษา ปรับปรุง พัฒนากระบวนการท�างาน
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้งานทกุด้านของโรงเรยีนด�าเนนิการ
ไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

(กนกกรณ์ ทองไพจิตร์, 2556, หน้า 106) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของโซเดอร์ (Soder, 1987, p. 2410 - A) 
ที่พบว่า การวางแผนจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการวางแผน
กลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ระบบจัดเป็นโครงการพัฒนา
ระหว่างแผนต่อแผนและการวางแผนนั้นไม่ควรจ�ากัด
ในด้านเวลา ข้อตกลงในการวางแผนกลยุทธ์ควรได้รับ
พิจารณาอย่างเคร่งครัดเป็นไปอย่างถูกต้อง การศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นการศึกษาข้อมูลความ
ส�าเร็จของโรงเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
ประสทิธผิลหรือผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนและ
ยังมีตัวบ่งช้ีอ่ืน ๆ อีกเช่น สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน สอดคล้องกับ
มอทท์ (Mott, 1972, p. 97) ซึง่กล่าวถงึประสทิธผิลของ
โรงเรียนในแง่ของความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา
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นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแก้
ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสมิท 
(Smith, 1974) ที่กล่าวว่า การบริหารท่ีดีต้องมีระบบ
ควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะถ้าไม่มรีะบบควบคมุแล้ว
โอกาสที่องค์กรหรือโรงเรียนจะประสบความส�าเร็จเป็น
ไปได้น้อยมากหรือไม่มีโอกาสเลยก็ว่าได้ สอดคล้องกับ
ถวิล อรัญเวศ (ม.ป.ป., หน้า 5) ที่กล่าวว่า การบริหาร
และท�างานด้วยกระบวนการบรหิารเชงิคณุภาพท่ีประสาน
สอดคล้องทั้งโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่และภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย นอกจากจะช่วยให้การบริหารงานของ
โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจนแล้ว
อานิสงส์จากการบริหารและการท�างานอย่างมีระบบของ
ผู้บริหารก็จะท�าให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อ
เนื่องและชัดเจน และสอดคล้องกับศรีประภา เหมนาค 
(2556, หน้า 164) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผล
ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนและมีการพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาไปสู่มาตรฐาน จึงเห็นได้ว่า การบริหารเชิงคุณภาพ
ล้วนแต่มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลของโรงเรยีนทัง้สิน้

ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆในส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตั้งอยู ่ใน
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อม รวมถึงขนาดโรงเรียนก็ต่างกัน จึงมี
ผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระ 
รุญเจริญ (2525, หน้า 7 - 9) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบ
ที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนว่า
ประกอบด้วยขนาดโรงเรียน จ�านวนครูต่อนักเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่แนวทางการจัดการศึกษา
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 (2556) มีวิสัยทัศน์ คือ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
โรงเรียนได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด�ารง
ตนในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข ซึ่งจากรายงานใน

ปีการศึกษา 2556 พบว่า มีโรงเรียนจ�านวน 62 โรงเรียน
จาก 125 โรงเรยีนทีไ่ม่ผ่านการประเมนิคณุภาพภายนอก
รอบสาม คิดเป็นร้อยละ 49.60 จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
ส่วนใหญ่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลุทธ์ท่ี 5 ที่ว่า
พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทาง
การกระจายอ�านาจทางการศกึษา และด้านผู้เรียนไม่ผ่าน
ในมาตรฐานที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ จึงถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องหาทางแก้ไข
ท�าให้คุณภาพดีขึ้น สภาพเช่นนี้อาจสรุปได้ว่าเกิดจาก
ปัญหาด้านการบริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานมกีระบวนการในการท�างานท่ีไม่เป็นระบบและ
อาจไม่มีการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงคณุภาพของงาน
จงึส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนท�าให้โรงเรยีนไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท้ังนี้เพ่ือน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารเชิงคุณภาพของ

โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว 
เขต 2 

3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและ
เขตที่ตั้งโรงเรียนท่ีมีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของ
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 
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4. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและ
เขตทีต่ัง้โรงเรยีนท่ีมผีลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
เชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สมมติฐานของการวิจัย
1. ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียน มี

ปฏิสัมพันธ์ต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

2. ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียน มี
ปฏิสัมพันธ์กันต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

3. การบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของ
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
ในการวจิยัครัง้นี ้มุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

การบรหิารเชิงคณุภาพกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยมีขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้

1.1 การบริหารเชิงคุณภาพ ได้แนวคิดของ
เอด็เวร์ิด เดมมิง่ (Deming, 1986) จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) การวางแผน 2) การปฏบิตัติามแผน 3) การตรวจสอบ 
และ4) การแก้ไขปรับปรุง

1.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน อาศัยแนว
ความคิดของมอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy & 
Miskel, 1991, p. 373) จ�านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถในการผลตินกัเรียนให้มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูง 2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน 4) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่

ในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รวมทั้งสิ้น 1,338 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการ
สอนอยู่ในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่งหาจ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) หลัง
จากนั้นท�าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรียน
และเขตทีต่ัง้โรงเรยีน ด้วยวธิเีทยีบสดัส่วนประชากร แล้ว
จึงท�าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 302 คน รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอข้อมูลด้วยค่ะ

ที่ตั้งของโรงเรียน

จำานวนประชากร (คน)

จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)

จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

เล็ก กลาง ใหญ่ รวม เล็ก กลาง ใหญ่ รวม

อ�าเภออรัญประเทศ 120 160 79 359 27 36 18 81

อ�าเภอวัฒนานคร 120 238 140 498 27 54 32 113

อ�าเภอโคกสูง 21 101 15 137 5 23 3 31

อ�าเภอตาพระยา 28 148 168 344 6 33 38 77

รวม 289 647 402 1338 65 146 91 302

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส�ารวจ ซึ่งเครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 
จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับขนาดโรงเรียนและเขตที่
ตั้งโรงเรียน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิง
คุณภาพของโรงเรียน จ�านวน 4 ด้าน แบบสอบถามเป็น
ชนดิมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของลเิคิร์ท 
จ�านวน 4 ด้าน รวม 39 ข้อ ได้แก่ ด้านการวางแผน 
จ�านวน 10 ข้อ ด้านการปฏิบัติตามแผน จ�านวน 10 ข้อ 
ด้านการตรวจสอบจ�านวน 10 ข้อ และด้านการแก้ไข
ปรับปรุงจ�านวน 9 ข้อ 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธผิลของ
โรงเรยีนจ�านวน 4 ด้าน แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท จ�านวน 4 ด้าน 
รวม 30 ข้อ ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลตินกัเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจ�านวน 5 ข้อ ด้านความ
สามารถในการพฒันาทศันคตทิางบวก จ�านวน 9 ข้อ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จ�านวน 9 
ข้อ ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมจ�านวน 7 ข้อ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาหลักการทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
2. ร่างแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์
 3. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นิยาม
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบันยิามศัพท์ 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้
คุณภาพของแบบสอบถามตั้งแต่ .80 – 1.00

4. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของรัฐ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ�านาจจ�าแนกราย
ข้อกับคะแนนแต่ละด้าน (Item Total Correlation) 
ซึ่งพบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพ
ของโรงเรียนมีค่าอ�านาจอยู่ระหว่าง .22 - .90 และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ค่า
อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .26 - .87 จากน้ันหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิกีารของครอนบาค 
(Cronbach, 1990, pp. 202 - 204) ซึ่งพบว่า 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .95 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากศูนย์นวัตกรรมการบริหาร

และผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาถงึผูอ้�านวยการโรงเรยีนทีส่งักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม จ�านวน 302 ฉบับ 
พร้อมกับหนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลตาม
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยในอ�าเภออรัญประเทศจะ
ส่งแบบสอบถามไปโรงเรียนเล็ก 27 ฉบับ ขนาดกลาง 
36 ฉบับ ขนาดใหญ่ 18 ฉบับ ในอ�าเภอวัฒนานครจะ
ส่งแบบสอบถามไปโรงเรียนเล็ก 27 ฉบับ ขนาดกลาง 
54 ฉบับ ขนาดใหญ่ 32 ฉบับ ในอ�าเภอโคกสูงจะส่ง
แบบสอบถามไปโรงเรยีนเลก็ 5 ฉบับ ขนาดกลาง 23 ฉบับ 
ขนาดใหญ่ 3 ฉบบั ในอ�าเภอตาพระยาจะส่งแบบสอบถาม
ไปโรงเรียนเล็ก 6 ฉบับ ขนาดกลาง 33 ฉบับ ขนาดใหญ่ 
36 ฉบับ และแจ้งก�าหนดเวลาในการส่งแบบสอบถามคืน 
โดยให้ส่งไปยังกล่องรบัหนงัสอืของโรงเรยีนบ้านหนองบัว 
ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 2

3. กรณีท่ียังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามเวลา
ที่ก�าหนด ผู้วิจัยจะท�าการติดต่อกับครูที่ยังไม่ได้ตอบ
แบบสอบถามกลบัมาเพือ่ขอรบัแบบสอบถามด้วยตนเอง
จนครบ302 ฉบับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ
2. ศึกษาระดับการบริหารเชิงคุณภาพของ

โรงเรียนและศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่
ใช้คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและ
เขตที่ตั้งโรงเรียนท่ีมีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของ
โรงเรยีน และท่ีมผีลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน สถติท่ีิใช้
คอื การวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – Ways 
ANOVA) 

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิง
คุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้คือ การ
ทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation)

สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงคะแนนเฉลีย่จากมากไป
หาน้อยตามล�าดับดังนี้ คือ การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุง 

2. ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบั
มากทุกด้าน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามล�าดับดังนี้ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้
มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงู ความสามารถในการพฒันา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับ
เปลีย่นและพฒันาให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

3. ปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและเขตท่ีต้ัง
โรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว 
เขต 2 พบว่า มปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียนมี
อทิธพิลร่วมกนัต่อการบรหิารเชงิคณุภาพ สงักดัส�านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อ
จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ�าแนกตามเขตที่ตั้ง
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โรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เช่นกัน

4. ปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและเขตที่
ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตทีต่ัง้โรงเรยีนมอีทิธิพล
ร่วมกันต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อจ�าแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ�าแนกตามเขตที่ตั้ง พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 เช่นกนั 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพ
กบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 
โดยรวมและทกุด้าน มีความสมัพันธ์กนัทางบวกในระดบั
สูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การอภิปรายผล
1. การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล�าดับดังนี้ ด้านการ
วางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ 
และด้านการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนส่วน
ใหญ่เห็นความส�าคญัของการบรหิารเชงิคณุภาพ จึงท�าให้
การปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก และอาจเป็นเพราะโรงเรยีน
ทุกแห่งได้มีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนอย่างเข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ทีก่ล่าวถึงความส�าเรจ็ในการ
บริหารคอื โรงเรยีนทุกแห่งมรีะบบประกันคณุภาพภายใน
ทีเ่ข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีาร
ประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย การ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง 

(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 
2, 2557, หน้า 31-32) สอดคล้องกับส�านักเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2544 , หน้า 10-12) ที่กล่าวว่า การใช้
กระบวนการด�าเนินงานวงจรเดมมิ่ง (Deming) โดยการ
ควบคุมคุณภาพคือ การท่ีโรงเรียนต้องร่วมกันวางแผน 
และด�าเนินการตามแผน เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบ
คุณภาพ คือ การที่โรงเรียนต้องร่วมกันตรวจสอบ เพื่อ
พฒันาปรบัปรงุคุณภาพ ของงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และมาตรฐานการศกึษา สอดคล้องกบัสมศกัดิ ์ฝ้ันค�าอ้าย 
(2546, หน้า 108) ท่ีพบว่า ข้าราชการครูมีความเห็น
ว่าการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามวงจรแห่ง
ความส�าเร็จ (PDCA) ในภาพรวมผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
วงจรแห่งความส�าเร็จ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านปรากฏว่า มีการใช้กระบวนการบริหารตามวงจร
แห่งความส�าเร็จอยู่ระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของภูษิต โภคพลากรณ์ (2547, หน้า 84) ที่พบว่า 
โรงเรยีนประถมศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ระยอง เขต 1 มีการบริหารเชิงคุณภาพตามธรรมนูญ
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพวงจร PDCA 
โดยภาพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นพรัตน์ ชัชวาลย์ (2549, หน้า 59) ที่พบว่า ครูผู้สอน
ในโรงเรียนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบริหารโรงเรียน โดย
ใช้วงจรคณุภาพ โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ พอดี 
(2549, หน้า 83) ทีพ่บว่า การน�าวงจรเดมมิง่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการ
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ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
2 (2557) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา 5 
ด้านเพื่อให้เกิดแก่ผู้เรียน ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส�านึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัด
กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย สถานศึกษาพอ
เพียง จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 3) ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 4) พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 5) พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ�านาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทกุภาคส่วน สอดคล้องกับแนวคดิของมอทท์ (Mott, 
1972, p. 373) กล่าวว่าประสทิธผิลคอื คณุภาพทีเ่กิดกับ
ผูเ้รยีน เป็นผูท้ีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูเป็นท่ีน่าพอใจ 
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและ
คุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ เพียพิจิตร 
(2548, หน้า 41) ที่พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภทัรพร อะพรรมัย์ (2555, หน้า 76) ทีพ่บว่า ประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอกบินทร์บุรี สังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุร ีเขต 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของเสาวลักษณ์ โสมาทัต (2553, หน้า 59) ที่พบว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน

3. ปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและเขตท่ีต้ัง
โรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว 
เขต 2 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตท่ีต้ัง
โรงเรียนมีอิทธิพลร่วมกันต่อการบริหารเชิงคุณภาพ
ของโรงเรียน โดยพบว่าโรงเรียนขนาดกลางในเขตที่ตั้ง
อ�าเภอวัฒนานครร่วมส่งผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพ
ของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (2557) ได้ก�าหนดจุดเน้น
ด้านการบริหารจัดการไว้ว่า ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้
รบัการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลอย่างเป็นระบบและ
ท่ัวถึง จึงส่งผลให้โรงเรียนขนาดกลางในเขตท่ีต้ังอ�าเภอ
วฒันานครมกีารบริหารเชงิคณุภาพอย่างเป็นระบบ เพราะ
โรงเรียนส่วนใหญ่ในอ�าเภอวัฒนานครเป็นโรงเรียนขนาด
กลาง ท�าให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว ผู้บริหาร
และครูมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกัน ในขณะเดียวกันเขตท่ีตั้งโรงเรียนร่วมส่งผลต่อ
การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียนเช่นกัน ที่เป็นเช่น
นี้เนื่องจากอ�าเภอวัฒนานครเป็นท่ีตั้งภูมิล�าเนาของผู้
อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ตลอดจนข้าราชการการเมืองหลายท่าน 
จงึท�าให้รบัรูถ้งึสภาพ ปัญหา ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ และสามารถ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาอ�าเภอ
วัฒนานครให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านรวม
ถงึด้านการศกึษา โดยเป็นอ�าเภอเดยีวในสงักดัส�านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีมี
มหาวิทยาลัยมากถึง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยบูรพาและ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนย์สารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ
พัฒนางานปกครอง, 2555) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ซูเฟียร์ ด�าส�าราญ (2549, หน้า 94) ท่ีพบว่า ขนาด
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โรงเรยีนและจงัหวดัทีต้ั่งมปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ

4. ปฏิสัมพันธ์ของขนาดโรงเรียนและเขตท่ี
ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
2 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่า ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียน
มีอิทธิพลร่วมกันต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยพบ
ว่าโรงเรียนขนาดกลางในเขตที่ตั้งอ�าเภอวัฒนานครร่วม
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ขนาดกลางสามารถจัดประชุม อบรมครูทั้งโรงเรียน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักเห็น
ความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ลดขั้นตอนการ
ท�างาน สามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างทั่วถึง ครูมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนม ผูกพันกันมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
อีกทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรมาก ท�าให้เมื่อมี
ข่าวสารการประชุมต้องด�าเนินการประชุมทีละกลุ่ม เช่น 
เรยีกประชมุหวัหน้าฝ่าย หวัหน้ากลุม่สาระ แล้วน�าข้อมลู
ข่าวสารท่ีรบัทราบมาแจ้งผูท้ีเ่ก่ียวข้องอกีครัง้หนึง่ ซึง่อาจ
ท�าให้รับข้อมูลคลาดเคลื่อน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กจะ
ประสบปัญหาขาดแคลนหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณ 
ด้านอาคารเรยีนอาคารประกอบการ ห้องปฏิบัตกิาร แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้ในขณะเดียวกนัเขตทีต่ัง้อ�าเภอวัฒนานครร่วม
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเน่ืองจากมีความอุดม
สมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เขื่อนพระปรง อ่าง
เก็บน�้าห้วยชัน อ่างเก็บน�้าทับประดู่ ป่าชุมชนหนองมะอึ 
ป่าชุมชนหนองน�้าใส เป็นต้น จึงท�าให้ประชากรในพื้นที่
มแีหล่งอาหารซ่ึงมาจากแหล่งน�า้และป่าของชมุชนในการ
เลีย้งชีพ สามารถน�าประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ี
อยู่มาใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลัก 
ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย ท�าไร่อ้อย และข้าราชการ 
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมมีผลผลิตทางการเกษตร

ที่ส�าคัญได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส 
ข้าวโพด รวมถึงเป็นเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น โรงงานอีสต์บอร์ด จ�ากัด โรงงานน�้าตาลตะวันออก 
โรงงานแป้งมันเอียมบูรพา โรงงานโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ 
จ�ากัด ด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษาท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนย์สารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ
พฒันางานปกครอง, 2555) นอกจากนีอ้�าเภอวฒันานคร
ยังเป็นที่ตั้งภูมิล�าเนาของข้าราชการการเมืองระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ รวมทั้งเป็นที่ตั้งภูมิล�าเนาของ
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของกลมวรรณ ชัยวานิชศิริ 
(2536, หน้า 224) ที่พบว่า ขนาดโรงเรียนเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536, หน้า 140) 
ที่พบว่า ระดับเศรษฐกิจของชุมชนและความเจริญของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่จะมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน รวม
ถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของซูเฟียร์ ด�าส�าราญ (2549, 
หน้า 94) ท่ีพบว่า ขนาดโรงเรียนและจังหวัดท่ีต้ังมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศกึษา พบ
ว่า โดยรวมและทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ต้องมรีะบบประกนัคณุภาพและระบบการประกนัคุณภาพ
จัดเป็นเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพ
หรือวงจรคุณภาพที่ผู้บริหารโรงเรียนทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าเป็นการท�างานตามปกติของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นระบบ
ทีผ่สมผสานอยูใ่นกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาทีเ่กดิ
ขึน้ในชวีติประจ�าวัน (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 12) สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2544, หน้า 7-8) 
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ทีก่ล่าวว่า การบรหิารเชิงคณุภาพเป็นกระบวนการด�าเนนิ
งานให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
ประกอบด้วยการด�าเนนิงาน 4 ขัน้ตอน คอื การวางแผน 
(plan) การลงมือปฏิบัติ (do or implementation) 
และการตรวจสอบผลปฏิบัติงานหรือประเมิน (check 
or evaluation) และการปรับปรุงแก้ไขการท�างาน (act 
or adjust) เรียกย่อ ๆ ว่าวงจรการบริหารงานแบบวงจร
คณุภาพ (PDCA) สอดคล้องกับแนวความคิดของสมศกัดิ์ 
ดลประสิทธ์ (2539, หน้า 33) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่
ส�าคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรส่งผลท�าให้มี
การปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด�าเนิน
งานในทุก ๆ ด้านมีคุณภาพ ผลจากการท�างานที่มี
คุณภาพจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ สอดคล้องกับคลิกแมน 
กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman Gordon & Ross 
Grodon, 2001 p. 49) ทีส่รปุคณุลกัษณะของโรงเรยีนที่
มีประสิทธิผลหรอืโรงเรยีนทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในการบรหิาร
งานทีป่รบัปรงุแล้ว คอื ใช้วธิกีารทีห่ลากหลายเพือ่พฒันา
ปรบัปรงุโรงเรยีน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรรณา พยุงวงษ์ (2544, หน้า 79) ท่ีพบว่า สุขภาพ
องค์การแต่ละด้านและประสิทธิผลโดยรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สงักดั

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
2 โรงเรียนควรปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการจัดให้ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพนักเรียน มีการวางแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ควรเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ผลงานการปฏบิตังิานของ
โรงเรียนอย่างสม�่าเสมอรวมถึงให้ความส�าคัญในปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ถึง
แม้ว่าระบบประกันคุณภาพภายในจะดีอยู่แล้ว

2. ด้านประสทิธผิลของโรงเรียน สังกดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โรงเรียน
ควรร ่วมการอบรม ประชุมสัมมนาเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ จากนั้นน�าข้อมูลมาจัด
ท�าหลักสูตร และประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพ่ือประโยชน์
ของโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการบริหารเชิง

คุณภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว 
เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

ขององค์การของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา*

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�า

การเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การของคร ู3) เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การ
ของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 460 คน ปีการศึกษา 2557 สุ่มตัวอย่างจากครูโรงเรียนมัธยม สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 5 ภูมิภาค จ�านวน 369 โรงเรียน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยค่าสถติพืิน้ฐาน ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั และการวเิคราะห์ตวัแบบสมการ
โครงสร้าง

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ X2 = 100.93, 
df = 112, p = 0.76, CFI = 0.99, RMSEA = 0.00 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และคุณลักษณะของบุคลิกภาพ 
ส�าหรบัตวัแปรทีม่อิีทธพิลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองค์การอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิได้แก่ การรบัรูค้วามยุตธิรรม
ในองค์การ คุณลักษณะบุคลิกภาพ และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ โดยมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านความผกูพนัต่อองค์การ 3) ตวัแปรทัง้หมดในแบบจ�าลองทีพ่ฒันาขึน้สามารถใช้อธบิายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ร้อยละ 55 

*วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**นิสิตหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ 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.

ความสำาคัญของปัญหา
จากสภาพปัจจุบัน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง โดยมีหลายองค์กรที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อันได้แก่ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชน เป็นต้น 
มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพการศึกษา ดังน้ันโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้พร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงและการแข่งขนั อนัจะน�ามาซึง่ประสทิธภิาพ 
ดังนั้น การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะมีประโยชน์
ต่อสถานศึกษาที่จะท�าให้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบว่า มี
ปัจจัยใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลให้ข้าราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การ รวมท้ังสร้างเสริมปัจจัยเหล่านั้นให้มี
ความแข็งแกร่งส่งผลให้ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยม
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
อย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
โดยสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ซึง่ผลทีไ่ด้จาก
การวจิยัครัง้นีจ้ะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิให้ครู
ปฏิบัติพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ความยุติธรรม 

คณุลักษณะบคุลกิภาพ ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

2. เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ
ของคร ูสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 

1.1 การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ 
(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
แบบเป ิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบความ
รับผิดชอบ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว

1 . 3  ภ า ว ะ ผู ้ น� า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transformational Leadership) ศึกษาตามแนวคิด
ของ Bass and Avolio (1994) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การมอีทิธพิลในการสร้างอดุมการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
ค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่
2.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ (Organizational Citizenship Behavior) 
ศึกษาตามแนวคิดของ Organ, Podsakoff and 
McKenzie (2006) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา 
ความจงรักภักดีต่อองค์การ การยินยอมปฏิบัติตาม
แนวทางขององค์การ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ให้ความร่วมมือ และการพัฒนาตนเอง 

2.2 ความผกูพนัต่อองค์การ (Organizational 
Commitment) ศึกษาตามแนวคิดของ (Meyer, Allen 
and Smith ,1993) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความผกูพนัต่อองค์การด้านจติใจ ความผูกพนัต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่กับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทัดฐาน 

ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการครู

ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 
จาก 42 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2,157 โรงเรียน จ�านวน 
89,338 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ตัวแปรประกอบไปด้วย ตัวแปรแฝง 5 ตัว คือ 1) การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ศึกษาตามแนวคิดของ 
Greenberg (2000) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 4 ตวั 
2) คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Trait) ศึกษา
ตามแนวคดิของ Costa and McCrae (1992) ประกอบ
ด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 5 ตัว 3) ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
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
การรับรูค้วามยุตธิรรมในองค์การ คณุลกัษณะบคุลกิภาพ 
และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปรแฝงภายนอก 
ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปรแฝงภายใน แสดง
ดังภาพ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประโยชน์ต่อการบริหารงานและหน่วยงาน

ในระดับนโยบายสามารถน�าข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาให้บุคลากรที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคคลขึ้นเป็นผู้บริหาร และ
ครู อันจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาของไทยต่อไป 

2. ได้องค์ความรูเ้ชงิวิชาการ ในการศกึษาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ขยายฐานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวงการ
ศึกษาต่อไป

สมมติฐานการวิจัย
1. การรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การ คณุลักษณะ

บุคลิกภาพ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และความผูกพัน
ต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

2. การรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การ คณุลักษณะ
บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การของครู 

สงักดั ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา โดยผ่าน
ความผูกพันต่อองค์การ 

3.โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปร
หลายตัวโดยใช้เทคนคิของการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation 
Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป LISREL มี
รายละเอียดในการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของตัวแปร มี
วิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) องค์ประกอบของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ 2) องค์ประกอบของคุณลักษณะ
บุคลิกภาพ 3) องค ์ประกอบของภาวะผู ้น�าการ
เปล่ียนแปลง 4) องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ  5) องค์ประกอบของความ
ผูกพันต่อองค์การ 

1.2 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ศึกษาก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

2. สร้างตัวแบบการวิจัย (research model) 
โดยการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร และก�าหนดสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
ได้แก่ การวัดตัวแปรแฝงการรับรู ้ความยุติธรรมใน
องค์การ การวัดตัวแปรแฝงคุณลักษณะบุคลิกภาพ การ
วดัตวัแปรแฝงภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง การวดัตวัแปร
แฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ การวัด
ตัวแปรแฝงความผูกพันต่อองค์การ 

ส่วนตัวแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ คุณลักษณะ
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บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปร
แฝงภายนอก (exogenous latent variables) ตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความ
ผกูพนัต่อองค์การ เป็นตวัแปรแฝงภายใน (endogenous 
latent variables) ส่วนตัวแบบโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงเส้นที่ได้น�ามาปรับเป็นสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ 

ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้าราชการ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จาก 42 เขตพื้นที่
การศึกษา 2,157 โรงเรียน จ�านวน 89,338 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่าง 
และวธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบแบ่งกลุม่แบบหลายข้ันตอน 
(Multi stage cluster sampling) ดังนี้

2.1 งานวิจัยครั้งนี้มีจ�านวนตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมด 23 ตัว ดังนั้นการประมาณตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้นี ้ค�านวณจากสูตรของ Tabachnick and Fidell 
คือ 20 x 23 ได้จ�านวนตัวอย่างอย่างน้อย 460 ตัวอย่าง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวอย่างจ�านวน 460 คน 

การนำาเสนอตัวแบบความสัมพันธ์
1. เสนอตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีปรับ

แล้วเพือ่การทดสอบ โดยกรณีทีต่วัแบบความสมัพนัธ์ตาม
สมมติฐานไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวแบบเริ่มต้น ผู้วิจัยจะ
ด�าเนินการปรับตัวแบบ (model modification) จนได้
ตัวแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากนั้นจึงรายงานค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลซึ่งประกอบ
ด้วยอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทาง
อ้อม (indirect effect) และอิทธิพลรวม (total effect)

2. สรุปผลการวิจัยและได้ตัวแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ และข้อวิจารณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามครผููส้อนโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ซ่ึงผู ้วิจัยพัฒนาข้ึนเอง ตาม
แนวคิดและทฤษฎีของ Organ, Podsakoff and 
McKenzie (2006) เป็นข้อค�าถามที่ใช้วัดมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยท�าเลย ไม่ค่อยได้ท�า 
ท�าบางครั้ง ท�าบ่อยครั้ง และท�าเสมอ 

สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาระดับการรับรู ้ความยุติธรรม 

คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา พบว่าครูโรงเรียนมัธยมศึกษารับรู้
ถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้านการ
ให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ความจงรักภักดีต่อองค์การ ระดับความคิดเห็นการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ด้านความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือด้านความยุติธรรมด้านข้อมูลข่าวสาร มีระดับความ
คิดเห็นของคุณลักษณะบุคลิกภาพ ด้านบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
บุคลิกภาพแบบความรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็น
ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการค�านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบคุคล มค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมาคอืด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ มีระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านความผกูพนัต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน มี
ค่าเฉลีย่สงูท่ีสดุ รองลงมาคอืด้านความผกูพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจ 
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2. การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 
คุณลักษณะบุคลิกภาพมี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผ่านความผูกพัน
ต่อองค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.028 และ 0.165 ตามล�าดับ) 
ยกเว้นการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อ
องค์การ (อิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.012, และ 0.012 
ตามล�าดับ) ส่วนการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ
คุณลักษณะบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.301 และ 
0.202 ตามล�าดับ) ยกเว้นภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีอทิธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ของ
องค์การ (อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.028) และการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ (อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.135, 0.311 
และ 0.129 ตามล�าดับ) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 และ 0.05 และความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.090) อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

3. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชงิ
สาเหตุของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การของ
ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ผู้
วจิยัสร้างขึน้กบัข้อมลูเชงิประจักษ์ผลการวเิคราะห์พบว่า 
สมการโครงสร้างมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกับข้อมลูเชงิ
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
ค่าสถติดิงักล่าวจะเหน็ได้ว่าค่า p มค่ีามากพอทีจ่ะยอมรบั
สมมติฐาน (p > .05) และดัชนีต่างๆ เส้นทางอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรทุกเส้นมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ

การวิจัยในครั้งนี้พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงค่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.186 ถึง 
0.680 ตัวแปรคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด
คือตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีค่าเท่ากับ 
0.680 รองลงมาคือตัวแปรภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
กับตัวแปรคุณลักษณะบุคลิกภาพมีค่าเท่ากับ 0.518 
ตัวแปรคุณลักษณะบุคลิกภาพกับตัวแปรความผูกพัน
ต่อองค์การมีค่าเท่ากับ 0.577 และตัวแปรภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การมค่ีาเท่ากบั 0.514 ตามล�าดบัส่วนตวัแปรคูท่ีม่ค่ีา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือตัวแปรความผูกพัน
ต่อองค์การกับตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การมีค่าเท่ากับ 0.306

จากการวเิคราะห์สมการโครงสร้างความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง 5 ตัวแปรคือการรับรู้
ความยุติธรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลง ความผกูพนัต่อองค์การและพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การของครยูอมรบัสมมตฐิานการ
วิจัยตามที่ตั้งไว้

การอภิปรายผล
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับการรับรู้ความ

ยุติธรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู ้น�าการ
เปลี่ยนแปลงความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูล
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เชิงประจักษ์ โดยการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ 
คุณลักษณะบุคลิกภาพ และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
เป็นตัวแปรภายนอก (exogenous latent variable) 
และ พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ และความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรภายใน (endogenous 
latent variable) ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจท่ีชัดเจนย่ิงขึน้ในการอธบิายว่า การรบัรูค้วาม
ยติุธรรมในองค์การ คณุลกัษณะบคุลกิภาพ และภาวะผูน้�า
การเปล่ียนแปลงมีอิทธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีดี่ขององค์การของครู สงักดั ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ 
ดังนั้น หากโรงเรียนมัธยมสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ต้องการพัฒนาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครูให้เกิดขึ้น ผู้บริหารต้อง
ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพความ
สัมพันธ์ในด้านการสร้างการให้ความร่วมมือ ความจงรัก
ภักดีต่อองค์การ สร้างความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ส�าคัญผู้บริหาร
จะต้องมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพ
แบบความรับผิดชอบ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของครู
แต่ละคนในโรงเรียนเป็นส�าคัญ โดยพยายามสร้างแรง
บันดาลใจให้เกดิขึน้ในตวัครทูกุคน ทีส่�าคญัผูบ้รหิารต้อง
มีความตระหนกัด้านการจัดกิจกรรมทีท่�าให้ครใูนโรงเรยีน
มีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน และด้าน
จิตใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน
ต่างๆ ย่อมจะท�าให้เกดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีอง
องค์การเพิ่มมากขึ้นด้วย 

ข้อค้นพบดงักล่าว ผูว้จิยัขอน�าเสนอการวจิารณ์
ตามสมมติฐานดังนี้

1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูผลการวิเคราะห์ตัว
แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความ

ผกูพันต่อองค์การ และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีอง
องค์การของครู (ค่าสมัประสทิธิเ์ส้นโยงเท่ากบั 0.828 และ 
0.645) หรือ กล่าวได้ว่า การรับรู้ความยตุธิรรมในองค์การ
มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การของคร ูซึง่เป็น
ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ข้อค้นพบนีแ้สดงให้เหน็ว่า การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีด ี
ขององค์การของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้นการรับรู้ความยุติธรรมมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันขององค์การ ท้ังนีค้รูรับรู้
ได้ว่าผูบั้งคบับญัชาปฏบิตัต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความ
ยุติธรรม เสมอภาค มีเหตุผล เป็นธรรม และรู้สึกได้ว่าได้
รบัข้อมลูข่าวสารท่ีชดัเจนปราศจากการปิดบงัซ่อนเร้น มี
ความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ส่งผลให้ครู
เกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Tepper และEisenbach (1998) ให้ความหมายของ
การรับรู้ความยตุธิรรมด้านการมปีฏสิมัพันธ์หมายถงึ การ
รับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อเขา
ด้วยความยุติธรรมในระหว่างท่ีปฏิบัติงานด้วยกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรภพ จตุรพาณิชย์ (2548) 
พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความผูกพันต่อองค์กร และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Organ, Podskoff & MackKenzie (2005) 
มีจุดยืนทางความคิดเบื้องต้นว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน 
มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการจูงใจมนุษย์ ซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การกับกระบวนการจูงใจมนุษย์
มีความคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ท่ีมี
ความทับซ้อน (Overlap) กันอยู่ หนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้
เกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การ คือ การมีใจรักในงานที่ท�า (Affiliation) ท�าให้
มคีวามสขุกบังานท่ีท�าส่งผลเป็นแรงผลักดนัให้เกดิความ
พึงพอใจในงานที่ท�า 
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2. คุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของครู ผลการวิเคราะห์ตัวแบบความ
สัมพันธ์ตามสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู 
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นโยงเท่ากับ 0.751 และ 0.719) หรือ 
กล่าวได้ว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ
มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยั Hough and Oswald (2000) ซึง่
ท�าการสงัเคราะห์งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการคดัเลอืกบุคลากร
โดยการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ ยังพบว่าบุคลิกภาพ
แบบห้าองค์ประกอบ ยังสามารถท�านายพฤติกรรมใน
การท�างานได้ เช่น บุคลิกภาพแบบมีจิตส�านึก และ
บุคลิกภาพ แบบคล้อยตามมีความสัมพันธ์กับแบบ
ทดสอบ ความซื่อสัตย์ (Integrity Tests) บุคลิกภาพ 
แบบไม่มั่นคงทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทาง ลบกับ
ผลการปฏิบัติงานที่ต ้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
(Interpersonal Interaction) เป็นต้น ตรงกับข้อเสนอ
ของ Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006) 
ที่ว่าในองค์การสามารถคัดกรองบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการแสดง พฤติกรรมเอื้อสังคม เช่น บุคคลที่
ชอบช่วยเหลือ บุคคลอื่น หรือมีความรับผิดชอบ เพราะ
บุคคลที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เมื่ออยู่ในสังคมองค์การ ก็
ย่อมมแีนวโน้มท่ีจะแสดงพฤตกิรรมเอ้ือสงัคม ในองค์การ
มากกว่า 

3. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู ผลการวิเคราะห์ตัว
แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของครู (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นโยงเท่ากับ 0.699 
และ 0.710) หรอื กลา่วได้วา่ ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง
มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การของข้าราชการ
ครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็น
ว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ross 
and Gray (2004) ท�าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น�าเปลี่ยน
สภาพ และความผูกพันของครูต่อองค์การตัวแปรท่ีส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครู โดยได้เก็บข้อมูลจาก
ครูใน 218 โรงเรียนประถมโดยการสร้างแบบจ�าลองขึ้น
มาเปรียบเทียบกัน 2 แบบจ�าลอง ผลพบว่า ภาวะผู้น�า
เปลีย่นสภาพมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมไปสูค่วาม
ผกูพนัของครตู่อองค์การ นอกจากน้ียงัพบว่า ภาวะผูน้�า
เปลี่ยนสภาพยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครูอีก
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

4. ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู 
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน 
พบว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นโยงเท่ากับ 0.545) หรือ กล่าว
ได้ว่าความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้
เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การของข้าราชการ
ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ทั้งนี้ ครูมีพฤติกรรมที่ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นทางการ 
เช่น ตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การส�านึก
ในหน้าท่ี เป็นต้น หากโรงเรียนใดมีครูเหล่าน้ีมากๆ จะ
ท�าให้องค์การไปสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
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ของ Organ (1988) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การหมายถึง พฤติกรรมที่องค์การไม่ได้
ก�าหนดไว้ให้ปฏิบัติแต่พนักงานปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบ
รางวัลขององค์การ ประกอบด้วยพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ พฤตกิรรมการเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ืน่ พฤตกิรรม
ความอดทน อดกลั้น พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้
ความร่วมมอื และสอดคล้องกบัทฤษฎขีอง Deshpande 
(2002 อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวานิชตระกูล, 2549, หน้า 
22) กล่าวว่า พฤติกรรมนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นทางการ 
แต่คล้ายกับหน้าที่ หรือบทบาทพิเศษที่กระท�าโดยไม่
ได้มุ่งหมายรางวัลตอบแทนจากองค์การ ตัวอย่างของ
พฤติกรรมเหล่านี้ เช่นการตรงต่อเวลา การช่วยเหลือ
ผู ้ร่วมงานอื่นๆ การรับอาสาท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนไม่
ได้ถูกระบุมอบหมายให้ต้องกระท�า การเสนอความ
คิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่ปล่อยเวลาให้
สูญเปล่าในการทุ่มเทเพื่อการท�างานของคนอยู่เสมอ 

5. การรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์การ คณุลักษณะ
บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
คร ูโดยผ่านความผกูพนัต่อองค์การ ผลการวเิคราะห์ตวั
แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การและคุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยผ่านความผูกพันต่อโดยมีอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 
0.969 และ 0.165 ตามล�าดับ ยกเว้น ภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลง ไม่มอิีทธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ขีององค์การโดยผ่านความผกูพนัต่อองค์การ
มีอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 1.086 และการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ และคุณลักษณะบุคลิกภาพมีความ
สัมพันธ์ทางบวกผ่านความผูกพันต่อองค์การ โดยมี
อิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.893 และ 0.152 ตามล�าดับ
ยกเว้น ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงไม่มคีวามสมัพนัธ์ทาง
บวกต่อความผกูพนัต่อองค์การอทิธพิลทางอ้อม เท่ากบั 
0.033 หรอื กล่าวได้ว่า การรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การ 

คุณลักษณะบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการครู สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา โดยผ่านความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moorman, Niehoff and 
Organ (1993) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้ความยุติธรรมเชิง
กระบวนการท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ท่ีดีของ
องค์การ โดยศึกษากับพนักงานและผู้จัดการในสถานี
โทรทศัน์จ�านวน 1,500 คน พบว่าการรบัรูค้วามยตุธิรรม
เชิงกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้ความยุติธรรมเชิง
กระบวนการสามารถท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การได้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างระบบ
การให้รางวัลส�าหรับงานที่ปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายให้
มีความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเป็นท่ียอมรับ ก�าหนด
มาตรฐานของผลการปฏบิตังิานของครใูห้มคีวามชดัเจน 
โดยเปิดโอกาสให้ครไูด้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว ใช้กลวิธีในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักความผูกพัน เพื่อ
ให้ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของตนเกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การ 

2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะ
บคุลกิภาพมอีทิธพิลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองค์การ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้น 
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ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองให้เป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียน 
โดยการสร้างความมั่นใจในการแสดงออกของผู้บริหาร 
มีความจรงิใจเปิดเผย ยึดมัน่ในการประพฤตตินเป็นแบบ
อย่างที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีของครูในโรงเรียน

3. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู ้น�า
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อ
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมการ
บริหารงานของตน โดยสนใจผูใ้ต้บังคบับัญชาของตนเป็น
รายบุคคลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนปฏิบัติต่อครูในโรงเรียน
ของตนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญ และดูแลเอาใจ
ใส่ครูและบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ สร้าง
แรงบันดาลใจกระตุ้นครูให้สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ และกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

4. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความ
ส�าคัญในการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ด้วยการส่ง
เสริมบรรยากาศของการพึ่งพาอาศัย การแสดงน�้าใจช่วย
เหลือซึ่งกันและกันให้เกิดแก่ครู ทั้งนี้ อาจท�าได้โดยการ
สร้างระบบการท�างานเป็นทีม หรือการพัฒนาทีมงานใน
องค์การ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ท�างานร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ควรน�ากิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development: OD) มาใช้เป็นเครื่องมือในการท่ีจะน�า
ไปสู่ความผูกผันต่อองค์การ 

5. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า การรับรู้ความ
ยตุธิรรมในองค์การคณุลักษณะบุคลกิภาพ และภาวะผูน้�า
การเปล่ียนแปลงมีอิทธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส�าคัญด้วยการพยายาม
สร้างบรรยากาศองค์การท่ีเอือ้ต่อต้องการและเอือ้ต่อการ
ท�างานของครู ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูผู้ใต้บังคับ
บัญชา สร้างระบบการให้รางวัลส�าหรับงานท่ีได้ปฏิบัติ
ตามเป้าหมายของโรงเรยีนยนิดรีบัฟังความคดิเหน็ท่ีแตก
ต่างกัน เน้นการสร้างบรรยากาศในการท�างานท่ีเน้นการ
ท�างานเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั รวมทัง้การร่วมมอืร่วมใจ
ในการท�างาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูที่มีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง โดยอาจอนุมานจากครูที่
ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้รับรางวัล
ครูดีเด่นประจ�าปี ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรใดอีกหรือไม่
ที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

2. ควรมีการน�าตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ทีพ่ฒันา
ขึ้นไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi 
group analysis) เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
ตัวแบบโดยอาจแยกกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของสถาน
ศึกษา หรือประเภทของการจัดการศึกษา

3. ควรมีการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตขุองพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การของ
ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลองค์กร

4. ควรมีการส�ารวจความคิดเห็นของครูทั้ง
โรงเรียนท่ีมีต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ
ความผูกพันในองค์การ เพื่อน�าไปสนับสนุนผลการ
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วิจัยเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การความผูกพันต่อองค์การ
คุณลักษณะของผู ้น�า ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 
และพฤติกรรมการเป ็นสมาชิกที่ดีขององค์การใน

กลุ ่มตัวอย่างอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบว่ามีองค์ประกอบ
การรับรู้ความยติุธรรมในองค์การ ความผกูพันต่อองค์การ 
คุณลักษณะบุคลิกภาพ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
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หนังสือ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เล่มนี”้ ผูเ้ขียนมีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาให้ครมูสีมรรถนะ 

E2 (ClAC) คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินการวิจัย 

และการจัดการชั้นเรียนและเป็นครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณความเป็นครู รวมทั้งค่านิยมไทย 12 

ประการ ตลอดจนมคีวามสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 4 เรื่องได้แก่ 

1) สมรรถนะด้านพฒันาหลกัสตูร รายวิชา (Curriculum 

Competency) 2) สมรรถนะด้านการจัดการเรยีนการสอน  

(Instructional Competency) 3) สมรรถนะด้าน

การประเมินผลการเรียนรู้สู ่การท�าวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน (Assessment Competency) 4) สมรรถนะ

ด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

(Classroom Management Competency) เนื้อหา

โดยรวมกล่าวถึงอุดมการณ์ของการจัดการศึกษา โดย

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับ

ตัวให้อยู่ได้ในระดับท้องถิ่น ระดบัประเทศ ระดับภูมิภาค

อาเซียน และระดับโลก

เนือ้หาเรือ่งแรกของหนงัสอืได้แก่ สมรรถนะด้าน

พัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Competency) 

หมายถึงความรู้ในเรื่องหลักสูตร และความสามารถใน

การพัฒนาหลักสูตรระดับต่างๆ รวมทั้งความสามารถ

ในการวิเคราะห์หลักสูตรซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญก่อน

การน�าหลักสูตรไปใช้จริง หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และ

ตวัอย่างในการสร้างรายวชิาเพิม่เตมิส�าหรบัคร ูซึง่ได้ระบุ

รายละเอยีดขัน้ตอนอย่างง่ายในการสร้างรายวชิาเพิม่เตมิ

ได้แก่ การศกึษาคุณลกัษณะของเด็กและเยาวชนไทยเพือ่

น�าไปประกอบโครงสร้างหลักสูตร ศึกษาวิสัยทัศน์ของ

หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน และ

สงัคม สร้างผงัเชือ่มโยงสาระของรายวชิา สร้างค�าอธบิาย

รายวิชาและจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

เนื้อหาเรื่องที่สองได้แก่ สมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการสอน (Instructional Competency) 

ซึ่งหมายถึงความสามารถ ความช�านาญในการใช้ความรู้  
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ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้กลยุทธ์การสอน และส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายรวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี

เจตคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบ

ด้วย กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ

การคิด พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนในแต่ละขั้นของกระบวนการเรียนรู้ 5 

ข้ันตอน และกลยุทธ์การเรียนการสอนและกระบวนการ

ที่ใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เนื้อหาส่วนที่สามได้แก่ สมรรถนะด้านการ

ประเมินผลการเรียนรู้สู่การท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Assessment Competency) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการ

สอนของผู ้สอนร่วมกับกระบวนการเรียนของผู้เรียน 

ท�าให้เกิดการเรียนรู้คือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติ 

และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเรียกว่าเกิดผลการเรียนรู ้

การประเมนิผลการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 เป็นการประเมนิ

ผลการเรยีนรูโ้ดยเน้นการคดิระดบัสงูแบ่งเป็น 3 ประเภท

ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ 

การประเมนิ 2) การคดิเชงิวจิารณญาณ 3) การแก้ปัญหา

หรือกระบวนการแก้ปัญหา

เนื้อหาเรื่องสุดท้ายได้แก่ สมรรถนะด้านการ

จดัการช้ันเรียนเพือ่สร้างบรรยากาศเชงิบวก (Classroom 

Management Competency) หมายถึง ลักษณะและ

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความสามารถ ความช�านาญในการ

ใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการช้ันเรียน 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพ และทางจิตใจ

ซึ่งเป็นบรรยากาศเชิงบวก เนื่องจากตัวแปรส�าคัญที่ช่วย

ส่งเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ บรรยากาศ

ทางกายภาพอาทิ เช่น ห้องเรียนมีมีสีสันน่าดู สบายตา 

อากาศถ่ายเทได้ด ีถกูสขุลกัษณะ เรียบร้อย มพ้ืีนท่ีส�าหรับ

ท�ากิจกรรม ส่วนบรรยากาศทางจิตใจได้แก่ การเรียน

การสอนมีชีวิตชีวา ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมยิ้มแย้ม

แจ่มใส น�า้เสยีงน่าฟัง เคารพการอยู่ร่วมกนัระหว่างผูส้อน

และผู้เรียน เป็นต้น

กล ่าวโดยสรุป หนังสือการจัดการเรียนรู ้

ในศตวรรษที่ 21 เล ่มนี้ เป ็นหนังสือที่มีประโยชน์

อย่างยิ่ง ส�าหรับผู้อ่านที่เป็นครูผู้สอน และนิสิตนักศึกษา

สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูทุกระดับเนื่องจากท�าให้

มีความรู้และช่วยเสริมสร้างสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับ

วิชาชีพครูได้แก่ สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

(Curriculum Competency) สมรรถนะด้านการจดัการ

เรยีนการสอน (Instructional Competency) สมรรถนะ

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การท�าวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน (Assessment Competency) และสมรรถนะ

ด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

(Classroom Management Competency) ซึ่งจะ

ท�าให้มคีวามพร้อมในการเป็นครแูห่งศตวรรษท่ี 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. รูปแบบการน�าเสนอบทความวิชาการ

 3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3.3 บทน�า

 3.4 เนื้อหา

 3.5 บทสรุป

 3.6 เอกสารอ้างอิง

 3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. รูปแบบการน�าเสนอบทความวิจัย

 4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 4.3 ค�าส�าคัญ 

 4.4 บทน�า

 4.5 วิธีการวิจัย

 4.6 ผลการวิจัย

 4.7 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้

 4.8 บรรณานุกรม

 4.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. 

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

5. วิธีการส่งบทความ

 5.1 กรอกแบบน�าส่งเอกสาร

 5.2 แนบบทความ จ�านวน 3 ชุด

 5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่น (แผ่น Diskette หรือ แผ่นซีดีรอม)

 5.4 ส่งเอกสารที่ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ

พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408 หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม ภาควิชาการ

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

กรณเีป็นบคุคลภายนอกคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 2,500 บาท 

(ส่งเป็นธนาณัติพร้อมกับการน�าส่งบทความ)

สั่งจ่ายในนาม รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยบูรพา)

6. ระยะเวลาในการรอคอย

 6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่น

กรอง ประมาณ 4 - 12 สัปดาห์

 6.2 เมือ่ได้รบับทความคืนจากกรรมการกลัน่กรองพจิารณาเรยีบร้อยแล้ว กองบรรณาธกิารจะส่งบทความ

ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์

 6.3 เมือ่ผูเ้ขยีนแก้ไขเรยีบร้อยแล้วส่งไฟล์บทความฉบับสมบรูณ์ให้กองบรรณาธกิารฯ โดยวธิส่ีงด้วยตนเอง 

หรือส่งทางอีเมล์ : supukjira@buu.ac.th

 6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

7. การตีพิมพ์วารสาร

 7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�านวนผู้ขอลง

ครบแล้ว

 7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ

จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป

หมายเหตุ *วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการ

ฉบับอื่นแล้ว

 ** การขอตพีมิพ์บทความลงในวารสารการศกึษาและการพัฒนาสงัคม จะต้องมรีายการอ้างอิงจากวารสาร

การศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับใดก็ได้ ลงในบทความของผู้ส่งบทความอย่างน้อย 2 รายการ
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 บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 

 ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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แบบน�าส่งเอกสาร 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

เรียน  บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ผู้ส่งบทความ (ผูเ้ขยีน/ผูว้จิยั) ชือ่ - สกลุ………………..……….………..……….……………………………..

สังกดั…………………………………….…………ต�าแหน่งทางวชิาการ……………...…..……………………….

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

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

มีความประสงค์ขอส่ง

    บทความวิชาการ จ�านวน 3 ชุด  (    ) มีแผ่น Diskette   (    ) ไม่มีแผ่น Diskette

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

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

    บทความวิจัย จ�านวน 3 ชุด    (    ) มีแผ่น Diskette   (    ) ไม่มีแผ่น Diskette

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

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...………………………….…

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

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

ชือ่เรือ่ง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………..……………………………………

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

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

โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  (กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ลงนาม…………………………………..

(…………………………………………)

ผู้ส่งบทความ

วันที่………./……………/…………..
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