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บทบรรณาธิการ

วารสารการศกึษาและการพฒันาสงัคมฉบบันี ้เป็นฉบบัปีที ่11 ฉบบัที ่1 ประจ�าปีการศกึษา 2558 ภาคเรยีนท่ี 1  
(กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558) เนื่องจากปีพุทธศักราช 2558 นี้ เป็นปีครบรอบปีท่ี 60 แห่งการก่อตั้ง
มหาวทิยาลยับรูพาซึง่มพัีฒนาการมาจากวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ซึง่ก่อตัง้เมือ่วนัท่ี 8 กรกฎาคม พทุธศักราช 
2498 วารสารฉบับนีจ้งึยงัอยูใ่นช่วงเวลาแห่งการเฉลมิฉลองดงักล่าว ในด้านเนือ้หาสาระยงัคงเนือ้หาบทความวชิาการ 
และบทความวิจัยในวิชาสาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคมเช่นเดิม 

เน้ือหาในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เร่ือง ได้แก่ การพัฒนาพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธปิไตยผ่านวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรม และการด�าเนนิชวีติในสงัคม รวมทัง้บทความวจิยัอกีจ�านวน 19 เรือ่ง  
ซึ่งบทความวิจัยเหล่านี้ ผู้วิจัยได้น�าเสนอข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาสังคมในแง่มุมต่างๆ เช่น บทความ ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ซึ่งมีองค์ความรู้ใหม่ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

ในนามกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ และสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมมา
โดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
 บรรณาธิการ



สารบัญ
   หน้า

บทบรรณาธิการ 4

บทความวิชาการ
การพัฒนาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยผ่านวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 7

(วิภาดา พินลา)

บทความวิจัย
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  20
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(พวงทิพย์ ธรรมกิจจา)
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากร ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  32
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(คำาวิไล เพ็งพิลาวงศ์, ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว, ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ)
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียน  47
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

(ดารณี คงกระพันธ์, ดร.ภารดี อนันต์นาวี, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม)
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น 58

(ธนนันท์ สิงหเสม, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์)
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  71
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์

(จริยา กำาลังมาก, ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 83

(ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, ดร.กนก พานทอง)
การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 98

(วัลภา พงษ์พันธ์, ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  112
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(ศศิวิมล เสถียรเขต, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 123
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การพัฒนาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยผ่านวิชาหน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม

Developing Good Citizens by The Way of Democracy Through

Civic Duty, Cultural and Social Life Course

วิภาดา พินลา*

บทคัดย่อ
พลเมอืงดตีามวิถีประชาธปิไตยตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า คนเรามคีวามสามารถในการพฒันาตนเองและ

มีอิสระที่จะเลือกด�ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง เพราะคนเราย่อมเลือกทางที่ดีที่สุดผ่านการลองผิดลองถูก ประชาธิปไตย
จึงเป็นระบบการเมืองการปกครองท่ีประชาชนทั้งหลายปกครองตัวเองร่วมกัน ซ่ึงการพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตย
ผ่านวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคมเป็นวิชาหนึ่งที่พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีจิตส�านึก
ความเป็นพลเมืองไทยให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองในระบบการศึกษาไทยยังมีจุดบกพร่อง เพราะยังยึดติดกับเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรก�าหนดมากกว่า
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ส�าคัญในการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้
ผูเ้รยีนตระหนกัถงึความส�าคญั โรงเรยีนจงึควรปลกูฝังเดก็และเยาวชนให้ได้เรยีนรูท้ฤษฎผ่ีานการปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั  
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการน�าไปใช้ในสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป

คำาสำาคัญ: พลเมืองดี/ วิถีประชาธิปไตย/ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม

Abstract
Democratic citizenship is based on the belief that we have the capability of self-development 

and freedom to choose our own lifestyle because we select the best through trial and error. 
Therefore, democracy is a political system that the people are autonomous. Developing good 
citizens by the way of democracy through civic duty, cultural and social life course is one of the 
courses that help students raise awareness of Thai citizenship to have knowledge, basic skills 
and positive attitude about democracy. Moreover, learning of civic duty in Thai education system 
has some flaws, because they are stuck to the contents based on the curriculum rather than 
learning through practicality. Thus, the school is an important place in encouraging and teaching 
the students to realize the importance of being good citizens. Schools should cultivate children 

*อาจารย์ สาขาการสอนศิลปศาสตร์ (การสอนสังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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and youth to learn theories through practice every day. This can be a preparation of students to 
become good adults in the future and can also be an important basis in continually applying to 
society and nation. 

Keywords: Good citizens/ democratic path/ civic duty/ cultural and social life

ความหมายพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ค�าว่า “พลเมือง” อาจจะเป็นค�าทีไ่ม่คุน้หมูากนกั 

ส�าหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากค�าว่า “ประชาชน” และ 
“ราษฎร” ที่มักจะใช้หรือได้ยินกันโดยทั่วไป ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วค�าว่าพลเมืองใช้เพื่อสื่อให้เห็นถึงคนท่ีมี
ส�านึกไปกว่าการเป็นเพียงประชาชนผู้รอรับประโยชน์
จากภาครัฐเท่าน้ัน ก่อนอืน่เราคงจะต้องมาท�าความเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริงของค�าว่า “พลเมือง” (Citizen) 
“ประชาชน” (People) และ “ราษฎร” (Subject) ว่ามี
ความหมายแตกต่างกนัอย่างไร (ส�านกังานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร, 2555, หน้า 9-12)

ประชาชน หมายถึง คนทั่วไป คนของประเทศ 
เช่น เราเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีอภิสิทธิ์ใด ๆ 
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมายใครจะปฏิเสธว่า
ไม่รู้ไม่ได้

พลเมือง หมายถึง หมู่คนที่เป็นของประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง เช่น ปัจจุบันน้ีประเทศไทยมีพลเมือง 
60 ล้านคน ค�าว่าพลเมือง แปลว่า ก�าลังของเมือง 
หมายถึง คนทั้งหมดซึ่งเป็นก�าลังของประเทศ ทั้งใน
ทางเศรษฐกิจ การทหาร และอ�านาจต่อรองกับประเทศ
อื่นโดยความหมายของค�าว่า พลเมือง จึงหมายถึง คน
ที่สนับสนุนเป็นก�าลังอ�านาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่อยู่
ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง เช่น รัฐบาลมีหน้าที่
บริหารประเทศเพื่อให้พลเมืองมีความอยู่ดีกินดี

ราษฎร แปลว่า คนของรฐั ความหมายเดมิหมายถงึ 
สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 
สังคมไทยโบราณนั้น ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบ
ทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลง

การบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ มีการเลิกทาสท�าให้
ประชาชนกลายเป็นราษฎรที่ไม่ต้องรับใช้เจ้าขุนมูลนาย 
และมสีถานะทางกฎหมายเทยีบเท่ากนัในความหมายคอื 
“ผู้ท่ีต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ของบ้านเมืองเช่นเดียวเหมือนกันหมด “ราษฎร” จึง
หมายถึง คนธรรมดา หมู่คนที่มิใช่ข้าราชการ หรือทหาร
ต�ารวจ มีความหมายคล้ายกับ ค�าว่า “ประชาชน” แต่มี
ความหมายเป็นทางการน้อยกว่าค�าว่า ประชาชน เช่น 
เราเป็นราษฎรธรรมดา แต่ถ้าผู้บริหารประเทศคดโกง
ฉ้อราษฎร์บังหลวงเราก็ต้องไปคัดค้าน ค�าว่า ราษฎร 
อาจหมายถึงคนทั่วไปของอ�าเภอหรือจังหวัดก็ได้ เช่น ที่
จงัหวดันีร้าษฎรท�ามาหากนิทางเกษตรกรรม จงัหวดัของ
เราได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ราษฎรยากจนที่สุด

กล่าวโดยสรปุ ค�าว่า “พลเมอืง” มีความแตกต่าง
จากค�าว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่าพลเมือง
จะแสดงออกถึงความกระตือรืนร้นในการรักษาสิทธิ
ต่าง ๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
การแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะท้อนให้
เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิก
ทางสังคมที่มีต่อรัฐ ต่างจากค�าว่า ประชาชน ทีก่ลายเป็น
ผู้รับค�าสั่งท�าตามผู้อื่น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
จึงอยู่ท่ีการเปลี่ยนให้ประชาชนคนธรรมดาได้กลายเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิก�าหนดทิศทางของประเทศได้

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542  
ได้ให้ความหมายของค�าว่า “พลเมือง” “วิถี” และ 
“ประชาธิปไตย” ไว้ดังนี้ 
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“พลเมือง” หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาว
ประเทศ

“วิถี” หมายถึง สาย แนว ถนน ทาง
“ประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครอง

ที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่
ดังนั้น ค�าว่า “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย” 

จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส�าคัญ คือ เป็น
ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มี
หลักการทางประชาธิปไตยในการด�ารงชีวิต ปฏิบัติตน
ตามกฎหมายด�ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติ ให้เป็นสงัคมและเป็นประเทศประชาธปิไตย
อย่างแท้จริงตามหลักการทางประชาธิปไตย

คุณลักษณะของพลเมืองดี 

ตามวิถีประชาธิปไตย
บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมได้นั้น จ�าเป็น

ต้องตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อ
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และรัฐธรรมนูญที่
ก�าหนดไว้ ซึง่การเป็นพลเมอืงท่ีดต้ีองรู้จักเคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ มีเหตุผล ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา มี
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก เพราะนับว่าเป็นสิ่งท่ี
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
ท้ังนีไ้ด้มนีกัการศกึษาได้จ�าแนกคณุลกัษณะของพลเมอืง
ดีตามวิถีประชาธิปไตยไว้ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สาโรช บัวศรี (2541, หน้า 67-68)
สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(2558, หน้า 12-13)

การสังเคราะห์คุณลักษณะของ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

1. มีความเคารพซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง 

(คารวธรรม) คือ ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่ง

กันและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด  

ทุกคนย่อมเคารพในความคิดของผู้อื่น 

ทุกคนย่อมแสดงความคิดเห็นออกมา

โดยไม่ล่วงเกินผู้อื่น ให้โอกาสและเคารพ

ความคิดเห็นของคนทุกคน รวมถึงเคารพ

ในสถาบันส�าคัญของประเทศ เช่น ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันมิอาจล่วง

ละเมิดได้ การมีอิสรภาพ ความเสมอภาค 

การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล 

โดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพทางสังคม 

ยอมรับความแตกต่างของทุกคน

1. การเคารพซึ่งกันและกัน 

(คารวธรรม) เคารพในระเบียบ 

กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของ

สังคมส่วนรวมด้วยความความเสมอภาค 

การประพฤติตนเป็นผู้มีคารวะธรรม

2. มีการแบ่งปัน ร่วมงานกัน และประสาน

งานกัน (สามัคคีธรรม) ได้แก่ การท�างาน

ร่วมกัน โดยใครถนัดทางไหนก็แบ่งงาน

นั้นไปท�า โดยไม่บ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยง 

ร่วมมือกันท�าตามอัตภาพและประสานงาน

กันหมด โดยท�า ตามที่ได้ตกลงกันตาม

แผนที่วางไว้ให้ลุล่วงไปด้วยดี

2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎหมาย 

กติกาของสังคมเป็นธรรม โดยให้ความ

ส�าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ มีกฎกติกาที่วาง

อยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลัก

นิติรัฐในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพมิให้

ถูกละเมิด

2. การท�างานร่วมกัน (สามัคคีธรรม) 

การร่วมคิดหรือท�างานเป็นทีมด้วย

ความเต็มใจ เป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกัน และ

ตั้งใจปฏิบัติงานนั้นให้ส�าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ตามสิทธิ เสรีภาพที่พึงมี หรือ

เป้าหมายที่ก�าหนด การประพฤติตนเป็น

ผู้มีสามัคคีธรรม
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สาโรช บัวศรี (2541, หน้า 67-68)
สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(2558, หน้า 12-13)

การสังเคราะห์คุณลักษณะของ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

3. มีความเชื่อมั่นในวิธีการแห่งปัญญา 

(ปัญญาธรรม) คือ การมีเหตุผลในการ

ท�างาน การค้นคว้าหาความรู้เรื่องที่

ถูกต้องมาใช้ในการท�างาน

3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่ง

เน้นเนื้อหาที่มีคุณลักษณะส�าคัญในหน้าที่

และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม

ในการด�ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ช่วยเกื้อกูลกัน ใช้สติปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาด้วยเหตุและผล

3. การใช้สติปัญญา (ปัญญาธรรม) 

ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันหรือการท�างานตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม 

การประพฤติตนเป็นผู้มีปัญญาธรรม 

จากตารางท่ี 1 คณุลกัษณะของพลเมอืงดตีามวิถี
ประชาธปิไตย เป็นคณุสมบตัทิีส่�าคัญของบคุคลทีช่่วยให้
สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงแล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบน
พื้นฐานความแตกต่างหลากหลาย อาทิ การให้เกียรติซึ่ง
กนัและกนั การร่วมมือกนัท�างาน การรูจั้กยอมรบัฟังความ
คดิเหน็ผู้อืน่อย่างมเีหตุผลในงานหรอืโครงการต่างๆ ทัง้
ในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ฯลฯ และเพื่อให้การ
พัฒนาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเกิดเป็นรูปธรรม
อย่างยั่งยืนและถาวรน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
ปลูกฝังความรู้ ทักษะ เจตคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ผ่านระบบการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด 
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้มนุษย์สามารถ
ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถตอบ
สนองทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาติได้ ด่ังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานแนวพระราชด�ารเิกีย่วกบัการศกึษาทีจ่ะช่วย
ให้บรรลุถึงจุดหมายในอีกมิติหนึ่งว่า

“...ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงใน
ชวิีตจะต้องไม่ละเลยการศกึษา ความรูท้ีจ่ะศกึษาม ี3 ส่วน 
คอื ความรูว้ชิาการ ความรูป้ฏบิตักิาร และความรูค้ดิอ่าน
ตามเหตผุลความเป็นจรงิ อกีประการหนึง่จะต้องมคีวาม
จริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงานหรือในการ
รกัษาระเบยีบแบบแผน ความดงีาม ความถูกต้องทกุอย่าง 

ประการท่ีสามต้องฝึกฝนให้มคีวามหนกัแน่นท้ังภายในใจ 
ในค�าพดู...” (24 มกราคม 2530) พระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดชเกีย่วกบัศาสนาและศลีธรรม (2552, หน้า 64)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงช้ีถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างการศึกษา วิชาความรู้ และผลแห่งการ
ใช้วิชาความรู้ในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือ การศึกษาเป็น
เคร่ืองมอืของการพัฒนาความรู้ ความคดิ ความประพฤติ 
เจตคต ิค่านยิม และคณุธรรมของบคุคล ฉะนัน้การศกึษา
จึงไม่ใช่การกระท�าหรือกิจกรรมท่ีสิ้นสุดในตัวเอง แต่
เป็นเคร่ืองมือท่ีน�าไปสู่จุดหมายบางประการ การศึกษา
ในความหมายนี้จึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาความรู้
ทั้งในทางวิชาการ (ทฤษฎี) และในทางธรรม (ปฏิบัติ) 
หมายความว่าการศึกษาจะต้องใช้หลักแห่งวิชาการท่ีจะ
ช่วยให้แนวทางการปฏิบัติบรรลุผล และให้ความรู้แห่ง
การปฏิบัติอันได้แก่ การฝึกฝนปฏิบัติวิชาการในความ
เป็นจริงเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและช�านาญ 

หลักการการจัดการเรียนรู้ตามวิถี

ประชาธิปไตย
การพัฒนาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใน

รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด�าเนินชีวิตในสังคมมีผลการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายท่ีเน้น
ให้ผู ้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องที่เรียนรู ้และ
ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จาก
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รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนเกิด พุทธพิสัย 
(Cognitive domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor 
domain) และจิตพิสัย (Affective domain) การจัดการ
เรียนรู้จ�าเป็นต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนใน 
3 ประการ ดังนี้ 

1. การสร้างให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ (Cognitive 
domain) และน�าไปประยกุต์ใช้ได้ ความรูที้ส่�าคญัส�าหรบั
พลเมือง (Civic knowledge) ได้แก่ เนื้อหาความรู้ท่ี
เป็นหลักและแนวคิดเรื่องระบบการปกครอง สถาบัน
ทางการเมือง รัฐธรรมนูญ การออกกฎหมายและการ
ก�าหนดนโยบาย หลักนิติธรรม หลักฉันทามติ หลัก
การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น ความรู้เหล่านั้นจะ
ใช้เป็นหลักคิดในการจ�าแนกรูปแบบของรัฐบาลแบบ
ประชาธิปไตยกับแบบอื่น วิเคราะห์การใช้อ�านาจและ
ความสามารถของรฐั และความเข้าใจได้ว่าประชาธปิไตย
จะล้มเหลวหากรัฐบาลมีอ�านาจมากเกินไปหรือน้อยเกิน
ไป และไม่สนใจเสียงส่วนน้อย เป็นต้น 

2 .  การสร ้ า งทักษะในการ เป ็นพลเมือง 
(Psychomotor domain) คือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ที่ส�าคัญ ส�าหรับพลเมือง (Civic skills) ความรู้ต้องได้
รับการประยุกต์ใช้ให้เป็นผลต่อชีวิตของพลเมือง มีการ
พัฒนาทักษะทางสติปัญญา (Intellectual skills) และ
ทักษะการมีส่วนร่วม (Participatory skills) ที่ท�าให้
พลเมืองสามารถคิดและแสดงสิทธิของตน ดังนี้ ทักษะ
ทางสติปัญญาจะท�าให้พลเมืองสามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลและข่าวสารอันเกี่ยวกับประเด็น
สาธารณะ ชีวิตส่วนรวมและประโยชน์ร่วมของชุมชน รัฐ 
และประเทศชาติ และสามารถตัดสินใจในประเด็นเหล่า
นั้นได้ การเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้เรียนต้องถูก
ท้าทายให้ใช้ความคิดและข่าวสาร ทั้งโดยปัจเจกบุคคล
และร่วมกันคิด ทักษะการมีส่วนร่วม สามารถผลักดัน
ให้พลเมืองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ

3. การสร้างทัศนคตหิรือเจตคตต่ิอประชาธปิไตย 
(Affective domain) ได้แก่ ผู ้เรียนต้องเกิดความ
ตระหนัก ความเต็มใจและมีทัศนคติประชาธิปไตยต่อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเผชิญอยู่ เช่น เต็มใจในการ
เคารพกฎหมาย เห็นความส�าคัญของความคิดเห็นท่ี
แตกต่างและรับฟังอย่างเคารพในความเห็นต่างน้ัน เช่ือ
มั่นในตนในฐานะเจ้าของอ�านาจการ จิตพิสัยท่ีส�าคัญ
คือ การมีคุณธรรมของพลเมือง (Civic virtue) ซ่ึง
หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะช่วยยกระดับและ
รักษาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ดังนัยที่ว่าหากพลเมือง
ต้องการความมัน่คงปลอดภยัของสทิธขิองตนในระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สทิธเิหล่านัน้ด้วยการเคารพต่อสทิธบุิคคลอ่ืน ต้องกระท�า
หรือปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่นจากการคุกคามของบุคคลอื่น ใช้สิทธิของตนใน
การท�าให้ประชาธิปไตยท�างาน เช่น การใช้สิทธิออกเสียง  
การใช้เสรภีาพในการพดูและแสดงออก การมส่ีวนร่วมใน
กิจการสาธารณะต่างๆ การมีวินัยในตนเอง การให้อภัย 
การเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ การท�าหน้าที่
ของตนอย่างเหมาะสม (ลิขิต ธีรเวคิน, 2536, หน้า 10) 
และนอกจากนัน้เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เกิดความมัน่ใจในตนเอง 
และเชื่อมั่นศรัทธาในแนวทางประชาธิปไตยจนพัฒนา
ทักษะท่ีสามารถน�าไปใช้ในครอบครัวและชุมชนต่อไป
ได้ จ�าเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก 
เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคมประชาธิปไตย
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. ครอบครัว เป็นสถาบันแรกที่จะหล่อหลอม
เด็กท้ังก่อนเข้าโรงเรียน และเมื่ออยู่ในโรงเรียนแล้ว ซ่ึง
สถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันส�าคัญท่ีสนับสนุนให้
เกิดการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
โรงเรียน

2. โรงเรียน/สถาบันการศึกษา เป็นกลไกของ
รัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และแผนพัฒนา
ประเทศ ท่ีต้องให้การสนับสนุนในการสร้างเยาวชน
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ของชาติให้มีจิตส�านึกของความเป็นเจ้าของประเทศ 
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศของตน ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะประชาธิปไตย เพื่อเป็นพลังส�าคัญ
ในการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงไปในทางทีก้่าวหน้าขึน้

3. สื่อ เป็นห้องเรียนใหญ่ของสังคม ซึ่งสะท้อน
ภาพของชมุชน สงัคมไทย และสงัคมโลกให้เกิดการเรยีนรู้
และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ัน สือ่ต่างๆ ทีแ่วดล้อม
อยู่ในสังคม จึงพึงพิจารณาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางประชาธิปไตยในยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ดี สถาบันครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน เป็นสถาบนัทีอ่ยูใ่กล้ตวัเดก็มากทีส่ดุและมอีทิธพิล
ต่อการเรียนรู้ของเด็กมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความ
เป็นชุมชนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนทางสังคมที่เด็ก
ควรได้มีส่วนรับรู้และเรียนรู้จากชุมชนของตน และความ
เป็นชุมชนนั้นมีความเป็นมา มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่าง
มีอารยะ คือ มีภูมิศาสตร์ และมีวัฒนธรรม ทั้งภาษา 
ประเพณีและการด�ารงชีวิตที่สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนจึงเป็นส่วนประกอบส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งอัน
ส�าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน
แต่ละพื้นที่ที่มีคนหลากหลายอยู่ทั่วประเทศ (ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, หน้า 7)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตใน

สังคม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้หน ้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด�าเนินชี วิตในสังคมให ้บรรลุ
เป้าหมายนัน้ ผู้สอนจะต้องใช้กระบวนการ เทคนคิ วธิสีอน 
ที่มีข้ันตอนเน้นสู่การปฏิบัติจริง โดยต้องแสวงหาและ
เลือกใช้ กระบวนการ เทคนิค วิธีสอนอย่างเหมาะสม ซึ่ง
ตวัอย่างกระบวนการ วธิสีอน วิธีคดิทีน่�าเสนอนีเ้ป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งที่สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

สริวิรรณ ศรพีหล (2552, หน้า 37-51) ได้กล่าว
ไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดี พัฒนาเจตคติ และจิตส�านึกความเป็น
พลเมืองดี มีดังต่อไปนี้คือ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
สาธิต ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดมโนมติความคิด และ
เข้าใจหลักการโดยผ่านการแสดงหรือการกระท�าให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน เพราะบางสิ่งบางอย่างหรือกระบวนการ
บางอย่าง ถ้าแสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นอย่างไร มีขั้นตอน
อย่างไรแล้ว ย่อมเป็นการง่ายกว่าที่จะอธิบายสิ่งนั้นหรือ
กระบวนการนั้นๆ ด้วยค�าพูด การอธิบายด้วยค�าพูด
จะมีลักษณะเชิงนามธรรม แต่การสาธิตจะมีลักษณะเชิง
รูปธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น 

นอกจากน้ัน ยังเป็นการสอนท่ีประหยัดเวลาท้ัง
ผู้สอนและผู้เรียน เช่น บางครั้งผู้สอนต้องการอธิบาย
อันมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาหลายช่ัวโมงจึงจะท�าให้
เข้าใจบทเรียนได้ แต่ถ้าใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สาธติแล้ว จะท�าให้ประหยดัเวลาในการอธบิาย และท�าให้
ผูเ้รยีนสนใจบทเรยีนมากยิง่ขึน้ เพราะการได้ประสบการณ์
ตรงย่อมท�าความตื่นเต้นให้ผู้เรียนมากกว่าค�าอธิบาย
ธรรมดาๆ เช่น การสอนเรือ่งมารยาทไทย ผูส้อนต้องการ
ฝึกฝนการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ เป็นต้น มีขั้นตอนส�าคัญ 3 ขั้นตอน 
คือ 

1.1 ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนต้องวิเคราะห์
เสียก่อนว่า บทเรียนที่จะสอนนั้นจะต้องใช้วิธีการสาธิต
ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ท้ังนี้ให้พิจารณาเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนด้วย 

1.2 ขั้นสาธิต ผู้สอนต้องบอกวัตถุประสงค์
ของการสาธิต เพ่ือผู้เรียนจะได้เข้าใจว่าตนจะได้อะไร
จากบทเรยีน อาจบอกเนือ้หาย่อๆ ของบทเรยีนก่อนกไ็ด้ 

1.3 ขั้นสรุปและการประเมินผล ผู้สอนควร
สรุปความส�าคัญของสิ่งท่ีสาธิตไปน้ัน อาจใช้การอธิบาย
สั้น ๆ หรืออาจใช้วิธีการสรุปโดยการถามปัญหาหรือ
ค�าถามกับผู้เรียนเกี่ยวกับสาระส�าคัญ
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2. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยอภิปราย 
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาความรูข้องตนในระหว่างทีเ่ข้าร่วม
อภิปราย กล่าวคือ สามารถแสดงความคิด ข้อโต้แย้ง 
หรือข้อสนับสนุนได้เมื่อรู้ข้อเท็จจริงหรือมีความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ นอกจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนยังได้
รบัความรูใ้นด้านวิชาการ จากการอภปิรายของสมาชกิใน
กลุ่มหรือจากการเสนอข้อสรุปของกลุ่มอื่นๆ 

คุณค่าประการส�าคัญอีกข้อหนึ่งคือ ด้านเจตคติ 
ได้แก่ การพฒันาค่านยิมด้านประชาธปิไตย เช่น การเปิด
โอกาสให้สมาชิกของกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  
การยอมรับมติของกลุ่ม เป็นต้น ส่วนทักษะการเรียนรู้
มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิด เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการใช้ความคิด ในลักษณะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล คิดในเชิงเปรียบเทียบ 
คิดอย่างมีล�าดับ คิดอย่างแยกแยะ

นอกจากนั้นผู ้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะในการ
ท�างานร่วมกับกลุ่มการอภิปรายจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ท�างานร่วมกับผู้เรียน โดยฝึกทักษะการพูดและการ
แสดงความคดิเหน็ และฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่อกีด้วย
การท�างานในลกัษณะนีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติสัมพันธ์ภายในกลุ่ม รวมทั้งฝึกการเป็นผู้น�าและ
ผูต้ามภายในกลุม่ เช่น การสอนเรือ่งค่านยิม ความมีวนิยั 
ในตนเอง ผูส้อนต้องการฝึกฝนความซ่ือสตัย์สจุรติ ความ
ขยันหมั่นเพียรและอดทน การใฝ่หาความรู้ การตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี การยอมรับผลที่เกิดจากการกระท�าของ
ตนเอง เป็นต้น มีขั้นตอนส�าคัญ 3 ขั้นตอน คือ

2.1 ขั้นเตรียมการอภิปราย โดยการก�าหนด
หวัข้อและรปูแบบการอภปิราย บทบาทผูส้อนและผูเ้รยีน 
รวมทั้งการจัดห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน 

2.2 ขั้นด�าเนินการอภิปราย โดยผู้สอนบอก
หวัข้อหรอืปัญหาการอภิปราย ก�าหนดเงือ่นไขหลกัเกณฑ์
ในการอภิปราย และด�าเนินการอภิปราย

2.3 ข้ันสรุป โดยให้ผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม
สรุปผล และผู้สอนสรุปอีกครั้งเพื่อความกระจ่าง

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
แสดงบทบาทสมมติ ส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงพฤติกรรม
หรือบทบาทต่างๆ กันไปตามบทบาทที่ก�าหนดไว้ใน
เหตุการณ์ พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนซ่ึงเป็นผูแ้สดงบทบาทออก
มานัน้จะสะท้อนให้เหน็ถงึความรูส้กึ อารมณ์ เจตคตขิอง
ผู้แสดงท่ีมีต่อบทบาทหรือพฤติกรรมของผู้สวมบทบาท
นัน้อยู ่รวมทัง้เข้าใจพฤตกิรรมของผูอ้ืน่ทีเ่ข้าไปเกีย่วข้อง
กับเหตุการณ์หรือปัญหานั้น เพราะผู้เรียนได้ลองสวม
บทบาทของพลเมืองในแง่ต่างๆ

คุณค่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
แสดงบทบาทสมมติ จะเกิดขึ้นท้ังผู้แสดงบทบาทและ
ผู้ชม กล่าวคือ กลุ่มผู้แสดงคือกลุ่มที่มีโอกาสออกไป
แสดงบทบาทหรือสมมติว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วแสดง
ความรูส้กึ พฤตกิรรมของตนออกมา ท�าให้เข้าใจชวีติจรงิ
มากขึน้เพราะเป็นการน�าเอาเหตกุารณ์จรงิๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
สังคมมาให้ผู้เรียนได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้บทบาท
ใหม่ๆ และได้ทดสอบบทบาทนั้นๆ ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ของบุคคลอื่นๆ ในเหตุการณ์นั้นโดยตรง ช่วยให้รู้ถึงวิธี
การติดต่อกับผู้อื่นว่าจะต้องแสดงบทบาทอย่างไร ท�าให้
มีทัศนคติท่ีกว้างขวาง มองโลกในแง่มุมท่ีกว้างกว่าเดิม 
ส่วนในกลุ่มผู้ชมช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการติดต่อ การแสดง
บทบาทระหว่างสมาชิกในสังคม เข้าใจความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม และทัศนคติของผู้อ่ืน มีทักษะในการวิเคราะห์ 
ปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา และ
การหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์นั้นๆ 

นอกจากนั้น ยังช่วยผู้เรียนท้ังสองกลุ่ม เข้าใจ
ปัญหาของสังคม วิธีการอยู่ในสังคม และการแก้ปัญหา
โดยเน้นเรือ่งการแสดงบทบาท รวมทัง้เข้าใจความสมัพนัธ์
ของมนุษยชาติในสังคมอย่างดี ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจความ
ส�าคญัของการท่ีมนษุย์ต้องอยูร่่วมกนั ต้องแสดงบทบาท
ทีเ่หมาะสม และเข้าใจถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัว่า
มีสาเหตุจากอะไร และถ้าคนอยู่ในเหตุการณ์นั้น ตนเอง
จะเป็นเช่นใด เช่น การสอนเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน 
ผู้สอนต้องการฝึกฝนการไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่น
ผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและ
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เสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวมด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การเจรจาต่อรอง การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
เป็นต้น มีขั้นตอนส�าคัญ 9 ขั้นตอน คือ

3.1 ขัน้ก�าหนดปัญหา หรอืประเดน็ทีจ่ะน�ามา
สู่การแสดง ควรเลอืกปัญหาทีไ่ม่ซับซ้อนมากนกั และควร
เกีย่วข้องเฉพาะประเดน็หรอืวัตถุประสงค์เดียวกันเท่านัน้

3.2 ขั้นเลือกผู้แสดง ครูและผู้เรียนอาจร่วม
กันเลือกผู้แสดงว่าใครควรสวมบทบาทใด อาจให้ผู้เรียน
อาสาสมัครเองก็ได้หรือบางครั้งครูอาจมีเงื่อนไขในการ
เลือกผู้แสดงเพื่อความเหมาะสม

3.3 ข้ันจัดฉากและก�าหนดขอบเขตของ
บทบาท การแสดงบทบาทสมมติต้องการจัดฉากเพียงเล็ก
น้อย ส่วนบทนั้นจะไม่มีการเตรียมบทอย่างเป็นทางการ 
บทบาทนั้นถือเป็นอิสระของผู้แสดง

3.4 ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ ครูต้องมอบ
หมายกิจกรรมระหว่างการชมแก่ผู ้สังเกตการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้มิใช่ชมโดยไม่มีจุดหมาย

3.5 ข้ันแสดง ผู้แสดงทุกคนแสดงบทบาท
ที่ได้รับมอบหมาย โดยการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของ
ตนออกมาอย่างเต็มที่ เพราะผู้แสดงและผู้ชมจะเข้าใจ
เหตุการณ์มากยิ่งขึ้น

3.6 ขั้นอภิปรายและการประเมินผล ผู้แสดง
มีโอกาสที่จะแสดงเหตุผลทัศนคติของตนได้ว่าท�าไมจึง
แสดงบทบาทหรือความรู้สึกเช่นนั้น การอภิปรายจะช่วย
ให้เกิดความคิดกว้างไกลขึ้น

3.7 ขั้นแสดงเพิ่มเติม เพ่ือให้เหตุการณ์มี
ทางออกนอกเหนือจากที่แสดงไปแล้ว เช่น บางครั้งเมื่อ
อภิปรายจบลง กลุ่มอภิปรายเห็นทางออกของเหตุการณ์
นัน้ หรือมวีธิกีารแก้ปัญหาในแนวใหม่ อาจแสดงเพิม่เตมิ  
อาจแสดงเพิ่มเติมเพื่อดูผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็น
ทางออกใหม่

3.8 ขั้นอภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง กลุ่ม
อภิปรายและประเมินผลอีกครั้งเกี่ยวกับการแสดง อาจมี

การเปรียบเทียบคร้ังแรกและคร้ังหลังว่าแตกต่างอย่างไร 
พร้อมกับหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับ

3.9 ขัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์และสรปุเป็น
หลักการ สรุปเรื่องราวที่ได้ศึกษาไป อาจให้ผู้แทนกลุ่ม
สรปุการอภปิรายของกลุม่ตนว่าเป็นอย่างไรเพือ่ให้ผูเ้รยีน
กลุ่มอื่นๆ มีความคิดกว้างขึ้น

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้
เกมจ�าลองสถานการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเผชิญกับสภาพที่
เหมอืนจรงิ ทัง้ยงัเป็นการฝึกให้ผูเ้รยีนเคารพในกฎ กตกิา 
การมีน�้าใจนักกีฬา การท�างานเป็นกลุ่ม รวมท้ังความ
สนุกสนานจากการแข่งขัน การชิงไหวชิงพริบอีกด้วย 
เช่น การสอนเรื่องพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้สอนต้องการฝึกฝน
ให้เคารพข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบในห้องเรียนและ
สถาบันการศึกษา การใช้สิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
และสถานที่ของส่วนรวม การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ 
วสัดอุปุกรณ์ และสถานทีข่องส่วนร่วม เป็นต้น มขีัน้ตอน
ส�าคัญ 3 ขั้นตอน คือ

4.1 ขั้นแนะน�า ผู้สอนเสนอหัวข้อที่จะเรียน
แก่ผู้เรียน จากนั้นจะให้แนวคิดหรือมโนมติหลักๆ ที่
เกีย่วข้องกบักจิกรรมทีม่อียูใ่นบทเรยีน เพือ่เป็นการปพูืน้
ความรู้ในเรื่องที่จะเรียน

4.2 ขั้นการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สอนแนะน�า
ผู้เรียนเกี่ยวกับกติกา บทบาท วิธีการเสียก่อน จากน้ัน
ก็แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือร่วมกิจกรรมต่อไป ส่วนผู้สอนท�า
หน้าท่ีแนะน�าดูแลให้การปฏิบัติกิจกรรมด�าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ สังเกตแล้วบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนเป็น
รายบุคคล

4.3 ขั้นสรุปกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้สรุปสิ่งท่ี
เรียนไปแล้ว ผู้สอนอาจช่วยเหลือผู้เรียนในการสรุป โดย
เน้นในเร่ืองต่างๆ เช่น สรุปเหตุการณ์และความคิดเห็น  
วเิคราะห์กระบวนการท่ีได้จากการปฏบิตักิจิกรรม เปรยีบ
เทียบบทเรียนจากสถานการณ์จ�าลองกับโลกแห่งความ
เป็นจริง
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
แก้ปัญหา ท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถทาง
สติปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องของการคิด คือ คิดอย่าง
มีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ไม่หลงงมงาย หรือเชื่ออะไร
ง่ายๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน การฝึกแก้ปัญหา
จะส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมด้านพทุธพิสิยัในระดบัสงู 
คือ ทักษะทางสติปัญญา และยังเน้นทักษะการตัดสินใจ 
อีกด้วย เช่น การสอนเรื่องความปรองดอง สมานฉันท ์
ผู้สอนต้องการฝึกฝนให้รู้จักความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ความขัดแย้งในภูมิภาคของตนและ
แนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เป็นต้น มีขั้นตอน
ส�าคัญ 5 ขั้นตอน คือ

5.1 ขั้นการก�าหนดปัญหาและการวิเคราะห์
ปัญหา ผู้สอนหรือผู้เรียนอาจร่วมกันหยิบยกปัญหาหรือ
ประเด็นที่น่าสนใจมาเสนอต่อกลุ่มผู้เรียน ปัญหาที่จะน�า
มาศึกษานี้อาจมาจากแหล่งต่างๆ 

5.2 ขั้นการตั้งสมมติฐาน ผู้เรียนพยายามใช้
ความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนมโนมติ หลักการ ฯลฯ ที่
ได้เรียนมาแล้วมาอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดในกลุ่มว่า
สาเหตขุองปัญหาน้ันเกดิจากอะไร เป็นการท�านายและให้
ค�าตอบมาก่อน แล้วจึงหาทางพิสูจน์ว่าค�าตอบที่คิดกัน
ขึ้นมานั้นมีความถูกต้องอย่างไร

5.3 ขั้นการเก็บและการรวบรวมข้อมูล 
เป็นการพสิจูน์ว่าสมมติฐานทีต่ัง้ไว้มคีวามถูกต้องประการ
ใด อาทิ ห้องสมุด การสัมภาษณ์ ต�าราเรียน การสังเกต 
งานวิจัย ทัศนศึกษา การทดลอง สถิติ ฯลฯ

5.4 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนน�าข้อมูล
มาพิจารณาว่าน่าเช่ือถือหรือไม่ประการใด เพื่อน�าไป
พิสูจน์ข้อสมมติฐานอีกทีหนึ่ง

5.5 ขั้นการสรุปผล ตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือ
หลักการต่อไป

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
สืบสวนสอบสวน ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกเป็นคน
ช่างสังเกตช่างสงสัย เพื่อจะได้เพียรพยายามหาข้อมูลมา

ขจัดความสงสัย เช่น การสอนเร่ืองยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้สอนต้องการฝึกฝน
ให้รูจ้กัการใช้สนิค้าไทย การดแูลโบราณสถานและโบราณ
วัตถุ การรักษาสาธารณสมบัติ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีการปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร และพระจริยวัตร 
พระบรมราโชวาท และการทรงงาน เป็นต้น มีขั้นตอน
ส�าคัญ 6 ขั้นตอน คือ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2549 อ้างถึง
ใน Edwin Fenton) 

6.1 ขั้นการก�าหนดปัญหา โดยพิจารณาจาก
ข้อมูล

6.2 ขั้นการก�าหนดสมมติฐาน เพื่อเป็น
แนวทางพิสูจน์ค�าตอบ

6.3 ขั้นการพิจารณาข้อสมมติฐานที่ก�าหนด
ไว้ว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผลเพียงใด

6.4 ขัน้การรวบรวมข้อมลูโดยการก�าหนดว่า 
ข้อมูลใดท่ีจ�าเป็นส�าหรับการพิสูจน์สมมติฐานและลงมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6.5 ขั้นการวิเคราะห์ การประเมิน และการ
แปลความข้อมูล พิจารณาว่าข้อมลูนัน้ๆ มคีวามเก่ียวข้อง
กบัปัญหาทีจ่ะตอบหรอืไม่ มคีวามทนัสมยั และน่าเชือ่ถอื
มากน้อยเพียงใด

6.6 ขั้นการทดสอบข้อสมมติฐานจากข้อมูล
ท่ีหามาได้ มาทดสอบสมมติฐานว่าถูกต้องหรือไม่ แล้ว
สรุปหาค�าตอบในลักษณะที่เป็นหลักการทั่วไป

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2556, หน้า 6-16) 
ได้กล่าวไว้ว่า รปูแบบการจดักจิกรรมในการเรยีนการสอน
ความเป็นพลเมืองสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. ฝึกการเคารพกติกา ให้ผู้เรียนตกลงกติกาใน
การอยู่ร่วมกัน โดยให้มีการประเมินผลการเคารพกติกา
เป็นระยะๆ และสรปุผลเมือ่สิน้สดุการเรยีนการสอน โดยให้
ผูเ้รยีนประเมนิตนเองว่าละเมดิกตกิาข้อใด เพราะเหตใุด  
และจะพัฒนาตนเองอย่างไรให้สามารถปฏิบัติตามกติกา
ข้อนี้ได้ โดยกิจกรรมนี้จะท�าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการ
เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยการไม่ละเมิด
กติกาที่ตัวเรา หรือสังคมก�าหนดขึ้น
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2. ฝ ึกการเคารพสิทธิผู ้อื่น ตั้งค�าถามว่า 
“คุณเคยถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้าง” และ “คุณเคยละเมิด
สิทธิ/กติกาอะไรบ้าง” เป็นการชี้ให้เห็นว่าสาเหตุส่วน
ใหญ่ของการละเมิดสิทธิผู้อื่น เกิดจากตัวเรา ดังนั้นถ้า
เร่ิมแก้ไขทีต่วัเราด้วยการเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่ปัญหาเรือ่ง
การถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไป

3. ฝึกการเคารพความแตกต่าง ให้ผู้เรียนแบ่ง
กลุ่มประมาณ 8-15 คน ก�าหนดประเด็นปัญหาให้แต่ละ
กลุ่มระดมสมองในการวิจารณ์ประเด็นปัญหาน้ัน โดย
ก�าหนดกติกาเมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นสมาชิกคนอื่นๆ 
ต้องฟังอย่างตัง้ใจ ห้ามเถยีง ห้ามโต้แย้ง แต่ถามได้ จากนัน้ 
ให้สรุปความคิดเห็นเป็นภาพรวมของกลุ่มแล้วน�าเสนอ
หน้าชั้นเรียน

4. ฝึกการเคารพหลกัความเสมอภาค มอบหมาย
ให้ผูเ้รยีนไปสมัภาษณ์คนทีต่นคดิว่ามฐีานะด้อยกว่า หรอื

น�าเสนอ Clip VDO ทีส่ะท้อนความคดิ ความเป็นอยู ่หรอื
การด�าเนนิชวีติของคนในสังคมทีม่ฐีานะ หรอืสถานภาพ
ที่แตกต่างกัน แล้วชี้ให้เห็นถึงความมีมนุษย์ที่มีสิทธิโดย
เท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน

5. ฝึกการพึ่งพาตนเอง ใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
การฝึกการเคารพความแตกต่าง โดยผู้สอนเป็นเพียง
ผู้ชี้แนะให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระท�า
หรือความคิดของตัวเราเอง ปัญหาทุกอย่างจึงแก้ไขได้
ด้วยตัวเรานั่นเอง

6. ฝึกความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตัง้ค�าถามเกีย่ว
กับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้วให้นักศึกษาพูดถึงคนหรือใคร
บ้างท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งนัน้ๆ โดยผูส้อนชีใ้ห้เหน็ถงึความ
เชื่อมโยงกันของคนในสังคม จากนั้นมอบหมายกิจกรรม
หรือโครงงาน

ตารางที่ 2 การจัดการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

หลักการการจัดการเรียนรู้

ตามวิถีประชาธิปไตยของ

นักวิชาการ

การจัดการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ของนักวิชาการ
การสังเคราะห์

การจัดการเรียนรู้พลเมืองดี

ตามวิถีประชาธิปไตยลิขิต ธีรเวคิน

(2536, หน้า 10)

สิริวรรณ ศรีพหล

(2552, หน้า 37-51)

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

(2556, หน้า 6-16)

1. การสร้างให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ (Cognitive 

domain)

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการสาธิต ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เกิดมโนมติความคิด และเข้าใจหลักการ

5. ฝึกการพึ่งพาตนเอง 1. การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ(Cognitive 

domain) 

ด้านพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย โดยการสาธิต

กระบวนการ การแก้ปัญหาใน

การพึ่งพาตนเองโดยยึดหลัก

ความเสมอภาคที่เน้นการคิด

ขั้นสูง (ปัญญาธรรม)

5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการแก้ปัญหา ท�าให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสฝึกความสามารถทางสติปัญญา 

โดยเฉพาะในเรื่องของการคิด คือ คิด

อย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล 

4. ฝึกการเคารพหลักความ

เสมอภาค
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หลักการการจัดการเรียนรู้

ตามวิถีประชาธิปไตยของ

นักวิชาการ

การจัดการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ของนักวิชาการ
การสังเคราะห์

การจัดการเรียนรู้พลเมืองดี

ตามวิถีประชาธิปไตยลิขิต ธีรเวคิน

(2536, หน้า 10)

สิริวรรณ ศรีพหล

(2552, หน้า 37-51)

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

(2556, หน้า 6-16)

2. การสร้างทักษะ

ในการเป็นพลเมือง 

(Psychomotor domain)

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการใช้เกมจ�าลองสถานการณ์ ช่วย

ให้ผู้เรียนเผชิญกับสภาพที่เหมือนจริง 

ทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเคารพในกฎ 

กติกา การมีน้�าใจนักกีฬา 

1. ฝึกการเคารพกติกา ให้

ผู้เรียนตกลงกติกาในการ

อยู่ร่วมกัน

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสริมทักษะ (Psychomotor 

domain) ด้านพลเมืองดีตาม

วิถีประชาธิปไตย โดยการใช้เกม

จ�าลองสถานการณ์ 

การสืบสวนสอบสวน ในการ

เคารพกติกา ข้อตกลงการ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่เน้นการ

ท�างานเป็นกลุ่ม 

(สามัคคีธรรม)

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการสืบสวนสอบสวน ผู้เรียนได้

เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกเป็นคนช่างสังเกต

ช่างสงสัย เพื่อจะได้เพียรพยายามหา

ข้อมูลมาขจัดความสงสัย

2. ฝึกการเคารพสิทธิผู้อื่น

3. การสร้างทัศนคติหรือ

เจตคติต่อประชาธิปไตย 

(Affective domain)

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยอภิปราย ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ความรู้ของตนในระหว่างอภิปราย

3. ฝึกการเคารพความ

แตกต่าง

3. การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ทัศนคติ (Affective do-

main) ด้านพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย โดยการอภิปราย 

การแสดงบทบาทสมมติ ในการ

เคารพความแตกต่างและรับผิด

ชอบต่อสังคมที่เน้นอารมณ์และ

ความรู้สึก (คารวธรรม)

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการแสดงบทบาทสมมติ ส่งเสริม

ผู้เรียนให้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาท

ต่างๆ กันไปตามบทบาทที่ก�าหนดไว้ใน

เหตุการณ์

6. ฝึกความรับผิดชอบต่อ

สังคม

จากตารางที่ 2 การจัดการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมส�าหรับ
ครูผู้สอนในการพัฒนาให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ
ที่เน้นการคิดขั้นสูง 2) ด้านทักษะที่เน้นการท�างานเป็นกลุ่ม และ 3) ด้านทัศนคติท่ีเน้นอารมณ์และความรู้สึก 
เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในการเมือง
การปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรองดองสมานฉันท์ ความมีวินัยใน
ตนเองท่ามกลางสังคมแห่งความหลากหลายและจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งสอดคล้องกับ Hess and 
Therney (1973, หน้า 149) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีต่อพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตย ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ระดับช้ันใดหรือโรงเรียนใดจะมี
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ทัศนคติต่อมโนทัศน์ประชาธิปไตยเหมือนกัน 2) ความ
สนใจทางด้านการเมืองของนักเรียนที่ต่างเพศ ต่าง
ระดับชั้นและต่างโรงเรียนกันจะเหมือนกัน 3) ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นของนักเรียนและทัศนคติที่มี
ต่อมโนทัศน์ทางด้านประชาธิปไตยหรือความเชื่อใน
หลักของประชาธิปไตย 4) ความคิดของนักเรียนเกี่ยว
กับการจัดด�าเนินการของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองหรือภาพพจน์การ
เป็นพลเมืองดี ดังนั้นการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมนี้ 
ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องจดัการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้ความรูร้วม
ถึงรู้จักการลงมือปฏิบัติ (Action) ที่มีความหมายและมี
คุณค่าแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริงสืบต่อไป 

บทสรุป
อย่างไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธปิไตยจะพฒันาไปได้นัน้ ประชาชนต้องมคีวามรู้  
ทักษะ และเจตคติที่ดีในระบอบประชาธิปไตยดังที่ได้
กล่าวมา เพราะเมือ่ประชาชนรูจั้กสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ

ตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว ก็จะส่งผลให้ประชาชน
สามารถใช้อ�านาจของตนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
การพัฒนาประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชนจ�าเป็นต้อง
ฝึกฝนให้ผูเ้รยีนมคีวามเป็นไทย รกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ ความปรองดอง สมานฉนัท์ ความมวิีนยัในตนเอง 
อันเป็นเป้าหมายส�าคญัในการจดัการเรียนรู้พลเมอืงดตีาม
วิถีประชาธิปไตย 3 ด้าน ได้แก่ 1) รู้จักความเคารพซึ่ง
กันและกัน (คารวธรรม) 2) รู้จักการแบ่งปัน ร่วมงานกัน  
และประสานงานกนั และ 3) รูจ้กัมคีวามเชือ่มัน่ในวธิกีาร
แห่งปัญญา (ปัญญาธรรม) โดยอาศัยเนื้อหาวิชาหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคมให้
ผูเ้รยีนคดิเป็น รูจั้กเลอืก รูจ้กัตดัสนิใจ และรูจั้กใช้เหตผุล
ในการแก้ไขปัญหาแทนการใช้ก�าลังความรุนแรงรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นเกาะป้องกันท�าให้ไม่ถูกชักจูงและ
ถกูครอบง�าความคดิและพวกพ้องให้กระท�าในสิง่ท่ีไม่เป็น
ผลดีกับสังคมและประเทศ 
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รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Report on the Use of a Learning Package on Leading  

to Civic Responsibilities in the Learning Area of Social Studies, 

Religion and Culture for Grade 5 Students

พวงทิพย์ ธรรมกิจจา*

บทคัดย่อ
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง
คะแนนสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้ชดุการเรยีนรูสู้ห่น้าทีพ่ลเมอืง กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/2 โรงเรยีนเทศบาล
วัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 46 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง จ�านวน 
4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนจ�านวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.27/83.92 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
2. ดัชนีประสทิธผิลของชดุการเรยีนรูสู้ห่น้าทีพ่ลเมอืง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.8414 แสดงว่านักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8414 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 84.14

*ข้าราชการครู วิทยะฐานะครูช�านาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ต�าบลปากแพรก 

อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ีพลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียนรู้ สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 

คำาสำาคัญ: ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง/ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ ชุดการเรียนรู้/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Abstract
The purposes of this research were: 1) To develop a learning package on Leading to Civic 

Responsibilities for Grade 5 students with the efficiency based on the criterion of 80/80; 2) To 
investigate the value of effectiveness index of this learning package; 3) To compare the academic 
achievement of the students’ pretest and posttest after learning through the learning package on 
Leading to Civic Responsibilities, and 4) To examine Grade 5 students’ satisfaction towards learning 
through the use of this learning package. The sample, derived by means of cluster random sampling, 
consisted of 46 Grade 5/2 students studying in the first semester of the academic year 2014 at 
Tedsaban Wat Chai Chumpon School under the jurisdiction of Muaung Tungsong Municipality. 
Research instruments included: 1) Learning package on Leading to Civic Responsibilities which 
has four books; 2) A 40-item, 4-alternative multiple choice academic achievement test; and 3) A 
5-level rating scale questionnaire on students’ satisfaction. Statistical devices employed for the 
data analysis were mean, standard deviation, and t-test.

The findings were as follows:
1. The efficiency of the learning package on Leading to Civic Responsibilities in the Learning 

Area of Social Studies, Religion and Culture for Grade 5 students, resulting from the learning of the 
sample, was found at 86.27/83.92, which was higher than the criterion of 80/80 criterion as set. 

2. The effectiveness index of the learning package on Leading to Civic Responsibilites in the 
Learning Area of Social Studies, Religion and Culture for Grade 5 students was found at 0.8414. 
This signifies that the students’ knowledge has been increased at 0.8414 or 84.14 percent.

3. The academic achievement of the Grade 5 students after learning through the use of 
the learning package on Leading to Civic Responsibilities in the Learning Area of Social Studies, 
Religion and Culture was found significantly higher than that of before learning at the statistical 
level of .05.
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4. The overall satisfaction level of the grade 5 students towards the use of the learning 
package on Leading to Civic Responsibilities in the Learning Area of Social Studies, Religion and 
Culture was found at the highest level.

Keywords: Learning Package on Leading to Civic Responsibilities in the Learning Area of Social 
Studies, Religion and Culture; Learning Package/ Leading to Civic Responsibilities in the Learning 
Area of Social Studies, Religion and Culture

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ชุดการเรียนรู ้ เป ็นสื่อการเรียนการสอนท่ี

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเรียนรู ้ของนักเรียนท�าให้ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความ
จ�าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ปัจจุบันการเรียน
การสอนในระดับนี้ยังไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ เนื่อง
มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ หลายด้าน มีปัญหาที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งคือ ขาดการพัฒนาสื่อการสอนให้สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ขาดสิ่งที่นักเรียนเป็น
ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ใช้เอง หลักการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผูเ้รียนซึง่เป็นก�าลงัของชาติให้เป็นมนษุย์ทีม่คีวามสมดุล
ทัง้ด้านร่างกาย ความรู ้คณุธรรม มจิีตส�านกึในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
มีความรอบรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�าเป็น
ต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หน้า 4)

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ โดยในปีการศึกษา 2555 มีค่า
เฉลี่ยร้อยละ 70.03 และในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 68.32 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ ร้อยละ 
70 (โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล, 2556, หน้า 46) 
และเมื่อศึกษาปัญหาพบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหา
มากท่ีสุด คือ เร่ือง หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�าเนินชีวิตในสังคม ท้ังนี้เน่ืองจากเนื้อหาในเร่ือง
พลเมืองดีนั้นบางเนื้อหายังเป็นนามธรรม นักเรียนมีการ
รับรู้แต่ไม่สามารถท่ีจะน�าไปใช้ในชวีติจริงได้ และกจิกรรม
การสอนยังคงเน้นเน้ือหาเป็นหลัก ขาดรูปแบบการสอน
ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู ้ ขาดการสร้างจริยธรรม
และปลูกฝังค่านิยม นอกจากการสอนในแต่ละวัน  
นอกจากนี้ ครูผู้สอนบางท่านยังไม่เคยได้รับการอบรม
เกีย่วกบัการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บางท่านได้รับการอบรม 
แต่ไม่สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติจริง เนื่องจากขาดสื่อ
การเรียนการสอนและเทคนิคการสอน ท�าให้ผู้สอนบาง
ท่านไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดีเท่าที่
ควร ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถน�า
มาแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ในกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในสาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมได้
อย่างดี ซึ่ง สุฐิพร สอนอ่อน (2553, หน้า 33) กล่าวว่า 
ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อการสอน ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชุดของ
สื่อประสม (Multi Media) ท�าให้ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะ
รับประสบการณ์จากสื่อหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียน
ไม่เบื่อ และช่วยลดภาระในการเตรียมการสอน การหา
อปุกรณ์การสอน บทเรยีนและแบบฝึกหดั ท้ังยงัท�าให้เกดิ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอีกด้วย 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พัฒนาชดุการเรยีนรูสู้ห่น้าทีพ่ลเมอืง กลุม่สาระการเรยีนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ และ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้สู ่หน้าท่ี

พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สู่
หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ชดุการเรยีนรูสู้ห่น้าทีพ่ลเมอืง กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชดุการ
เรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 

ความสำาคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้ชุดการเรียนรู ้สู ่

หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนี
ประสทิธผิลสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่ใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ และ
นอกจากนีค้รูผูส้อนสามารถน�าชดุการเรียนรู้นีไ้ปประยุกต์
ใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สมมุติฐานของการวิจัย
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดย

ใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ีพลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 270 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 46 คน ได้มา
โดยการสุม่แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
(พิสณุ ฟองศรี, 2551, หน้า 116)

2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ีพลเมือง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2.2 ตัวแปรตาม คือ

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยใช้ ชดุการเรยีน

รู้สูห่น้าท่ีพลเมอืง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดการเรียนรู ้สู ่หน้าที่พลเมือง กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ชุดการเรียนรู ้สู ่หน ้าที่พลเมือง กลุ ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มี
ลักษณะเป็นความเรียงเชิงสารคดีและมีรูปภาพประกอบ 

โดยแบ่งโครงสร้างของเนือ้หาในชดุการเรยีนรู้เป็นเรือ่ง ๆ  
จ�านวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 พลเมืองดีของสังคม เล่มที่ 2 
สิทธิของเด็ก เล่มที่ 3 การปกครองท้องถิ่นของไทย และ
เล่มที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
การทดลองในคร้ังน้ีด�าเนินการในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
รวม 15 ช่ัวโมง โดยไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

กรอบความคิดการวิจัย

 7 

กรอบความคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดการวจิยัการพฒันาชุดการเรียนรู้สูหนา้ท่ีพลเมือง  กลุมสาระการเรียนรู้่ ่
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ 5 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัรายงานการใชชุ้ดการเรียนรู้สูหนา้ท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู้สงัคม่ ่
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ 5 ครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง้ ้
ในรูปแบบ one group pretest posttest design (หน่ึงกลุมสอบกอน่ ่ -สอบหลงั) (ลว้น สายยศ, 2538, 
หนา้ 249)  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาครังนีประกอบดว้ย ชุดการเรียนรู้ ้ ้
จาํนวน 4  ชุด  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน และแบบสอบถาม์
วดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู้  และหาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่่ อใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี    
  1. ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเกยวขอ้ง ศึกษารายละเอียดทฤษฎีและหลกัการเกยวกบการี่ ี่ ั
สร้างชุดการเรียนรู้ ตาํราและงานวิจยัท่ีเกยวกบการสร้างชุดการเรียนรู้ในเร่ืองตาง ๆ เพื่อเป็นี่ ั ่
แนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้สูหนา้่ ท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ่
วฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ 5  จาํนวน 4 เลม ไดแ้ก  เลมท่ี  ่ ่่ 1  พลเมืองดีของ
สงัคม  เลมท่ี  ่ 2  สิทธิของเดก็  เลมท่ี  ่ 3  การปกครองทอ้งถินของไทย และเลมท่ี  ่ ่ 4  วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่   แผนการจดัการเรียนรู้ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สู่

หน้าท่ีพลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 5  
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ี 
พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยรายงานการใช้ชุดการเรียนรู ้สู ่

หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองในรูปแบบ one group 
pretest posttest design (หนึง่กลุม่สอบก่อน-สอบหลงั) 
(ล้วน สายยศ, 2538, หน้า 249) ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  
ชุดการเรียนรู้ จ�านวน 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
การเรยีนรู ้และหาคณุภาพของเครือ่งมอืเพือ่ใช้ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษารายละเอียดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสร้าง
ชดุการเรยีนรู ้ต�าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วกับการสร้างชดุการ
เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดการ
เรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ศาสนาและวฒันธรรม ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 5 จ�านวน 4 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 พลเมืองดีของสังคม 
เล่มที่ 2 สิทธิของเด็ก เล่มที่ 3 การปกครองท้องถิ่น
ของไทย และเล่มที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนการจัดการเรียนรู้

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ก�าหนดผลการเรียนรู้โดยให้สอดคล้องกับค�า
อธิบายรายวิชา และจุดประสงค์ การเรียนรู้ในหลักสูตร
และเนื้อหา 

4. ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้ 
โดยมีสิ่งเร้า การให้รางวัลเป็นระยะ ๆ เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน

5. ก�าหนดจุดประสงค ์การเรียนรู ้ของชุด
การเรียนรู ้ในแต่ละเล่มให้ชัดเจนโดยมีองค์ประกอบ
ด้านความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และ
กระบวนการ (Process) และให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและมาตรฐานการเรียนรู้

6. น�าเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความครอบคลุมในเนื้อหา ความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และความสอดคล้องใน
ประเด็นต่าง ๆ  จ�านวน 5 ท่าน แล้วน�าไปด�าเนนิการ ดงันี้ 

6.1 การทดลองแบบรายบุคคล (individual 
tryout) น�าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5/1 จ�านวน 3 คน ทีม่รีะดบัความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน อย่างละ 1 คนโดยใช้ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ โดยปฏิบัติดังนี้ ท�าแบบ
ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) ศกึษาชดุการเรยีนรูสู้ห่น้าที่
พลเมอืง เล่มที ่1 - เล่มท่ี 4 ปฏิบัตกิิจกรรมจากใบกิจกรรม 
ศกึษาเอกสารความรู/้บตัรเนือ้หา แต่ละเล่ม และเมือ่เรียน
จบแล้วท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับในด้านต่างๆ โดยท�าการทดลองเพื่อน�า
ผลทีไ่ด้มาพจิารณาปรบัปรงุส่วนทีย่งับกพร่องให้ดข้ึีนและ

น�าข้อมลูจากการทดลองมาวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของ
ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผล
การทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 69.11/60.83 
ผูว้จิยัจงึน�านวตักรรมไปปรบัปรงุเนือ้หาให้มคีวามเหมาะ
สมยิ่งขึ้น

6.2 การทดลองแบบกลุม่เลก็ (small group 
tryout) น�าชุดการเรียนรู ้สู ่หน้าที่พลเมืองที่ผ่านการ
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5/1 ที่ไม่ใช่นักเรียนผ่านการทดลองแบบรายบุคคล 
จ�านวน 9 คน ที่มีระดับความสามารถเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่างละ 3 คน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ โดยปฏิบัติดังนี้ ท�าแบบ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ศกึษาชดุการเรียนรู้สูห่น้าท่ี
พลเมอืง เล่มท่ี 1 - เล่มท่ี 4 ปฏิบตักิจิกรรมจากใบกจิกรรม 
ศกึษาเอกสารความรู/้บัตรเนือ้หา แต่ละเล่ม และเมือ่เรียน
จบแล้วท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับในด้านต่างๆ โดยท�าการทดลองเพื่อน�า
ผลท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงส่วนท่ียงับกพร่องให้ดข้ึีนและ
น�าข้อมลูจากการทดลองมาวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของ
ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผล
การทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/78.89 
ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงตามข้อบกพร่องให้มีความชัดเจน 
เหมาะสมยิ่งขึ้น

6.3 การทดลองภาคสนาม (field-tryout) 
น�าชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ีพลเมืองท่ีผ่านการแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ท่ีไม่ใช่
นักเรียนท่ีผ่านการทดลองแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
เลก็ จ�านวน 30 คน ทีม่รีะดบัความสามารถเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน อย่างละ 10 คน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมของปีการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ โดยปฏิบัติ
ดังนี้ ท�าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ศึกษาชุด
การเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง เล่มที่ 1 - เล่มที่ 4 ปฏิบัติ
กิจกรรมจากใบกิจกรรม ศึกษาเอกสารความรู้/บัตร
เนื้อหา แต่ละเล่ม และเมื่อเรียนจบแล้วท�าแบบทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในด้าน
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ต่างๆ โดยท�าการทดลองเพื่อน�าผลท่ีได้มาพิจารณา
ปรับปรุงส่วนท่ียังบกพร่องให้ดีขึ้นและน�าข้อมูลจากการ
ทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สู่
หน้าที่พลเมือง ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผลการทดลองพบ
ว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เท่ากับ 86.27/83.92 
ซึ่งสามารถน�าไปใช้จริงได้ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ�านวน 40 ข้อ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจาก
เอกสารการวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ 

2.2 สร ้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�านวน 40 ข้อ 
ก�าหนดการให้ค่าคะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน

2.3 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่านซ่ึง
เป็นชุดเดียวกับที่ตรวจสอบชุดการเรียนรู ้ เพิ่อตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (index 
of consistency: IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลและ
แฮมเบอตัน (Rowinelli & Hanbleton อ้างถึงใน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 65) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่าง 0.60-1.00 

2.4 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซ่ึง
เป็นกลุ ่มเดียวกับที่น�าชุดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ�านวน 20 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหา สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรมและการด�าเนินชีวิตในสังคม แล้วและน�าแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาคุณภาพ โดย
หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) โดยใช้
เทคนิค 50% โดยใช้สูตรของวิธีของ Cox and Vargas 
(1966), Tucker and Vagas (1971) และ Vagas 
(1969) อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2543, หน้า 197) มีได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-
0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป

2.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ท้ังฉบับตามวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson procedure) สูตร KR.20 (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2545, หน้า 69) ซึ่งได้ ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.966 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 
คือแบบทดสอบควรมีค่าสูงกว่า 0.70 จึงจะถือว่าแบบ
ทดสอบนั้นมีผลการวัดท่ีมีความคงที่แน่นอนเป็นท่ี
เชื่อถือได้ 

3. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้สู ่หน้าท่ีพลเมือง กลุ ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ซึ่ง
เป็นชดุเดยีวกบัทีต่รวจสอบชดุการเรยีนรู ้ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความชัดเจน 
ความถกูต้องเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้และความสอดคล้อง
ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (index of consistency: 
IOC) โดยใช้สตูรของโรวเินลและแฮมเบอตนั (Rowinelli 
& Hanbleton อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 
หน้า 65) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.60 – 
0.80 แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ�านวน 
30 คนซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่น�าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α- Coefficient) ของ Cronbach (1990) อ้างถึงใน 
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ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2545, หน้า 70-74 
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.747 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามล�าดับขั้นดังนี้

1. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด�าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง 17 กันยายน 2557 ใช้ระยะ
เวลาสอน 15 ชั่วโมง จ�านวน 15 แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน

2. ผู้วิจัยชี้แจงนักเรียนเพื่อความเข้าใจให้ทราบ
ถึงวิธีการทดลอง และความมุ่งหมายเพื่อให้การด�าเนิน
การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) กับนักเรียน
ที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ�านวน 40 ข้อ ก่อนที่จะท�าการสอนใน
ชัว่โมงแรก เพือ่ศกึษาความรูเ้ดิมของนกัเรยีน แล้วท�าการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการท�าแบบทดสอบไว้เพือ่น�า
มาเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นต่อไป

4. ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ตามกิจกรรมที่
ออกแบบในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียน
ศกึษาและปฏบิตักิจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรู ้แล้ว
ท�าแบบทดสอบ และใบงานจนครบทุกแผน 

5. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 40 ข้อ 
ฉบับเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน เม่ือสิ้นสุด
การสอนครบ 15 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน โดยใช้ชุด
การเรียนรู้ แล้วท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท�า
แบบทดสอบไว้เพื่อน�ามาเป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 
ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป

6. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู ้สู ่หน้าที่
พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale)

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความ
แปรปรวน (S2) การทดสอบค่าทีแบบ Dependent 
sample t-test

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ค่าประสิทธิภาพ n คะแนนเต็ม X % E
1
/E

2

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
) 46 218 188.07 86.27

86.27/83.92
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E

2
) 46 40 33.57 83.92

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E

2
) เท่ากับ 

86.27/83.92 
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ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน

ทดสอบก่อนเรียน

ผลรวมของคะแนน

ทดสอบหลังเรียน
ดัชนีประสิทธิผล

46 40 782 1096 0.8414

จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากับ 0.8414 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
0.8414 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.14

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การทดสอบชุดการเรียนรู้ n X SD t

ก่อนเรียน 46 27.93 1.86 22.47*

หลังเรียน 46 38.18 1.36

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ
ใช้ชุดการเรียนรู้สู ่หน้าท่ีพลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียนรู้
สู่หน้าทีพ่ลเมอืง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ส�าหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่5 พบ
ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการเรียนรู ้สู ่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มค่ีาประสทิธภิาพ เท่ากบั 
86.27/83.92 

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ี
พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เท่ากบั 
0.8414 แสดงว่านักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8414 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 84.14

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วย
การใช้ชุดการเรียนรู้สู ่หน้าท่ีพลเมือง กลุ ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ส�าหรบันักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ีพลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X = 4.65) 
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อภิปรายผล
รายงานการใช้ชุดการเรยีนรูสู้ห่น้าทีพ่ลเมอืง กลุม่

สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายได้ดังนี้

1. ชุดการเรียนรู ้สู ่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มค่ีาประสทิธภิาพ เท่ากบั 
86.27/83.92 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าชุดการเรียนรู ้  
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนมีขั้นตอนในการจัดท�าอย่าง
เป็นระบบโดยวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมชุดการเรียนรู้  
และเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม
ทั้งศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระบุประเด็นปัญหา
ที่ต้องการพัฒนา เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชรพงศ์ สุราราษฎร์ 
(2552, หน้า 129-130) ได้ศกึษาวิจัยเรือ่ง การพฒันาชดุ
การเรยีนรู ้เรือ่ง การอนรุกัษ์โบราณสถานวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์โบราณสถานและชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 80.14/87.49 

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สู่หน้าท่ี
พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 เท่ากบั 
0.8414 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุดการเรียนรู้ทั้ง 4 เล่มมี
รปูแบบเหมาะสมกบัการเรยีนรูแ้ละความเหมาะสมกบัวยั
ของนักเรียน รวมทั้งมีการก�าหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมครอบครัว โดย
ก�าหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น จัดกลุ่มนักเรียน
และครูไปท�าบุญวันพระที่วัด หากวันพระใดที่ตรงกับวัน
เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก�าหนดให้นักเรียน
ไปท�าบุญท่ีวัดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น 
สอดคล้องกับผลวิจัยของเพียงใจ บุญประสงค์ (2554, 

หน้า 59-60) พบว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชาติไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาความสามารถทาง
ด้านการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.20 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน
ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้สู ่หน้าท่ีพลเมือง กลุ ่มสาระ
การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ว่า ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง ท่ีพัฒนาขึ้นมีเนื้อหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของนักเรียน โดยผู้วิจัย
ได้ก�าหนดกิจกรรม “ของหายได้คืน” โดยการปลูกฝัง
นักเรียนในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เช่น 
นักเรียนคนใดเก็บของมีค่าได้ขอให้น�าไปแจ้งท่ีคุณครู
ประกาศหาผู้เป็นเจ้าของต่อไป มีการประกาศคุณงาม
ความดีให้กับนักเรียนท่ีประพฤติตนเป็นพลเมืองดีหน้า
เสาธงในวันต่อไป ซึ่งท�าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง ซึง่สามารถน�าไปประพฤตปิฏบิตัไิด้จรงิ รวมสามารถ
จดจ�าเป็นความรู้ได้ดีกว่าการท่องจ�า และส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ์ ค�าหอม (2551, หน้า 130 - 132) ได้ศึกษา
วจิยัเรือ่ง การพฒันาชดุการเรียนรู ้เรือ่ง บคุคลส�าคญัของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บุคคลส�าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนและหลังใช้ชุด
การเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยหลังการใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้
ชุดการเรียนรู้ 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ ดังกล่าวโดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะว่า การสอนโดย
ใช้ชุดการเรียนรู้สู ่หน้าที่พลเมืองที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีสื่อ
การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจเพราะชุด
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะประกอบด้วยส่ือชนิดต่าง ๆ 
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เช่น บัตรภาพ ใบความรู้ สลากค�าถาม เป็นต้น ซึ่งสื่อ
การเรียนการสอนเหล่านี้นักเรียนเป็นผู้ใช้ด้วยตนเอง
ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ ่ม จึงท�าให้สามารถกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจและความอยากเรียนรู้ เกิดความ
สนกุสนานในการเรยีนรูร่้วมกนัเป็นกลุม่ ซ่ึงสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของสมพร ชูรอด (2554, หน้า 104) ศึกษา
รายงานผลการใช้ชุดการเรยีนรูวั้ฒนธรรมไทย เพือ่พฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนนี้ในระดับมากที่สุด และ
แนวคิดของกาญจนา เกียรติประวัติ (2552, หน้า 174-
175) อ�านาจ จันทร์พางาม (2553, หน้า 57) พนารัตน์ 
ศรีปัญญากร (2552, หน้า 39) ทีม่คีวามคดิเหน็ว่าชดุการ
เรียนรู้น้ีช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขณะก�าลัง
เรยีนและ เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูด้้วย
ตนเองมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้เป็น
สื่อการสอนที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้น้อย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เขียนค�าแนะน�าในการใช้ชุดการเรียนรู้แล้ว แต่
นกัเรียนกย็งัเกดิความสงสยั ดงันัน้ ครจึูงควรให้ค�าแนะน�า 
อธิบายข้ันตอนในการใช้ชุดการเรียนรู ้ก่อนการเริ่มใช้
ชุดการเรียนรู ้ เพราะจะท�าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในชุดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการเรียนรู้โดยใช้ชุด
การเรียนรู้

1.2 จากการวิจัย พบว่า เนื้อหาในชุดการ
เรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 เล่มที่ 4 เรื่อง การปกครองท้องถิ่นของไทย เป็น
ชุดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหามาก ดังนั้น ในชุดการเรียนรู้ควร
ใช้สื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหามาประกอบ 
เช่น วีดีทัศน์ สื่อประสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในบทเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

1.3 จากการวิจัย พบว่า ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้หากผู้สอนจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ครูจะต้องเตรียม
ชุดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในชุดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับจ�านวนของนักเรียน เพื่อความ
สะดวกในการท�ากจิกรรมร่วมกนัและให้เกดิประสทิธภิาพ
สูงที่สุด

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพุทธ
ศาสนา ประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีชุดการเรียนรู้หลากหลาย
เนื้อหา 

2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียน
รู ้แบบปกติและชุดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น สาระการเรียนรู้
ภมูศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพทุธศาสนา ประวตัศิาสตร์
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การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากร

ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน*

Study of Core Competency of Personnel 

in The Ministry of Industry and Commerce to Asean Economic 

Community, Lao People’s Democratic Republic

คำาวิไล เพ็งพิลาวงศ์** 
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บทคัดย่อ
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพือ่ส�ารวจความคดิเหน็ของผูบ้ริหารเกีย่วกบัการก�าหนดประเภทสมรรถนะหลกั

ของบคุลากรในกระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
2) เพ่ือเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั โดยจ�าแนกตามวฒิุการศกึษา ต�าแหน่งงาน  
หน่วยงานที่สังกัด และประสบการณ์ในการท�างานในต�าแหน่ง 3) เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 4) เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสมรรถนะหลักของ
บคุลากรในกระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว กลุม่ประชากรทีศ่กึษามีจ�านวน 189 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มค่ีาความเท่ียง
ทัง้ฉบับเท่ากบั 0.87 และวเิคราะห์โดยหาค่าสถติพิืน้ฐาน คอื ความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารในกระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว มคีวามคดิเหน็เก่ียวกบัสมรรถนะ
หลักทั้ง 12 ด้าน เมื่อเรียงระดับโดยค่าเฉลี่ย พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รองลงมา 
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนโยบาย เป็นอันดับที่ 3 ด้านการท�างานเป็น
ทมี ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านภาวะผู้น�า ด้านการท�างานข้ามวฒันธรรม
และความหลากหลาย ด้านการบริการที่ดี ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา อังกฤษ และภาษาอาเซียน และด้านการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ ตามล�าดับ

*วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาและปัจจัยการท�างานได้แก่ ต�าแหน่งงาน 
หน่วยงานที่สังกัด และประสบการณ์ในการท�างานในต�าแหน่ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 12 ด้าน 
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของสมรรถนะหลักทั้ง 12 ด้าน พบว่า สมรรถนะหลักด้านความเชื่อมั่นศรัทธา
ต่อนโยบาย มรีะดบัความส�าคญัเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คอื ด้านภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน ด้านการบรกิารทีด่ ี
อยูใ่นล�าดับที ่3 ด้านจรรยาบรรณและความซ่ือสตัย์อยูใ่นล�าดบัท่ี 4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนือ่งอยูใ่นล�าดบั
ที่ 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในล�าดับที่ 6 ด้านการท�างานข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย อยู่ในล�าดับที่ 7 
ด้านการสื่อสารอยู่ในล�าดับที่ 8 ด้านภาวะผู้น�าอยู่ในล�าดับที่ 9 ด้านการท�างานเป็นทีมอยู่ในล�าดับที่ 10 ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในล�าดับที่ 11 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยู่ในล�าดับที่ 12 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะหลักด้านอื่นๆ สามารถสรุปใจความส�าคัญได้ดังนี้
1. บุคลากรทุกคนในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนโยบาย 

มีความภักดีต่อองค์การและพร้อมที่จะท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงตามหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา

2. ควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่สงัคมในการประพฤตปิฏบิตั ิรฐัธรรมนญู กฎหมายและระเบียบของข้าราชการ
ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เอาทรัพย์สินของรัฐมาเป็นของส่วนตัว ครอบครัว และพวกพ้อง 

3. บุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานในวงราชการและมีความเสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ในการท�างานเพื่อผลประโยชน์ขององค์การและหน่วยงานด้วยความจริงใจ

4. บคุลากรทกุคนควรมแีนวคดิสร้างสรรค์ คดิค้นหาวธิกีารในการน�าเอานโยบายไปปฏบิตัใิห้เกิดประสทิธภิาพ
สูงสุดแก่องค์การเพื่อให้แนวทางนโยบายที่ก�าหนดออกได้เข้าสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 

5. ควรเหน็พร้องและสนบัสนนุแนวทางนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเศรษฐกจิกบัอนภุาคพืน้และ
สากล และนโยบายอันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยให้น�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในอนาคต

6. ควรมีการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในกระทรวงเป็นระยะ เพื่อ
ให้บุคลากรได้ซึมซับ และให้ความส�าคัญต่อปัญหาดังกล่าว 

7. ไม่ควรน�าเอาความลบัขององค์การไปเปิดเผยโดยไม่รบัอนญุาตจากผูบ้รหิารและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอนั
จะท�าให้ภาพลักษณ์ ตลอดจนชื่อเสียงขององค์การเสื่อมเสีย และมีผลกระทบในวงกว้าง 

8. ควรน�าเอาหลกัการบริหารจัดการ หรอืเครือ่งมอืการพฒันาทรพัยากรมนษุย์มาปรบัใช้ให้เกดิประสทิธภิาพ
แก่วงราชการ มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและมีผลต่อการพัฒนาทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรไปในทางที่ดีขึ้น

9. ควรให้มีการก�าหนดตัวชี้วัด หรือพฤติกรรมอันพึงมีของบุคลากรทุกคนและท�าให้เป็นท่ียอมรับของทุก
ฝ่ายภายในองค์การ

10. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารบุคลากรของกระทรวงควรให้ความสนใจและเสาะแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์โดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อท�าให้องค์การโปร่งใสปลอดจากปัญหาการ
คอร์รัปชันในอนาคต 
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11. บุคลากรบางหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ยังไม่ให้ความส�าคัญต่อปัญหา
การบรกิารทีด่ที�าให้ผู้มารบับรกิารขาดความเชือ่มัน่คณุภาพของการให้บรกิาร ยงัไม่เป็นไปตามทีค่วรจะเป็นระบบการ
บริการชักช้า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่ก�าหนด

12. การบริการที่ดีควรเริ่มที่ตัวของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานถ้าบุคลากรทุกคนรู้หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตัวเองดีจะท�าให้การบริการเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ดังนั้นจึงควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรับรู้

13. เพือ่ปรบัปรุงงานด้านการบรกิารให้ดขีึน้ควรจัดส่งพนกังานของหน่วยงานไปทัศนะศกึษาดงูานท้ังภายใน
และต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และน�ามาพัฒนาด้านการบริการให้มีคุณภาพดีขึ้น

14. บุคลากรทุกคนต้องมีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานมีการพูดจาท่ีไพเราะไม่แข็ง
กระด้างจนเกินไป ยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อ
การท�างานเพื่อปรับปรุงวิธีการท�างานให้ดีขึ้น 

15. ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย โอกาสและข้อจ�ากัดที่มีผลต่อ
การท�างานภายในองค์การในเมื่อเข้าสู่ยุคของการเปิดเสรีทางด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักรู้
และเตรียมพร้อมรองรับการท�างานในรูปแบบใหม่ในลักษณะหลากหลายมิติและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

คำาสำาคัญ: สมรรถนะหลัก/ บุคลากร/ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Abstract
The purpose of this research to were 1) to study of core competencies of personnel in Ministry 

of industry and commerce to ASEAN Economic Community, Lao people’s democratic republic 
2) to compare the views of the management on core competencies classified by Education jobs 
affiliations and experience to the position 3) to prioritize Critical core competencies of personnel 
in the Ministry of Industry and commerce, Lao PDR 4) to suggest further comments the core 
competencies of personnel in the Ministry of Industry and commerce, Lao PDR.

The study population were 189 administrator the data was collected by using Questionnaires 
which a query is a five-level scale and the date analyzed by percentage, mean and standard 
deviation.

The results of this study were as follow: administrator opinions of all core competencies of 
personnel in ministry of industry and commerce Lao PDR in 12 core competencies were high level 
respect as: 1) Ethic and integrity, 2) expertise, 3) Confidence policy, 4) team work, 5) Learning and 
continuous improvement, 6) technology, 7) Leadership, 8) Working across cultures and diversity, 
9) service mind, 10) communication, 11) English and ASEAN language and 12) namely motivation 
achievement. The comparison showed that assumption: Administration, Ministry of Industry and 
commerce of Lao PDR. Personal factors are educational and working factors. Including jobs, 
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Institutions and experience to the position. There Comments on the core competencies of the 12 
side were significant different. 

The priorities of the core competencies of the 12 side was found 1) The trust policy 2) 
English and ASEAN language 3) Service mind 4) Ethics and Integrity 5) Learning and continuous 
improvement 6) Technology 7) Working across cultures and diversity 8) Communication 9) 
Leadership 10) Teamwork 11) Achievement and 12) Expertise

Summary of comments and suggestions on other core competencies Main idea can be 
summarized as follows:

1. All personnel of the Ministry of Industry and Commerce Lao PDR. Must have confidence 
believe in the policy, Loyalty to the organization And ready to work to accomplish the assigned 
duties and responsibilities at all times.

2. Should be a good role model to the society in practice in constitutional law and Regulations 
of the Commissioner no corruption not the property of the state for the personal family and dissenters

3. Personnel must be honest to operational in the government and self-sacrifice Dedicated 
body and soul to the work for the benefit of organizations and agencies with sincerity.

4. All staff members should be creative. Find a way to bring the policy into practice the 
organization to achieve maximum efficiency guidelines set out into actual practice.

5. Should agree upon and support policies, strategic Plan The economic links The particle 
surface and universal the modern industrial policies and practices that lead to true in the future.

6. Should have training in dissemination, on moral and ethical personnel actions, Ministry 
is to provide personnel to absorb and to focus on such issues.

7. Do not take the organization to disclose confidential without the permission of the 
administration and government, related jobs will make an appearance, the reputation of an 
organization, and have a broad impact.

8. Should management principles or human resources to deploy them effectiveness of the 
government-defined rules that can lead to practical and influence the development of moral and 
ethical standards of people in a better way.

9. Should be a set of indicators behavior or any of all staff and made   acceptable to all 
parties within the organization

10. Agencies involved with the management and staff of the Department should pay 
attention, seek to develop a code of ethics and honesty soon. In order to make the organization 
transparent, corruption-free in the future

11. Personnel departments in the Ministry of Industry and Trade, Lao PDR had not. Important 
to make a good service, the service confidence and quality of service. Did not go as it should be, 
login retardation services therefore, agencies must find a way, amended to comply with the policy.
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12. Service mind should be started at the personnel agency personnel if anyone knows, 
duties and responsibilities of their own good will cause the service is acceptable to all parties, so 
it should be an advertisement. Information for staff recognition

13. To improve reliability and provide better service to ship the staff of the symposium, 
study on both domestic and international opportunities for staff to learn and develop a better 
quality of service.

14. All personnel must have a good personality and good human relations with colleagues 
are talking to, musically, not too hard Recognize and honor colleagues to express their opinions 
and suggestions for further work to improve the way it works, the better.

15. Should be communicated to all personnel in the organization were aware of the 
advantages and opportunities, limitations that affect the organization of work in the era of 
liberalization of trade and investment, so that employees are aware of and prepared to work in 
new ways in a variety of dimensions and more complex.

Keywords: Core Competency/ personnel/ ASEAN Economic Community/ Ministry of Industry and 
Commerce 

บทนำา
ในปัจจุบันองค์การต่างๆ เร่งปรับตัวให้พร้อม

รับมือกับการแข ่งขันที่ มีแนวโน ้มเพิ่มมากขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงในท่ัวทุกมุมโลก และในภูมิภาคได้ส ่ง
ผลกระทบไม่น้อยต่อการด�าเนนิงานในระดับประเทศ และ
องค์การ แนวโน้มของกระแสการร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาได้กลายเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่ทุกๆ องค์การทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้เพื่อหาวิธี
การรบัมอืโดยเฉพาะในเดอืนธนัวาคม ปี 2558 ทีป่ระเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ตกลงร่วมกันที่จะ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 
Community (AEC) อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะประกอบไปด้วยสามเสา
หลักที่ส�าคัญคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน และประชาคมการเมอืงและ
ความมัน่คงอาเซยีน การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี 2558 จะท�าให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนที่เสรีมากยิ่งขึ้น 

อันจะท�าให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีพันธะสัญญา
ที่จะต้องปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์, 
2554, หน้า 7-9) 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่ง
ท้าทายที่ส�าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิด 
ขึ้น และเพื่อท�าให้การพัฒนาต่อไปในอนาคตมีลักษณะที่
ยัง่ยนื การก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตลอดจน
การเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัและอนาคตอนัใกล้น้ี องค์การ
มคีวามจ�าเป็นต้องหนัมาทบทวนในเรือ่งความส�าคญัของ
การพฒันาคน หรอืทรพัยากรมนษุย์ และถอืว่าทรพัยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีควรให้ความสนใจเป็น
พิเศษ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลท�าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การก�าหนด ประเทศ 
สปป. ลาว) หน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) 
และสมาชิกใหม่ล�าดับท่ี 158 ขององค์การการค้าโลก 
World Trade Organization (WTO) นับจากวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ได้ใช้ความพยายาม
มาเป็นอย่างมากเกือบ 16 ปี (พ.ศ. 2540-2556) ได้
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ให้ความส�าคัญต่อปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การโดยได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
มาโดยตลอด นับเป็นเวลากว่า 38 ปี (พ.ศ. 2518-2556) 
ที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศชาติได้รับ
การพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืนสืบไป 

นโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านอย่างมี
หลักการของรัฐบาล สปป. ลาว ที่ก�าหนดขึ้นในปี พ.ศ. 
2529 ได้เปิดรบัการร่วมมอืทางด้านการค้าและการลงทนุ
กบัต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเสรเีพิม่มากขึน้รวมทัง้การเปิด
รับเอาเครื่องมือบทเรียนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ี
ก้าวหน้าในทุกๆ ภาคส่วน ให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติ
ภารกิจที่ส�าคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บุคลากรในกระทรวงและองค์การต่างๆ ได้ ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละระดับได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมการ
ประชุมเสวนาทางวิชาการ ไปทัศนะศึกษาดูงานไปศึกษา
ต่อทัง้ภายใน และต่างประเทศและวิธกีารอืน่ๆ (กระทรวง
แผนการและการลงทุน สปป. ลาว, 2554) 

อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาอันสูงสุดของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว ที่อยากให้
บคุลากรของกระทรวงทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถ หรอื
สมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัการท�างานในยคุของการเปิดเสรี 
จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องคิดค้นริเริ่มน�าเอาแนวคิดทฤษฎี
เกีย่วกบัการก�าหนดสมรรถนะของบคุลากรเข้ามาปรบัใช้
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อก้าว
ให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้มาเป็นเกณฑ์ในการ
พัฒนาบคุลากร เพือ่ให้มคีวามรู ้ความสามารถ ทศันะคติ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตงิานควรมสีมรรถนะทีส่งูขึน้
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส�าคัญของการก�าหนด
สมรรถนะหลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว จึง
ท�าการศึกษาการส�ารวจสมรรถนะหลักของบุคลากรใน
กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป ลาว เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทัง้นีเ้พือ่น�า

เอาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีวิจัย
การศึกษาในคร้ังนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประชากรท่ีใช้ใน
การส�ารวจ ประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดบัรองหวัหน้าแผนก 
หัวหน้าแผนก รองอธิบดีกรม อธิบดีกรม รัฐมนตรีช่วย
ว่าการ และรัฐมนตรีว่าการ รวมทั้งสิ้น 189 คน ข้อมูล ณ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า สปป. ลาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่ร้างขึน้จาก
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องแบ่งออก
เป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบเลอืกตอบ (Check list) ได้แก่ อาย ุวุฒกิารศกึษา ระดับ
ต�าแหน่งงาน หน่วยงาน และประสบการณ์ในการท�างาน 
จ�านวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ต่อสมรรถนะหลกัท่ีมคีวามจ�าเป็นและเหมาะสมท่ีจะน�ามา
ปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า สปป. ลาว ในอนาคต จากสมรรถนะหลกั 12 ด้าน
เป็นแบบเลือกตอบโดยพิจารณาตามล�าดับความส�าคัญ 
สมรรถนะหลัก 12 ด้านจ�านวน 64 ข้อ แบบสอบถาม
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนตาม
วธิขีองลเิคอร์ต โดยการก�าหนดระดบัสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 
โดยให้น�า้หนกัคะแนนตามแบบของเบส และคาห์น (Best 
& Kanh, 1993, pp. 246-250 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 
เจรญิผล, 2542 หน้า 63) ดงันี ้ระดบัความคดิเหน็ เหน็ด้วย 
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มากที่สุดให้ 5 คะแนน ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก
ให้ 4 คะแนน ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง  
ให้ 3 คะแนน ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยให้ 
2 คะแนน ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 
1 คะแนน เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายของ
ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย
ของการส�ารวจความคิดเห็นผู้บริหารต่อสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. 
ลาว ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง สมรรถนะ
หลักที่มีความจ�าเป็นมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 
หมายถงึ สมรรถนะหลกัทีม่คีวามจ�าเป็นมาก คะแนนเฉลีย่  
2.61- 3.40 หมายถงึ สมรรถนะหลกัทีม่คีวามจ�าเป็นปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง สมรรถนะหลัก
ที่มีความจ�าเป็นน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง 
สมรรถนะหลักที่มีความจ�าเป็นน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดล�าดับความ
ส�าคญัของสมรรถนะหลกั 12 ด้าน ตามความคดิเห็นของ
ผู้บริหารในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 
โดยเรียงล�าดบัสมรรถนะหลักทีค่ดิว่าส�าคญัมากทีสุ่ดเป็น
อันดับที่ 1 และความส�าคัญน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย
ตามล�าดับ 

ตอนที่ 4 เป็นค�าถามแบบเลือกตอบและแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพื่อให้
ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ว่าสมรรถนะหลกั
ทีก่�าหนดมาน้ันเพยีงพอหรอืไม่ และถ้ายงัไม่เพยีงพอควร
จะมีสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นอะไรบ้างในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในแบบสอบถาม 

ผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ

หลักของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
สปป. ลาว เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ข้อมูลท่ัวไปของประชากร พบว่า บุคลากร
ผู้บริหารในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอายุระหว่าง 36-45 ปี คิด
เป็นร้อยละ 44.5 อายุระหว่าง 46-55 ปี 26.9 ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  
50.0 ระดบัปรญิญาโท หรือเทียบเท่าคดิเป็นร้อยละ 42.9 
ประสบการณ์ในการท�างานในต�าแหน่งระหว่าง 2-5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 60.4 และ 6-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0 
ระดบัต�าแหน่งงานรองหวัหน้าแผนก คดิเป็นร้อยละ 46.7 
หน่วยงานในส่วนของห้องการกระทรวง (ส�านักปลัด) 
คิดเป็นร้อยละ 16.5 กรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 กรมการค้าภายในคิดเป็นร้อยละ 
9.9 กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมคิดเป็นร้อยละ 9.3 
กรมนโยบายการค้าต่างประเทศและกรมการน�าเข้าและ
ส่งออก คิดเป็นร้อยละ 8.2 กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
เล็กและกลาง และกรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 7.1 กรมแผนการและการร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ 
6.6 สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจการค้า และกรมจัดตั้งและ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และกรมตรวจตรา คิดเป็น
ร้อยละ 4.4 ตามล�าดับ

2. สรุปผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การวิจัย

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะหลัก
ทั้ง 12 ด้าน พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงตามล�าดับ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เป็นอันดับแรก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดเป็นอันดับ
สุดท้ายตามล�าดับดังนี้ 1) ด้านจรรยาบรรณและความ
ซื่อสัตย์ (X = 4.04, SD = .42) 2) ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (X = 3.95, SD = .37) 3) ด้าน
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนโยบาย (X = 3.94, SD = .50) 
4) ด้านการท�างานเป็นทีม (X = 3.94, SD = .53) 
5) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (X = 3.90, 
SD = .56) 6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X = 3.88, 
SD = .44) 7) ด้านภาวะผู้น�า (X = 3.88, SD = .44) 
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8) ด้านการท�างานข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
(X = 3.87, SD = .59) 9) ด้านการบริการที่ดี 
(X = 3.83, SD = .72) 10) ด้านการสื่อสาร (X = 3.80, 
SD = .71) 11) ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
(X = 3.78, SD = .70) และ 12) ด้านการมุ่งผมสัมฤทธิ์ 
(X = 3.76, SD = 32) ตามล�าดับ

ผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริหาร 
จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ วุฒิการศกึษาและการ
ท�างาน ได้แก่ ต�าแหน่งงาน หน่วยงาน และประสบการณ์
ในการท�างานในต�าแหน่ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักทั้ง 12 ด้านแตกต่างกัน 

สรปุได้ว่า ผูบ้รหิารในกระทรวงอตุสาหกรรมและ
การค้า สปป. ลาว มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักทั้ง 
12 ด้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ซ่ึงก็หมายความ
ว่าผู ้บริหารทุกระดับเห็นด้วยกับสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 
ที่พึงมีเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในกระทรวงปฏิบัติงาน
ได้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธะกิจที่องค์การก�าหนด
แสดงให้เห็นว่าน่ีคือสมรรถนะที่จ�าเป็นและพฤติกรรมที่
ต้องการในท�างานของบคุลากรในการก้าวเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

สรุปผลการจัดล�าดับความส�าคัญของสมรรถนะ
หลักตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผลการจัดล�าดับ
ความส�าคญัของสมรรถนะหลกัของบุคลากรในกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว โดยเรียงล�าดับ
สมรรถนะที่มีความส�าคัญมากที่สุดเป็นอันดับท่ี 1 ตาม
ล�าดับดังนี้ 1) ด้านความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนโยบาย 
2) ด้านภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน 3) ด้านการบรกิาร
ทีด่ ี4) ด้านจรรยาบรรณและความซือ่สตัย์ 5) ด้านการเรยีนรู ้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ด้านการท�างานข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
8) ด้านการสือ่สาร 9) ด้านภาวะผูน้�า 10) ด้านการท�างาน
เป็นทีม 11) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 12) ด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

สรุปข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักด้านอื่น ๆ ท่ีจ�าเป็นของบุคลากรใน
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีดังนี้

1. บคุลากรทกุคนในกระทรวงอตุสาหกรรมและ
การค้า สปป. ลาว ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนโยบาย 
มีความภักดีต่อองค์การและพร้อมท่ีจะท�างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา

2. ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการ
ประพฤติปฏิบัติ รัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบของ
ข้าราชการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เอาทรัพย์สินของรัฐมา
เป็นของส่วนตัว ครอบครัวและพวกพ้อง 

3. บุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏบิตังิานในวงราชการและมคีวามเสยีสละทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจในการท�างาน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การและ
หน่วยงานด้วยความจริงใจ

4. บุคลากรทุกคนควรมีแนวคิดสร้างสรรค์
คิดค้นหาวิธีการในการน�าเอานโยบายไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การเพ่ือให้แนวทางนโยบายท่ี
ก�าหนดออกได้เข้าสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

5. ควรเหน็พร้องและสนบัสนนุแนวทางนโยบาย 
แผนยทุธศาสตร์ ในการเชือ่มโยงเศรษฐกจิกบัอนภุาคพืน้
และสากล และนโยบายอันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย
ให้น�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในอนาคต

6. ควรมีการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในกระทรวงเป็น
ระยะ เพื่อให้บุคลากรได้ซึมซับ และให้ความส�าคัญต่อ
ปัญหาดังกล่าว ไม่ควรน�าเอาความลับขององค์การไป
เปิดเผยโดยไม่รับอนุญาตจากผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอันจะท�าให้ภาพลักษณ์ ตลอดจนช่ือเสียงของ
องค์การเสื่อมเสีย และมีผลกระทบในวงกว้าง 

8. ควรน�าเอาหลักการบริหารจัดการ หรือ
เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้ให้เกิด
ประสทิธภิาพแก่วงราชการ มกีารก�าหนดกฎเกณฑ์ กตกิา 
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ทีส่ามารถน�าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้จรงิและมผีลต่อการพฒันา
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรไปในทาง
ที่ดีขึ้น

9. ควรให้มีการก�าหนดตัวชี้วัด หรือพฤติกรรม
อันพึงมีของบุคลากรทุกคนและท�าให้เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายภายในองค์การ

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร
บุคลากรของกระทรวงควรให้ความสนใจและเสาะแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์โดย
เร็ว ทั้งนี้เพื่อท�าให้องค์การโปร่งใสปลอดจากปัญหาการ
คอร์รัปชันในอนาคต 

11. บุคลากรบางหน ่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ยังไม่ให้ความส�าคัญ
ต่อปัญหาการบริการที่ดีท�าให้ผู้มารับบริการขาดความ
เชื่อมั่นคุณภาพของการให้บริการ ยังไม่เป็นไปตามที่ควร
จะเป็นระบบการบรกิารชกัช้า ดังนัน้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
จึงต้องหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทาง
นโยบายที่ก�าหนด

12. การบริการที่ดีควรเริ่มที่ตัวของบุคลากร
ผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานถ้าบุคลากรทุกคนรู ้หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตัวเองดีจะท�าให้การบริการ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดังนั้นจึงควรมีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้

13. เพื่อปรับปรุงงานด้านการบริการให้ดีขึ้น
ควรจัดส่งพนักงานของหน่วยงานไปทัศนะศึกษาดูงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เรียนรู้และน�ามาพัฒนาด้านการบริการให้มีคุณภาพดีขึ้น

14. บุคลากรทุกคนต้องมีบุคลิกภาพและมี
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานมีการพูดจาที่ไพเราะ
ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป ยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วม
งานในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ต่อการท�างานเพื่อปรับปรุงวิธีการท�างานให้ดีขึ้น

15. ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนใน
องค์การได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย โอกาสและข้อจ�ากัดที่
มีผลต่อการท�างานภายในองค์การในเมือ่เข้าสูย่คุของการ

เปิดเสรีทางด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้พนักงานได้
ตระหนักรู้และเตรียมพร้อมรองรับการท�างานในรูปแบบ
ใหม่ในลกัษณะหลากหลายมติิและสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ 

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความคดิเหน็ของผูบ้ริหารใน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ต่อสมรรถนะ
หลักทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
สั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านจรรยาบรรณ 
และความซือ่สตัย์ ด้านการท�างานเป็นทมี ด้านการบรกิารที่
ด ีด้านภาวะผูน้�า ด้านการสือ่สารด้านความเชือ่มัน่ศรัทธา
ต่อนโยบาย ด้านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง  
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ด้านการท�างานข้าม
วัฒนธรรมและความหลากหลาย และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล คอื วุฒกิารศกึษา 
ระดับต�าแหน่งงาน หน่วยงาน และประสบการณ์ในการ
ท�างานในต�าแหน่ง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันของบุคลากร
ระดบัผูบ้รหิารในกระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า สปป. 
ลาว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 12 ด้าน
แตกต่างกันอาจเป็นเพราะการมีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
จะมปีระสบการณ์และการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัเป็นพืน้ฐาน
แห่งความคิดและเกิดวิสัยทัศน์ท่ีแตกต่างกันสอดคล้อง
กบัอานสุอน ดวงโสวดั (2554) การศึกษาเรือ่งความคิดเหน็ 
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การท่องเท่ียว
แห่งชาติลาว พบว่า วุฒิการศึกษาและปัจจัยการท�างาน 
ได้แก่ ระยะเวลาในการท�างาน ต�าแหน่งงาน หน่วยงาน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้านต่างกัน  
และสอดคล้องกับปาริชาติ ดีพร้อม (2554) ที่ได้ส�ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบคุคล กรณศีกึษา บริษทั โลจสิติก อัลลายแอนช์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั พบว่า วุฒกิารศกึษาต่างกนัมคีวาม
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 7 ด้านต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ กรรณกิา กองทอง (2550) 
ศึกษาเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของ
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พนักงานในกลุ่มบริษัท พนัสโพลทรี่ จังหวัดชลบุรี พบ
ว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความต้องการในการพฒันาบคุลากรของ
พนักงานกลุ่มบริษัท พนัสโพลทรี ไม่แตกต่างกัน

2. ต�าแหน่งงาน หน่วยงาน ประสบการณ์ใน
การท�างาน ที่แตกต่างกันของบุคลากรระดับผู้บริหารใน
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 12 ด้านแตกต่างกัน
สอดคล้องกับ กรรณิกา กองทอง (2550) ศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานในกลุ ่ม
บริษทั พนัสโพลทรี ่จงัหวดัชลบรุ ีสอดคล้องกบัอานสุอน 
ดวงโสวัด (2554) การศึกษาเรื่องความคิดเห็นเก่ียว
กับสมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การท่องเที่ยวแห่ง
ชาติลาวและสอดคล้องกับ ปาริชาติ ดีพร้อม (2554) 
ที่ได้ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ผูป้ฏิบัตงิานทรพัยากรบุคคล กรณศีกึษา: บรษิทั โลจิสตกิ 
อัลลายแอนช์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของสมรรถนะหลัก
ทั้ง 12 ด้าน เกี่ยวกับประเด็นการจัดล�าดับความส�าคัญ
ของสมรรถนะหลักเพื่อน�าผลการส�ารวจความคิดเห็นไป
น�าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาต่อกับประเด็นดังกล่าวน้ี 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้กล่าวเอาไว้ในขั้นตอน
การส�ารวจความคิดเหน็ของผูบ้รหิารเอาไว้ว่าให้ออกแบบ 
แบบส�ารวจเพื่อสอบถามผู้บริหารทุกหน่วยงานว่าถ้าจะ
ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การตาม
ที่ก�าหนดไว้ผู้บริหารแต่ละคนว่าควรจะก�าหนดเร่ืองใด
เป็นสมรรถนะหลักเมือ่ได้รบัแบบส�ารวจมาแล้วให้รวบรวม
และสรุปเป็นโมเดลอาจสรุปให้เหลือเพียง 5-10 ด้านแล้ว
ให้ส่งโมเดลท่ีได้ไปให้ผู้บริหารลงความเห็นอีกครั้งว่าใน 
5-10 ด้านน้ีด้านไหนส�าคญัมากทีส่ดุด้านไหนส�าคญัน้อย
ทีส่ดุ โดยให้ผูบ้รหิารจดัล�าดบัตามความส�าคญัและน�ากบั
มาสรุปอีกครั้งพร้อมกับเหตุผลของสมรรถนะหลักแต่ละ
ด้านซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจะสรุปและอภิปรายผล
การจัดล�าดับความส�าคัญของสมรรถนะหลักทั้งหมดใน

จ�านวน 12 ด้านตามผลการส�ารวจ และน�ามาอภิปราย
ผลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

บคุลากรระดบัผูบ้รหิารในกระทรวงอตุสาหกรรม
และการค้า สปป. ลาว ทุกต�าแหน่งมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับสมรรถนะหลักด้านความเช่ือมั่นศรัทธาต่อนโยบาย 
ถกูจดัล�าดบัให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ เป็นอนัดบั 1 เพราะ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นภาคส่วนหนึ่งใน
องค์ประกอบของรัฐบาล อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและ
สั่งการจากรัฐบาล เป็นองค์การบริหารรัฐขั้นศูนย์กลาง
และมีภาระบทบาทในการน�าเอาแผนนโยบายต่างๆ ของ
รฐับาลไปปฏบิตั ินอกจากน้ียงัมรีะเบยีบว่าด้วยรฐักรแห่ง 
สปป. ลาว ฉบับเลขที่ 82/นย. ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 เป็นตัวก�าหนด และได้มีการรณรงค์เผย
แพร่ในเรื่องความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่เป็นประจ�าอยู่
แล้วจึงท�าให้กลายเป็นค่านิยมหลัก (Core value) ของ
กระทรวงต้องปฏิบัติ

ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เป็นอันดับ
ท่ี 2 เพราะในยุคปัจจุบันและอนาคตท่ีมีการเปิดกว้าง 
ความร่วมมือกับท้ังในระดับองค์การ ระดับประเทศใน
ระดบัภมูภิาคและทัว่โลกท�าให้ต้องมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพ่ือความสะดวกและ
ไม่ท�าให้ประเทศเสียโอกาสในด้านการค้า และการลง
ทุกท่ีนับวันจะมีแนวโน้มท่ีหันไปสู่ลักษณะเสรีเพ่ิมมาก
ขึ้นน้ันเอง ย่ิงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาษา
อังกฤษและภาษาอาเซียนนับว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็น
อย่างมาก ดังที่ ดิลก ถือกล้า (2554, อ้างถึงใน ชลดา 
ประยูรพาณิชย์, หน้า 58; ไพรินทร์ ศรีราจักร, หน้า 23-
24) กล่าวโดยสรุปความต้องการทักษะ ความสามารถ
บางอย่างของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ เฉพาะด้าน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ควรจะประกอบไปด้วยทักษะด้านภาษา เช่น ภาษา
อังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และ
ในบทความเร่ืององค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(2555) กล่าวถึงการเพ่ิมศักยภาพของคนในองค์การ
เพ่ือรองรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
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ส่ิงท่ีส�าคัญเร่งด่วนทักษะความรู้ที่ต้องการพัฒนาส่ิงแรก 
คือทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้
สื่อสารได้อย่างราบรื่น

ด้านการบรกิารทีด่ ีเป็นอนัดบัที ่3 เพราะปัจจุบัน
องค์การต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็เร่งปรับปรุง
ในด้านการให้บริการ อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการด้านนโยบายต่าง ๆ แก่
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ในด้านการบริการรับค�า
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
ของผู้ประกอบการต่างๆ ในด้านการค้า การลงทุนตาม
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกระทรวงและกรม
ต่างๆ เพื่อท�าให้การบริการเป็นที่ยอมรับของทั่วสังคม
โดยรวม การบริการท่ีดีถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกใน
กระทรวงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาด้านการ
บริการให้ดีขึ้น

ด้านจรรยาบรรณและความซือ่สตัย์ เป็นอนัดบัท่ี 
4 ถือเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับองค์การต่างๆ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงให้มี
คุณสมบัติที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับหน้าเชื่อถือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
ใจ ไม่เลือกปฏิบัติท�างานถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย
ของข้าราชการสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ต่องานที่ท�าตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมารักษาวาจามีสัจจะและ
เชื่อถือได้ไม่พูดบิดเบือนโกหกหลอกลวงที่ท�าให้เกิด
ความเข้าใจผดิ ยดึม่ันในหลกัการจรรยาบรรณแห่งวิชาชพี
และจรรยาบรรณของข้าราชการทีด่แีละแสดงความมนี�า้ใจ
เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ดังที่ จ�าเนียร จวงตระกูล (2547, หน้า 108) 
กล่าวโดยสรุปได้น�าเสนอแนวทางการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาอย่างมจีรยิธรรมโดยได้เสนอแนะว่าในการตดัสนิใจ 
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมน้ันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
คือ ระดับบุคคล (Individual level) ระดับองค์การ 
(Organization level) ระดับสังคมและระดับสากล 
(Societal and international level) ระดับนี้มีความ

ยุ ่งยากมากผู ้บริหารระดับสูงจะเป็นผู ้พิจารณา และ
ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็น
อันดับท่ี 5 ปัจจุบันแนวโน้มของการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทายอันส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจตามนโยบายการค้าเสรีกระทรวงอุตสาหกรรม 
และการค้า สปป. ลาว ในฐานะท่ีเป็นแกนหลักอีก
กระทรวงหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงต่อการสร้างร่วมมือใน
ด้านการค้าการลงทุนภายในและต่างประเทศอีกทั้งต้อง
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายว่าด้วยการหัน
มาเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยจึงมีภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ต้องด�าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะ
กระท�าไม่ได้ถ้าบุคลากรในกระทรวงไม่มีความรู้ความ
สามารถไม่มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อรองรับกับ
การขยายตวัของงาน การเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
จึงควรน�ามาเป็นสมรรถนะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน
และเพื่อท�าให้แผนการด�าเนินงานได้รับการปฏิบัติที่เป็น
จริงๆ ควรที่จะมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
ภายในกระทรวงอย่างเป็นประจ�าท้ังส่งเสริมความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานภายในให้ได้
แสดงออกถึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวของบุคลากรทุกคน
อย่างเตม็ทีเ่พือ่พฒันาการท�างานให้มปีระสทิธภิาพน�าเอา
จดุอ่อนข้อบกพร่องมาปรบัปรงุแก้ไขเปิดโอกาสอย่างเตม็
ท่ีให้บคุลากรได้ศกึษาใฝ่เรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างไม่
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคลากร หน่วยงานกรมกอง
ได้ให้การสนับสนุนในการไปศึกษาต่อท้ังภายในและต่าง
ประเทศเพ่ือน�าเอาความรู้กบัมาพัฒนาองค์การให้มคีวาม
เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นอนัดบัที ่6 ถอืได้
ว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ในการท�างานขององค์การต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี
เป็นสิง่ทีช่่วยสนบัสนนุในการปฏบิตังิานเป็นตัวช่วยท�าให้
งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดงัท่ี Piyasuda Tanloet และ 
Kulthida Tuamsuk (2554, หน้า 216) ในงานวิจัย
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เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหน้า หน่ึงในสมรรถนะที่
จ�าเป็นนั้นคือเทคโนโลยีสารสนเทศโดยความรู้และความ
เข้าใจในเทคโนโลยสีารสนเทศอาจมผีลกระทบโดยรวมต่อ
วชิาชพี สงัคมและประเทศชาต ิเช่นเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจัดการ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานและข้อมลูห้องสมดุและข้อมูล
องค์การตลอดจนนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่กีาร
พฒันาไปอย่างรวดเรว็ และท�าอย่างไรจะน�าเอาเทคโนโลยี
มาบูรณาการเข้ากับการท�างานในห้องสมุดให้เหมาะสม
ตามสภาพของการเปลี่ยนแปลง

ด้านการท�างานข้ามวัฒนธรรมและความหลาก
หลาย เป็นอันดับที่ 7 ท่ามกลางกระแสของการก้าว
เข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�าให้พฤติกรรมใน
การท�างานเปลี่ยนไปจากที่เคยท�างานกับเพียงแค่คนใน
สัญชาติเดียวกัน อาจได้ท�างานกับคนจากหลายชาติ
หลายภาษาในประเทศสมาชกิประชาคมอาเซียนในหลาย
สาขา ดังนั้น บุคลากรทุกคนควรมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นให้ได้อย่าปิดกั้นโอกาส 
เปิดรับเอาสิ่งใหม่ๆ เช่น แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเห็น
ที่หลากหลายเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความเชื่อ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ เพื่อยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้นนั้นเอง 

ด้านการสื่อสาร เป็นอันดับที่ 8 การสื่อสารเป็น
สิ่งที่มีความส�าคัญในท�างานของบุคลากรทุกคนเพราะ
การสื่อสารช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ส�าเรจ็ลลุ่วงตามนโยบายของรฐับาลและกระทรวงก�าหนด
ในแต่ละระยะเวลาบุคลากรคือผู ้ท่ีจะน�าเอาแนวทาง
นโยบายที่ก�าหนดไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่า
จะเป็นประชาชนผู้มารับบริการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องท�าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันงานน้อย
ใหญ่จึงจะบรรลุตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ นอกจากนี้แล้ว
ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องสื่อสารให้กับประเทศต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มขององค์การการค้าโลก World 

Trade Organization (WTO) ประเทศในกลุ่มของ
สหภาพยุโรป ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นต้น 
เพราะบคุลากรทุกคนต้องติดต่อประสานงานกบัประเทศ
คูร่่วมเจรจาการค้าตามบทบาทหน้าทีอ่ยูแ่ล้วจงึเป็นหน้าที่
ทีต้่องสือ่สารท�าความเข้าใจทีต่รงกนัเพือ่ผลประโยชน์ซึง่
กันและกัน

ด้านภาวะผู้น�าเป็นอันดับท่ี 9 ต่อกับประเด็น
ด้านภาวะผู ้น�าที่ผู ้บริหารได้ให้ความเห็นนั้น พบว่า
บุคลากรในกระทรวงทุกระดับควรไม่จ�าเป็นว่าจะต้อง
เฉพาะในต�าแหน่งบริหารเท่าน้ันจึงจะมีภาวะผู ้น�า
บุคลากรทุกต้องมีองค์ประกอบของความเป็นผู้น�าใน
ตัวเองอยู่ด้วยเพราะแต่ละหน่วยงาน ต่างก็มีบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันท�างานใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายการมีคุณสมบัติของภาวะผู้น�า
เป็นสิง่ทีอ่งค์การเรยีกร้องโดยเฉพาะในยคุของการเปิดเสรี
ทางการค้า การลงทุนในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน
ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ภาวะผู้น�าจึงจ�าเป็นเพราะทุกหน้าท่ีของ
การท�างานล้วนต้องนึกถึงผลประโยชน์ขององค์การและ
ประเทศชาติเป็นหลัก ถ้าไม่มีความเป็นผู้น�าจะท�าให้การ
เจรจาต่อลองเกิดความเสียเปรียบในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดังนั้นบุคลากรทุกระดับของกระทรวงจึงควรคุณสมบัติ
หรือสมรรถนะด้านภาวะผู้น�าด้วย

ด้านการท�างานเป็นทีมเป็นอนัดบัท่ี 10 การร่วม
แรงร่วมใจหรือการท�างานเป็นทีมในการท�างานในกรมกอง
และหน่วยงานต่างๆ ถือได้ว่ามีความจ�าเป็นท่ีต้องได้รับ
การร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในกระทรวงในภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและต่างประเทศบุคลากรนอกจากมี
ความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการ
ท�างานแล้ว ควรเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการปรับ
ตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีในทุกรูปแบบการท�างาน นอกจากนี ้
ยังต้องให้ความร่วมมือในการน�าเอานโยบายต่างๆ ท่ี
ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติในหน่วยงานร่วมกันจะต้องไม่
แบ่งแยกความสามัคคีปรองดองของคนภายในกระทรวง
และสังคม ชุมชน อันจะน�าไปสู่ความบาดหมาง ไม่
ลงรอยและจะท�าให้เกิดความยุ ่งยากวุ ่นวายแก่สังคม  
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การร่วมแรงร่วมใจหรือการท�างานเป็นทีมยังเป็นการ
ปฏิบัตินโยบายเรื่องเพศ ชนเผ่าและศาสนาถือว่าทุกภาค
ส่วนล้วนมีหน้าที่ในการน�าไปปฏิบัติให้ได้รับผลเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย 

ด้านการมุ่งผมสัมฤทธิ์ เป็นอันดับที่ 11 อาจ
เป็นเพราะในลักษณะการท�างานในปัจจุบันยังไม่มีการ
ก�าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลการท�างาน Key 
Performance Indicator (KPI) ที่มีประสิทธิภาพเท่า
ที่ควรจึงยังไม่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชัดเจนในทางปฏิบัติ ผล
สมัฤทธิท์ีไ่ด้จากการท�างานก็มปีรากฏให้เหน็ได้โดยทัว่ไป
อยู่แล้วจึงเป็นเรื่องใหม่ไม่ค่อยคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกัน
มากนักในวงราชการในปัจจุบันของ สปป. ลาว

ด้านการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเป็น
อันดับที่ 12 เพราะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  
สปป. ลาว ยงัไม่ได้มกีารก�าหนดระเบียบการในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรท่ีไม่ได้มุ่งเน้นผู้ที่มีประสบการณ์
แบบเจาะจงแต่ได้มีการก�าหนดคุณสมบัติโดยทั่วไป
ส�าหรับบุคลากรใหม่ ส่วนผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้บริหารในแต่ละระดับนั้นได้มีการก�าหนดในเรื่องความ
เชี่ยวชาญช�านาญงานตามคุณสมบัติของต�าแหน่งงาน
ก�าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนลักษณะของความเชี่ยวชาญท่ี
ต้องการอาจประกอบไปด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยว
กับความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสายอาชีพของ
ตนแสวงหาความรู้เพื่อมาพัฒนาแบบแผนวิธีการท�างาน
ให้ดียิ่งขึ้น รับรู้ถึงแนวโน้มของวิทยาการท่ีทันสมัยและ
เกี่ยวข้องกับงานของตนเองอย่างต่อเน่ือง สามารถน�า
เอาวิชาการความรูห้รอืเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
และลักษณะที่เป็นวิชาการและสามารถน�าความรู้ไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงราชการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ

หลักของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่เตรยีมความ
พร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเมือ่พจิารณาผูบ้รหิาร
ในกระทรวงมีความคดิเหน็ต่อสมรรถนะหลกัท้ัง 12 ด้าน
อยู่ในระดับมากซึ่งผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรจัดท�าสมรรถนะหลักของบุคลากรใน
กระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ซึง่ประกอบ
ด้วย 12 ด้าน คอื ด้านความเชือ่มัน่ศรทัธาต่อนโยบาย ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ด้านการบริการที่ดี ด้าน
จรรยาบรรณและความซือ่สตัย์ ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการท�างาน
ข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย ด้านการสื่อสาร 9 
ด้าน ภาวะผู้น�าด้านการท�างานเป็นทีม ด้านการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ และด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
เนื่องจากมีระดับความคิดเห็นของผู ้บริหารเกี่ยวกับ 
สมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก

2. ควรมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะหลัก 12 ด้านเป็นรายปี โดยจัด
เรียงตามค่าเฉลี่ย หรือล�าดับความส�าคัญของสมรรถนะ
หลักจากนั้นน�าแผนพัฒนาท่ีได้ไปน�าเสนอคณะผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา

3. รายงานผลการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบ
และเสนอแนวทางการน�าเอาระบบสมรรถนะเข้ามาปรับ
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในกระทรวงพร้อมด้วยเหตุผล
ความเหมาะสมของสมรรถนะแต่ละด้านเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

4. เผยแพร่ แนวความคดิการจดัท�าสมรรถนะให้
กับบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. 
ลาว ทุกหน่วยงานท้ังในระดบักระทรวง และระดบัท้องถิน่ 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องก่อนน�าไปปรับใช้ในองค์การให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่การพัฒนาในโอกาสต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ

หลักของบุคลากรผู้บริหารในแผนกอุตสาหกรรมและ
การค้าส่วนจังหวัด และอ�าเภอในขอบเขตทั่วประเทศ
โดยการศกึษาอาจท�าเป็นแบบประชมุกลุม่ หรอืสมัภาษณ์
แบบเชิงลึก

2. ควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในแต่ละกรมในเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่หลากหลายเพราะแต่ละกรมมีความต้องการสมรรถนะ
หลักไม่เหมือนกันเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นในเชิงลึก
และให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการน�าเสนอ
ความคดิเหน็ท่ีจะน�าไปปรับปรงุแก้ไขการบรหิารงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ดียิ่งขึ้น
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ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การ

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียน
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Transformation Leadership and Climate Organization  

Affecting School Effectiveness under  

the Chonburi Primary Educational Service Area Office 2

ดารณี คงกระพันธ์** 
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศองค์การ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา และศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครู สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 จ�านวน 384 คน เครือ่งมอืท่ีรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ (X) ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(SD) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้วธีิ LSD และ การวเิคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา บรรยากาศองค์การ และประสทิธผิลของสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ 
เขต 2 จ�าแนกตามประสบการณ์การบรหิาร และประเภทของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส�าคญัทาง
สถิติ จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2 จ�าแนก
ตามประสบการณ์การบริหาร และประเภทของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จ�าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)

4. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�าแนกตาม
ประสบการณ์การบริหาร และประเภทของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จ�าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)

5. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาได้

6. ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารและบรรยากาศองค์การ ของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ปรากฏดังสมการ ต่อไปนี้ 

Ŷ = -.405 + .761 (X
11
) + .333 (X

21
)

คำาสำาคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง/ บรรยากาศองค์การ/ ประสิทธิผลของสถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study and compare the level of transformational 

leadership climate organization affecting school and to study the transformational leadership 
and climate organization affecting school effectiveness under the chonburi primary educational 
service area office 2. The sample consisted of teachers teaching in the primary schools. Expand 
educational opportunities for students of 384 teacher working in the school under the chonburi 
primary educational service area office 2. The instruments used for the data collecting was a five 
leveled rating-scale questionnaire. Statistics used for analyzing the data were Percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-way anova, Pearson’s product moment Correlation and stepwise 
multiple regression. The findings were as flows:

1.The transformational leadership climate organization and affecting school effectiveness 
under the chonburi primary educational service area office 2 were rated at a high level. 

2. The transformational leadership under the chonburi primary educational service area 
office 2 classified by administration experience and school type of study was found of being no 
significantly different. classified by size of the study was found of being significantly different (p < .05)

3. The climate organization under the chonburi primary educational service area office 2 
classified by administration experience and school type of study was found of being no significantly 
different. classified by school type of study was found of being significantly different (p < .05)

4. Effectiveness of school under the chonburi primary educational service area office 2 
classified by administration experience and school type of study was found of being no significantly 
different. classified by school type of study was found of being significantly different (p < .05)
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5. The transformational leadership of school administrators and climate organization under 
the chonburi primary educational service area office 2 effectiveness of education. 

6. The factor of transformational leadership. The equation of raw score was shown as follows: 
Ŷ = -.405 + .761 (X

11
) + .333 (X

21
)

Keywords: Transformation Leadership/ Climate Organization/ Effectiveness of School

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าในสถานศึกษามีส่วน
ส�าคัญอย่างมากในการน�าสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ ผู้บริหารจึงต้องเป็นหลักของสถานศึกษาและ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องเป็นผู้น�าสถานศึกษาไปสู่
ความส�าเรจ็ หน่วยงานใดมผีูน้�าทีม่คีวามรู ้ความสามารถ
รอบด้าน หน่วยงานนั้นย่อมประสบความส�าเร็จเจริญ
ก้าวหน้า อ�าภา ปิยารมย์ (2549, หน้า 1) ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีหน้าที่
รับผดิชอบกลุม่โรงเรยีน ใน 4 อ�าเภอ คอื อ�าเภอพนสันคิม 
อ�าเภอพานทอง อ�าเภอบ่อทอง และอ�าเภอเกาะจันทน์ 
มีหน้าที่ก�ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการท�างานกระจาย
อ�านาจหน้าที่ และบทบาทการด�าเนินงานให้แก่สถาน
ศึกษา ผู้อ�านวยการสถานศึกษาต้องรับผิดชอบต่อผล
การบริหารสถานศึกษาของตนตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา มเีป้าหมายผลงาน มดีชันชีีว้ดัผลงาน และมี
การประเมนิผลโดยพจิารณาผลสมัฤทธิเ์ป็นเกณฑ์ก�าหนด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ และปริมาณ อย่างไรก็ตามจากการ
บริหารงานที่ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของ
ผูบ้ริหารดงันี ้(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา, 2549 หน้า 23) จากการสรุปผลการ
สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) และจากผลการสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนระดบัชาต ิได้สรปุ
ผลพบว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพ
ทางวิชาการกล่าวคือ 1) ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการ 2) ครูไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัด 

การเรียนสอนสอน 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต�่าซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับจะต้อง
ด�าเนินการปรับปรุง

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจ
ท่ีจะศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ
บรรยากาศองค์การส่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา
หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้บริหารในการ
บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารวางแผน การพัฒนา
สถานศึกษาทั้งทางด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู พฒันานกัเรยีนให้มทีศันะคติ
ทางบวก ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และให้เป็น
ผู้บริหารท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศึกษา บรรยากาศองค์การ และประสทิธผิล
ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู ้บริหารสถานศึกษา บรรยากาศองค์การ และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�าแนกตาม
ประสบการณ์บริหาร ขนาดของสถานศึกษา และประเภท
ของสถานศึกษา

3. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
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4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาการด้านบริการแก่

ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความส�าเร็จ อย่างมีคุณภาพ 
เกิดประสิทธิผลเป็นผู้บริหารมืออาชีพซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิผลทั้งในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี

2. เป็นข้อมูลท่ีใช ้ในการวางแผนเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน และเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิผลสูงขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษา บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์
ในการบริหาร ขนาดของสถานศึกษา และประเภทของ
สถานศึกษาแตกต่างกัน

2. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

3. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
2 ได้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  ได ้แก ่ 

ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
จ�านวน 1,219 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี 
เขต 2 ได้กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 384 คน ก�าหนด
ขนาดสถานศึกษาเป็นชั้น ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ก�าหนดขนาดของ
กลุม่ตวัอย่าง ตามตารางของเครซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970, pp. 607-610)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถาม จ�านวน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสบการณ์การ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา  
และประเภทของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็นค�าถามเกีย่วกบั 
ประสบการณ์การบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ ประสบการณ์การบริหารน้อย และประสบการณ์
การบริหารมาก ค�าถามเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา 
ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ และค�าถามเกี่ยวกับประเภท
ของสถานศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษา และขยายโอกาส
ทางการศึกษา

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู ้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 6 ด้าน ดังนี้ 
1) การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 2) การเกื้อกูลการ
ยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 3) การให้การสนับสนุนผู้ตาม
เป็นรายบคุคล 4) การกระตุน้ทางปัญญา 5) การเป็นแบบ
อย่างที่เหมาะสม 6) การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตามในระดับสูง

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การ ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1) มิติโครงสร้าง
องค์การ 2) มติคิวามท้าทายและความรบัผดิชอบ 3) มติิ
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ความอบอุ่นและการสนับสนุน 4) มิติการให้รางวัลและ
การลงโทษ 5) มิติความขัดแย้ง 6) มิติมาตรฐานของผล
การปฏบัิติงานและความคาดหวัง 7) มิตเิป็นหนึง่เดยีวใน
องค์การและการจงรกัภกัดต่ีอกลุม่ 8) มติเิสีย่งภัยและการ
ยอมรับความเสี่ยงภัย

ตอนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกับประสทิธผิลของ
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผล
ของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถ
ผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ด้าน
ความสามารถการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก 
3) ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 4) ด้านความสามารถแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร ตาม
แนวคิดของเลทวูดและเจนซี่ (Leithwood & Jant Zi, 
2000, pp. 112-129) และบรรยากาศองค์การตาม
แนวคิดของลิทวินและสติงเกอร์ (Lietwin & Stinger, 
1968) ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นได้อาศัย
แนวคิดของมอท (Hoy & Miskel, 2008) และสร้าง
แบบสอบถามจากหลักการและทฤษฎีเสนอต่อคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ความเห็นชอบ
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

2.  การหาความเที่ ยงตรง โดยน� า เสนอ
แบบสอบถามต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ในการ
ตรวจสอบรายการข้อค�าถามที่มุ่งวัดองค์ประกอบด้าน
เนื้อหา และการใช้ภาษา ความครอบคลุมในเนื้อหา 
และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ตามโครงสร้างและนิยามที่ก�าหนดไว้ จากนั้น
น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ
มาพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามทีไ่ด้นยิาม
ไว้ในแต่ละตอน และคัดเลือกข้อค�าถามที่มีดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปได้ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร จ�านวน 
29 ข้อ แบบสอบถามเกีย่วกบับรรยากาศองค์การ จ�านวน 
24 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
จ�านวน 25 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00

3. การหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ และความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการ
ครทูีป่ฏบิติัหน้าทีใ่นสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2 ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 
จ�านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้

3.1 การหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Item 
Discrimination) โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหว่างคะแนนเฉลี่ยรายข้อ กับคะแนน
เฉลี่ยรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน (Item Total 
Correlation) ได้ค่าสหสัมพันธ์ (r) รายข้อของ
แบบสอบถาม ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง .59 ถึง .91 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ  
(r)  ระหว่าง .22 - .87 และแบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธผิล 
ของสถานศึกษาได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง 
.53 - .86

3.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Coefficient 
Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990, 
pp. 202-204) ปรากฏว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม .97 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม .95 และแบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธิผล
ของสถานศึกษา ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
.96
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสาระส�าคัญของ

ผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ด้านการคาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ด้านการระบุวิสัยทัศน์
อย่างชัดเจน ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นราย
บุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเกื้อกูล
การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปผลได้ ดังนี้

1.1 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ ผู้บริหารอธิบาย
ให้คณะครเูข้าใจ พร้อมทัง้มองเหน็ถึงเป้าหมายของสถาน
ศึกษาและแนวทางที่ท�าให้สถานศึกษาประสบผลส�าเร็จ 
ผู้บริหาร มีความเป็นผู้น�าเพื่อพาสถานศึกษาสู่เป้าหมาย 
และผูบ้รหิารมกีารท�างานเป็นกระบวนการท�าให้ผูร่้วมงาน
ยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา

1.2 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมาย
ของกลุ่ม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ ผู้บริหาร
มีการตั้งมาตรฐานในการท�างานและเชื่อม่ันว่าทุกฝ่าย
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 
ผูบ้รหิารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของคณะครใูนการท�างาน 
เป็นกลุ่มสู่เป้าหมายที่ตรงกัน และผู้บริหารส่งเสริม ให้
ทุกฝ่ายเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการท�างาน

1.3 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็น
รายบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง
ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ 
ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะโดยเสมอภาคกัน ผู้บริหารมี
ความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่ครูทุกคนโดย
เท่าเทียมกัน และผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็น
ในการท�างานแก่ครูทุกคน

1.4 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้น�าข่าวสาร
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและแจ้งให้
คณะครูทราบ ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูคิดแก้ปัญหา ในการ
ปฏิบัติงานและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และ
ผูบ้รหิารใช้วาจาในการสนทนาเชงิสร้างสรรค์กระตุน้ให้ครู
เห็นคุณค่าของการพัฒนางาน

1.5 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ ผู้บริหารน�าผลงาน
หรือแนวทางท่ีประสบผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานของตน
มาเป็นแบบอย่างให้แก่คณะครู ผู้บริหารประพฤติตน ได้
อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับนับถือจาก คณะครูในสถาน
ศึกษา และผู้บริหารมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงโดย
เป็นที่ยอมรับนับถือและศรัทธา

1.6 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงาน
ของผูต้ามในระดบัสงู โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ 
ผู้บริหารคาดหวังในการปฏิบัติงานของครูให้ประสบผล
ส�าเรจ็มากทีส่ดุ ผูบ้รหิารกระตุน้ให้ครสูร้างนวตักรรมและ
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มีเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนทีส่งูขึน้ และผูบ้ริหารกระตุน้และสนับสนุนให้
ครูพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความท้าทายและความรับผิดชอบ  
การให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง ความเสี่ยงภัย
และการยอมรับความเสี่ยงภัย โครงสร้างองค์การ ความ
เป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ ่ม 
มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหวัง และ
ความอบอุ่นและการสนับสนุน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปผลได้ ดังนี้

2.1 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมิติโครงสร้างองค์การ โดยรวมและรายข้ออยู่
ในระดบัมาก เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
โครงสร้างการบรหิารงานของสถานศกึษามคีวามคล่องตัว
ต่อการปฏิบติังานของท่าน สถานศึกษามกีารกระจายงาน
ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม และสถานศกึษาก�าหนดการบรหิาร
และขอบข่ายหน้าที่ของแต่ละงานไว้ชัดเจน

2.2 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมติคิวามท้าทายและความรบัผดิชอบ โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ท่านมีโอกาสตัดสินใจภายในขอบข่ายงาน
ที่ได้รับผิดชอบมาก ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ท่านรูสึ้กว่าได้ท�าส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และงาน
ที่ท่านได้ปฏิบัติมีความท้าทายต่อความสามารถของตน

2.3 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมติคิวามอบอุ่นและการสนบัสนนุ โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย สามอันดับ ได้แก่ บุคลากรในสถานศกึษาปฏบัิติงาน 
โดยไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก สถานศึกษาเปิดโอกาส

ให้ท่านได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และท่านรับรู้ได้
ถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา

2.4 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมิติการให้รางวัลและการลงโทษ โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย สามอันดับ ได้แก่ การให้รางวัลตอบแทนจาก
ผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษามี
ความยติุธรรม การให้รางวลั ตอบแทนจากการปฏบิตังิาน 
ท่ีบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษามีความพอเพียง และ
เมื่อท�างานผิดพลาด สถานศึกษาจะมีการพิจารณา
ตักเตือนหรือลงโทษ

2.5 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านมติคิวามขดัแย้ง โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้ร่วมงาน 
ของท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หลังจาก
ข้อขัดแย้งยุติแล้วท่านและผู้ร่วมงานจะไม่มีอคติต่อกัน
อกี และเมือ่มคีวามคดิเหน็ขดัแย้งกับท่าน ผูบ้งัคบับญัชา
ยอมรับฟังเหตุผลของท่าน

2.6 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมิติมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและ
ความคาดหวัง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง
ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สถานศึกษา
ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานข้ันต�่าในการปฏิบัติงานไว้
ชัดเจน หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศกึษาสอดคล้องตามลกัษณะงานทีท่่านปฏบิตั ิและ
สถานศึกษายกระดับมาตรฐานในการท�างานของครูให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ

2.7 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมิติความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การและการ
จงรักภักดีต่อกลุ่ม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึก
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ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา และท่านปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้ร่วมงานในสถานศึกษาด้วยความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน

2.8 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ด้านมติคิวามเสีย่งภัยและการยอมรับความเสีย่งภัย  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ท่านได้ท�างานใหญ่ที่ท้าทายความสามารถ งานใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ท่านจะตัดสินใจท�าทันที และ
นโยบายการท�างานของผู้บังคับบัญชามีความกล้าเสี่ยง 
เพื่อให้ได้ในทางเลือกที่ดีที่สุด

3. ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถแก้
ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านความสามารถการ
พัฒนานักเรียน ให้มีทัศนะคติทางบวก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านสรุปผลได้ ดังนี้

3.1 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
ด ้านความสามารถผลิตนักเรียนให ้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง โดยรวมและรายข้ออยู ่ในระดับมาก 
เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ 
ได้แก่ นักเรียนมีความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียน
ชั้นสูงสุดของสถานศึกษา จบตามหลักเกณฑ์ของ
หลักสูตร และนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถ

3.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านความสามารถการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทาง
บวก โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่า
เฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอนัดบั ได้แก่ นกัเรยีนสามารถ

สร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง นกัเรยีนให้ความสนใจใฝ่รู ้
และมีความกระตือรือร ้นต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ท้ังภายในและภายนอกสถานศกึษา และนักเรยีนมเีจตคติ
ที่ดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ 
สถานศึกษาจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และครูน�าผลจากการวัดผล 
และประเมินผลมาวางแผนพัฒนา เพื่อจัดกิจกรรมให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.4 ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านความ
สามารถแก้ปัญหาภายในสถานศกึษา โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
สามอันดับ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความยืดหยุ่น
เพื่อรักษาผลประโยชน์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงผล
ประโยชน์ของโรงเรยีนเป็นส�าคญั และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ให้การยอมรับและความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน

4. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�าแนกตามประสบการณ์การบริหาร
และประเภทของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

5. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
จ�าแนกตามประสบการณ์การบริหารและประเภทของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนจ�าแนกตามขนาดของสถาน
ศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p < .05)
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6. ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�าแนก
ตามประสบการณ์การบรหิารและประเภทของสถานศกึษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ส่วนจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าโดย
รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า

ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส�าคัญจากการค้นพบใน
การศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาและสมมติฐาน
ของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายผล
ได้ ดังนี้

1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มีนโยบาย
ในการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการจัดอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานอย่าง
สม�่าเสมอ ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
(ส�านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, 
หน้า 1) สอดคล้องกับ ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง (2548) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี จากผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะ
ผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง แคทลียา 
ศรีใส (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง กับการสร้างทีมงานของผู ้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ส�านักผู้ตรวจราชการประจ�า เขตตรวจ
ราชการที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ส�านกัผูต้รวจราชการประจ�า เขตตรวจราชการที ่3 มภีาวะ
ผูน้�าการเปลีย่นแปลงโดยรวมและทกุรายด้าน อยูใ่นระดบั
มาก สอดคล้องกบั พชันี ทองแก้ว (2552) ได้ศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึา จงัหวดั
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ามีอิทธิพล
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความส�าเร็จในการใช้หลกัสตูร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดชลบุรี 

2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มี
ก�าหนดนโยบาย มีการก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมิน
ผลสถานศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และด�าเนินการ ประสาน ส่งเสริม 
สนบัสนนุการวจิยัและพัฒนาการศกึษา อันมผีลกระทบมา
จากการพัฒนาที่ก้าวสู่ยุคสมัย (ส�านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 2545, หน้า 2) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณรงค์ รักเดช (2530, หน้า 48-53) ได้
ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพบว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา ทัง้ขนาดเลก็ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็น
แบบซมึเซา และพฤตกิรรมของครใูนมติขิาดความสามคัคี
และมิติอุปสรรคในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางมี
คะแนนเฉลีย่สงูกว่าในโรงเรยีนขนาดเลก็ แต่คะแนนเฉลีย่
พฤตกิรรมครใูนมติสิมัพนัธ์ของโรงเรยีนขนาดเลก็สงูกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p < .05) 

3. ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน็เพราะการประกาศนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือเป็น
กลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะสร้างความ
พึงพอใจให้กับสังคม ว่าผู้เรียนได้มีการพัฒนา มีความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ี
หลกัสตูรและสงัคมต้องการ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงได้มีการประกาศนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยให้ทุกโรงเรียนใน
สังกดั ได้ด�าเนนิการตามนโยบาย เพือ่การประกันคณุภาพ
ทางการศกึษา เพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงค์ ส่งผลให้ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนได้มกีารพฒันาในทกุด้าน เพือ่น�าไปสูป่ระสทิธผิล
ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัย 
ธนรัตน์ บุรีสูงเนิน (2543, หน้า 98) ได้ท�าการวิจัย 
เรื่องความความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบ
ว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฏัตยิาภรณ์ 
หยกอุบล (2555, หน้า 90) ได้ท�าการวิจัย เรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัด
ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่คุณภาพการ
สอนของครู ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน อยู่ในระดับมากทุก
องค์ประกอบหลัก

4. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ส่งผล
และสามารถท�านายประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดอบรมใช้หลักสูตรวิจัย
ในชัน้เรียนหรือมีเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนให้แก่ครู
สอดคล้องกับงานวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับ ภารดี 
อนันต์นาวี (2545, หน้า 121) จากการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวก
และทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัย
สถานการณ์โรงเรียน ปัจจัยคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร 

บรรยากาศของโรงเรียน และร่วมกันท�านายประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้ร้อยละ 79 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สอดคล้องกับ ฮอย และ มิสเกล (Hoy & 
Miskel, 1991, p. 288) ทีก่ล่าวว่าปัจจยัคณุลกัษณะผูน้�า
ผู้บริหาร ลักษณะสถานการณ์ของโรงเรียน บรรยากาศ
องค์การ เป็นตัวแปรท่ีท�าให้การบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนประสบความส�าเร็จเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
ซึ่งปัจจัยแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
จะประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป เป็น
ตัวแปรแฝงและส่งผลไปยังประสิทธิผลของโรงเรียน

ข้อสนอแนะทั่วไป
1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของ
กลุ่ม ผู้บริหารควรมีเป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือ
และการให้ความช่วยเหลือกับคนท�างาน เพ่ือให้มีการ
ท�างานเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีตรงกนั เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
มิติความอบอุ่นและการสนับสนุน ผู้บริหารควรให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก 
การสนับสนุนส่งเสริมจะช่วยลดความกลัวท่ีจะล้มเหลว
และช่วยให้ประสบความส�าเร็จได้ดีขึ้น 

3. ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านความ
สามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี
คะเเนนเฉลี่ยในระดับมาก แต่อยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้น
ผู้บริหารควรส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษา 
ให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม รู้จักคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์
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แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมสำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ระดับท้องถิ่น*

Ethics Promotion Guidline for 

A Person Holding Political Position in The Local Level

ธนนันท์ สิงหเสม** 

ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง***  

ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองท้องถิ่น ตามทัศนะของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 2) เพือ่ศึกษาแนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงระดับท้องถิน่ท่ีสอดคล้องกบัประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mix Methods) โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 870 คน และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวม 32 คน และ
การสนทนากลุ่ม 13 คน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวมมีปัญหา
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X = 2.63) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผล
ประโยชน์ทับซ้อน มีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X = 2.73) เป็น
อันดับแรก 

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นท่ีเหมาะสม มีดังนี้ 
1) การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการด�าเนินการด้านจริยธรรม 2) การสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการพฒันาจรยิธรรม 3) การสร้างและพฒันาทกัษะกระบวนการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม 4) การส่งเสรมิจริยธรรม
ต้องเกิดจากจิตส�านึกภายใน 5) การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม 6) การไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับ เพื่อกระท�าการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 7) การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท�าความดี 8) การจัดท�า
สื่อประชาสัมพันธ์ 9) การเชื่อมโยงและการบูรณาการการท�างาน

คำาสำาคัญ: แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม/ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
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Abstract
This research purposes to 1) examine the problem of ethical standard proceeded by a 

person holding political position in the local level in aspects of politicians and officials in the local 
administrative organizations 2) study an ethical enhancement approach for Thai local politician 
which is in accordance with a type of local administrative organizations. The study is designed a 
mixed-method research; quantitative and qualitative. Data were collected by questionnaire which 
was responded by a sample group (870 people), and by in-depth interviews from 32 key informants 
and 13 persons for group discussion.

It was found that a sample group who are the person holding political position local 
politician in executive and legislative body, and officials in the local administrative organizations 
have a problem in proceeding an ethical standard in medium level (X = 2.63). Considering in 
specific aspect, the problem of conflict of interest comes the first line, with medium level (X = 2.73).

This research suggests that the ethics promotion guideline should be applied for a person 
holding political position in the local level as follows:

1) Enforcing and proceeding on moral standard and code of ethics. 2) Equipping body of 
knowledge and consciousness about ethics cultivation. 3) Instituting and developing the reasonable 
management procedures. 4) Ethics promotion must be exploded from consciousness. 5) Establishing 
ethics networks. 6) Not taking gap of law and regulations for self interest. 7) Promoting persons 
who have made outstanding social contributions. 8) Making public relations. 9) Colligating and 
integrating ethics mission.

Keywords: Promotion Guidline Ethics/ A Person Holding Political Position in the Local Level

บทนำา
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนได้รับ

การอบรมสั่งสอนทั้งจากครอบครัวและจากโรงเรียนที่
ให้การศึกษาอบรมมาตัง้แต่เยาว์วัย ว่าสิง่ใดควรท�าหรอืไม่
ควรท�า เพราะเป็นสิ่งนามธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างสงบสุข แต่ในสภาพความเป็นจริงใน
สังคมปัจจุบัน เรากลับก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติทาง
คุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาความ
เส่ือมโทรมของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยก็คือ 
การทีป่ระชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งคณุธรรมและ
จรยิธรรม แต่คณุธรรมจรยิธรรมเหล่านัน้มไิด้อยู่ในส่วนลกึ
ของจิตใจ คนทั่วไปไม่เกิดความตระหนักและไม่สามารถ

ท่ีจะน�าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 
2551, หน้า 2) นั่นก็คือการที่คนเราส่วนใหญ่สามารถ
ท่องจ�าความหมายของคณุธรรมจริยธรรมได้ แต่กลบัมไิด้
ใส่ใจในการน�าคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นหลักก�ากับจิตใจ
และพฤติกรรมของตนแต่อย่างใด ในทางพุทธศาสนา 
ให้ความส�าคัญกับการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญยิ่งของการสร้าง
สังคมที่สงบสุข

ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงทัง้ในระดบัชาตแิละ
ระดับท้องถิ่น เป็นกลุ่มบุคคลสาธารณะท่ีมีส่วนส�าคัญ
ต่อการพัฒนาบ้านเมือง การประพฤติตนทั้งในฐานะ
ส่วนบุคคลและการท�างานในหน้าที่ล้วนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการ
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พัฒนาจริยธรรมควรเริ่มที่ตัวผู้บริหารฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายประจ�าในระดบัสงูเพราะกลุม่ผูน้�าเหล่านีถ้อืเป็นหวัใจ
ส�าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปรับเปลีย่นทศันคต ิแบบแผนพฤตกิรรม รวมท้ังการ
พัฒนาตนเอง จะเป็นจุดส�าคัญในการสร้างบรรยากาศ
ในการท�างานและจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติและ
ค่านิยมการท�างานของบุคลากรระดับอื่นๆ ในองค์กร 
(อรทัย ก๊กผล, 2546, หน้า 18)

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย อาจใช้วิธแีลกเปลีย่น 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยน�าบทเรียนที่ได้จากความส�าเร็จ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหน่ึง ไปเผยแพร่
บอกต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้รับรู้และน�า
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมี
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการขยายผลต่อไปในวงกว้าง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะยาว 
(วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548, หน้า 183)

ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คณุธรรมจรยิธรรมให้แก่ผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศกึษาปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นตาม
ทัศนะของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและผู้ปฏิบัติงาน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวคิดการวิจัย 
แนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมในผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองระดับท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม ปรากฏตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
หมวด 13 (มาตรา 279 และมาตรา 280) ที่กล่าวถึง
จรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าที่
รฐั (ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา, 2554, หน้า 235-237) 
โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐในทุกภาคส่วนต้องมี
ประมวลจรยิธรรม ขณะเดยีวกนัส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
ให้ความส�าคัญในด้านการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้มกีารจดัประกวด
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการ
ป้องกันการทุจริต (ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2556) นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่คอื สถาบนัพระปกเกล้ามกีาร
มอบรางวลัพระปกเกล้า และรางวลัพระปกเกล้าทองค�าให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรม และธรรมาภบิาล (สถาบนัพระปกเกล้า, 2556)

วิธีการเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นถึงจุดเร่ิมต้นใน
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม แต่ท้ังนีก้ารศกึษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคม
ไทยในปัจจุบันมีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
(Kohlberg, 1976) เพียเจต์ (Piaget, 1960) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โกวิทย์ พวงงาม 
(2553, หน้า 23) สถาบันพระปกเกล้า (2549, หน้า 
17-18) หลกัการกระจายอ�านาจการปกครองท้องถิน่ของ
โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 46) ปธาน สุวรรณมงคล 
(2554, หน้า 28-29) และหลักคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 29-30) ธีรวุฒิ 
โศภิษฐิกุล (2550, หน้า 18-19) ปธาน สุวรรณมงคล 
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(2554, หน้า 25-28) เพื่อน�าไปสู่การสร้างแนวทางการ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ตอนที่  1 การศึกษาป ัญหาการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจริยธรรมของผู ้ดำารงตำาแหน่งทาง 
การเมอืงระดบัท้องถิน่ตามทัศนะของผูด้ำารงตำาแหน่ง
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร เป็นนายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือผู ้แทนฝ่ายบริหารท้องถิ่น ประธานสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทนฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทนฝ่าย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศไทย 
จ�านวน 7,851 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 23,553 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ก�าหนดขนาดโดยใช้ตาราง  
Krejcie & Morgan (1970, pp. 608-609)  
ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 885 คน การก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง
ใช้วิธีการก�าหนดตามสัดส่วนจ�าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) สร้างขึ้นจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 
ประการ ที่ก�าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น แบบสอบถามที่จัดท�าขึ้นเป็นแบบสอบถามแบบ
ส�ารวจรายการ (Check list) แบบเรียงล�าดับความส�าคัญ 
(Ranking) จากอันดับ 1 ถึง 5 แบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบจากผูท้รง
คุณวุฒิ 5 คน ค่าความเชื่อมั่นรายฉบับเท่ากับ .995

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และท�าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลถึงผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็น 
กลุ่มตัวอย่าง

2. น�าข้อมูลแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ 
จ�านวน 888 ฉบับ

3. รับแบบสอบถามกลับคืนและน�ากลับมา
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ได้รับคืนมา
จ�านวน 870 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98 และน�าไปเข้ารหัส 
ประมวลผลข้อมูล

ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริม
คณุธรรมจรยิธรรมผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงระดบั
ท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 
รายละเอียดดังนี้

ขัน้ที ่1 การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
(Documentary Study)

ขั้นท่ี 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 

ใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้ห้ข้อมลู จ�านวน 
32 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 แห่ง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังต่อไปนี้

1. ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
รับรางวัล ได้แก่

1.1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้แทนฝ่ายบริหาร จ�านวน 11 คน

1.2 ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือผู้แทนฝ่ายสภา จ�านวน 7 คน

1.3 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้แทนฝ่ายข้าราชการประจ�า จ�านวน 9 คน

1.4 ผูแ้ทนจากฝ่ายประชาชนในพืน้ที ่จ�านวน 
5 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพโดยผูวิ้จัยเป็น

เคร่ืองมอืส�าคญั รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืน พฤษภาคม 
2557 - มิถุนายน 2557 มีขั้นตอน ดังนี้

1. ท�าหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จ�านวน 4 แห่ง

2. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม 
เพ่ือท�าการสมัภาษณ์ ตามแบบสมัภาษณ์ทีไ่ด้จัดท�าไว้ และ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม ตามประเด็นค�าถามที่ได้
สร้างแบบสัมภาษณ์ไว้

ขั้นที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผู ้วิจัยน�าเสนอผลการศึกษาเรื่องแนวทางใน

การส่งเสริมจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นและรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบข้อมูลใน
เบื้องต้น จากนั้นท�าการสนทนากลุ่มเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ร่วมแสดงความเห็นในแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงท้องถ่ินท่ีเหมาะสม  
มีขั้นตอนการด�าเนินการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

1. ก�าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการ
สนทนากลุ่มให้เหมาะสม

2. ก�าหนดกลุม่เป้าหมายเลอืก โดยมกีารสนทนา
กลุ่ม 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 สนทนากลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

ครั้งที่ 2 สนทนากลุ่ม ณ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้วิจัยเป็น

เครื่องมือส�าคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ประกอบ ดังนี้ 

1 .  แบบสั มภาษณ ์ แบบไม ่ มี โ ค ร งสร ้ า ง 
(Unstructured Interview)

2. แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured 
Interview)

สรุปผลการวิจัย 
ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นตามทัศนะ
ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและ
ผู ้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัย พบว่า

กลุ่มผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
(ฝ่ายบรหิารท้องถิน่และฝ่ายสภาท้องถิน่) และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยรวมมีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอันเป็นค่านยิมหลกั 10 ประการ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (X = 2.63) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อนมปัีญหา
การปฏบิติัตามมาตรฐานจรยิธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย (X = 2.73) เป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาเป็น
ด้านการมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ มี
ปัญหาการปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เป็นอันดับที่ 2 และด้านการยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมอนัด ีมปัีญหาการปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ในระดบัน้อย เป็นอนัดบัท่ี 
3 และด้านการยดึมัน่ตามหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมอนั
ดี มีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ล�าดับที่ 10

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงระดบัท้องถิน่ท่ีเหมาะสม  
ดังนี้

1. การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการ
ด�าเนินการด้านจริยธรรม สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการส่งเสริม 
จริยธรรมส�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ คือ หน่วยงานจะต้องจัดท�าประมวล
จริยธรรมตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมอย่างจริงจัง เพราะถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานใน
การก�ากับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมจิตส�านึกด้าน
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จริยธรรมทั้งในส่วนของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  
ผูป้ฏบิตังิานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน
ในพื้นที่ให้ครบทุกกลุ่ม และมีการด�าเนินการเร่ืองการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมกับผู้ที่ถูกก�าหนดไว้ในประมวล
จริยธรรมแต่ละประเภทในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการฝ่าฝืนจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ควรน�าเกณฑ์พิจารณาความร้ายแรงทางจริยธรรมเรื่อง
ขององค์ประกอบและบริบทของมูลเหตุแห่งการกระท�า 
นั้นมาพิจารณาร่วมด้วยเป็นส�าคัญ ดังนั้น การจัดท�า
ประมวลจรยิธรรมส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถอื
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัมากส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิาน เพือ่ใช้ในการ
ก�าหนดกรอบในการแสดงพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดท�าประมวล
จริยธรรมควรจะยังคงและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน
กลางที่หน่วยงานของรัฐสามารถน�าไปใช้ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสมตามบรบิทของแต่ละหน่วยงาน และมกีารบังคบั
ใช้อย่างจริงจัง 

2. สร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักใน
การพัฒนาจริยธรรม หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมจริยธรรม เช่น ส�านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดนิ ส�านกังาน ป.ป.ช. สถาบันพระปกเกล้า กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ ต้องก�าหนดให้มี
การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ให้แก่ผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดประชุม สัมมนา 
พร้อมจัดท�าหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาจิตส�านึกด้าน
จริยธรรม และต้องปลุกจิตส�านึกโดยให้แง่คิดว่า อย่าคิด
ว่าจริยธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ การพัฒนาจริยธรรม 
อาจเริม่ต้นปลกูฝังจากการปฏบัิตใิห้เป็นกิจวัตรประจ�าวัน  
เช่น การไปท�างานตามเวลา การเข้าร่วมประชุมตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การไม่พูดจาส่อเสียด ฯลฯ หรือ
นอกจากนี้อาจน�าหลักสูตรที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการ
จดัท�าแล้วมาใช้ เช่น หลกัสตูรพัฒนาภาวะผูน้�าในองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคุณธรรม 
หลักสูตรธรรมาภิบาล และหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ฯลฯ

3. การสร้างและพฒันาทกัษะกระบวนการบรหิาร
จัดการที่เหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรม
ต้องมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนา
ทกัษะ ส�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงระดบัท้องถิน่ 
และข้าราชการในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมี
คณุธรรม เพื่อน�าไปสู่การปฏบิัตต่ิอชุมชนอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละบรบิท วธิกีารควรเริม่จากวธิกีารง่าย ๆ  ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้วธิกีารทีย่าก หรอือาศยัค�าทีส่ละสลวย แต่เข้าใจยาก  
ท้ังน้ีในการจัดท�าโครงการควรเน้นการมีส ่วนร ่วม  
ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นกับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการด�าเนินการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานท่ีมีการด�าเนินการด้านจริยธรรม การท�า
กจิกรรมกลุม่ ฯลฯ เช่น โครงการพัฒนาผูน้�าคณุธรรม ของ
ส�านักงาน ป.ป.ช. โครงการองค์กรปกครองท้องถิ่นยุค
ใหม่ใส่ใจจริยธรรม ของส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ ฯลฯ 

4. การส่งเสริมจริยธรรมต้องเกิดจากจิตส�านึก
ภายใน ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะต้องมีจิตส�านึก
ด้านจรยิธรรมเสยีก่อน และต้องปฏบิตัตินให้เป็นแบบอย่าง
แก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานควรท�างานอย่างมีความสุข  
ไม่ใช่การท�าแต่เพียงเป็นหน้าท่ีเท่านัน้ โดยความสุขในการ
ท�าหน้าท่ีของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้องเกิดจาก
ภายใน และต้องปฏบิตัใิห้เป็นกจิวตัรประจ�าวนั แต่วิธกีาร
ให้ความรู้ หรือการส่งเสริมจริยธรรมแก่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองในปัจจุบัน ควรหาวิธีการที่ เหมาะสม  
ควรเป็นวิธีการท่ีเข้าใจง่าย และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ 
ต้องสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม มุ่งเน้นให้ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความซื่อตรง โดยไม่
ท�าความช่ัว แล้วจะไม่ยินยอมให้คนอ่ืนท�าความช่ัวอีก
ด้วย 
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5. การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม การท�างาน
ส่งเสริมจริยธรรมควรท�างานแบบมีเครือข่าย ไม่ท�างาน
เพียงล�าพัง อาจมีการสร้างเครือข่าย หรืออาศัยพลัง
ประชาชนแต่พืน้ทีใ่นลกัษณะของคลืน่จรยิธรรม (Ethics 
Wave) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวทาง
จริยธรรมทั้งในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพื้นที่ใกล้เคียง และเกิดการด�าเนินการเลียนแบบใน
ส่ิงที่ดี ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งใน
ปัจจบุนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่งมคีวามคดิ  
มกีารด�าเนนิการอย่างสร้างสรรค์ และมกีารบรหิารจัดการ
อย่างมจีรยิธรรม จนน�าไปสูก่ารได้รบัรางวัลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มากมาย หรือสามารถเป็นแบบอย่างให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน ๆ  ได้ ท้ังนีค้วรมกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง
ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจริยธรรม เกิดความ
ยั่งยืน และสามารถขยายผลต่อไปได้

6. การไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎระเบียบ
หรอืข้อบงัคบั เพือ่กระท�าการทีเ่ป็นประโยชน์ส่วนตนและ
พวกพ้อง ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้องไม่ใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมายหรือออกกฎระเบียบในการหาประโยชน์ใน
การด�าเนนิการบรหิารท้องถ่ินเพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้อง แม้จะมีโอกาสก็ตาม แต่การเข้ามาท�างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น โดยส่วนใหญ่ต้อง
เป็นผู้ที่ถูกเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเข้ามา มักเป็นบุคคลที่มี
พวกพ้องเป็นจ�านวนมาก การด�าเนนิการต่างๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีการบริหาร
จัดการตนเอง มีผลประโยชน์จ�านวนมาก นอกจากนี้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังสามารถที่จะออก
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใช้ภายในได้ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการออก 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่จะใช้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหลีกเล่ียงการกระท�าผิด การกระท�าที่ไม่ดี 
และบิดเบือนความผิดของตนและพวกพ้อง 

7. การยกย่องเชดิช ูบุคคลทีท่�าความด ีควรมกีาร
ยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนท่ีได้รับการยอมรับจากสงัคมว่าเป็นองค์กรท่ีมี
ความน่าเช่ือถอื ควรให้การสนบัสนนุในส่วนนี ้โดยจะมอบ
รางวัลเป็นระดับบุคคล หรือระดับองค์กร ก็เป็นได้ แต่
ต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีเด่นชัด เพ่ือเป็นก�าลังใจให้แก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่มีการด�าเนินการที่ดี เช่น รางวัลจาก 
ส�านกังาน ป.ป.ช. ส�านกังาน ป.ป.ท. กระทรวงมหาดไทย 
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สมาคมหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน 

8. การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
จริยธรรมอีกวิธีการหนึ่ง ควรจัดท�าเป็นสิ่งที่จูงใจ เป็น
ตัวแทนของสัญลักษณ์ได้ เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ เข้า
ถึงได้ง่าย เช่น สื่อที่เป็นหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นวีดิทัศน์ 
ป้าย เสื้อ หมวก หรือแม้กระทั่ง สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟชบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (Youtube) หรือ เว็บไซต์ 
(Website) ซึง่ปัจจบุนัได้มกีารพฒันาให้สามารถทีจ่ะเข้า
ถึงได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจ แต่สื่อเหล่านี้ก็มีผลเสีย 
คือ ข่าวที่รวดเร็วอาจไม่ได้รับการคัดกรอง ในส่วนนี้ต้อง
มีการระมัดระวังในการน�าเสนออย่างยิ่งยวด 

9. การเชื่อมโยงและการบูรณาการการท�างาน 
การส่งเสริมจริยธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องควรท่ีจะมีการบูรณาการ
ร่วมกนั ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า โดยอาจจะตัง้เป็นคณะท�างาน
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี ้หน่วยงานจากส่วน
กลาง ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี เพ่ือให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการส ่งเสริม

จริยธรรมส�าหรับผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับ แนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยแยกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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การศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นตามทัศนะของผู ้ดำารงตำาแหน่งทางการ
เมืองระดับท ้องถิ่นและผู ้ปฏิบัติ งานในสังกัด
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ผู ้ด� ารงต�าแหน ่ง
ทางการเมืองระดับท้องถ่ินและข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
มีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก 10 ประการอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย (X = 2.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด ้านการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับแรก รองลงมา
เป็น ด้านการมีจติส�านึกทีด่ ีซือ่สตัย์ สจุรติและรบัผดิชอบ  
มีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 2 และด้านการ
ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอัน
ดี มีปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่
ในระดับน้อย เป็นอันดับที่ 3 และด้านการยึดมั่นตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีมีปัญหาการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับ
สุดท้าย อยู่ล�าดับที่ 10 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ให้ข้อมูลให้ความ
ความเห็นว่า การเมืองระดับท้องถ่ินที่มีความสัมพันธ์
กับการเมืองระดับชาติ อย่างท่ียากจะแยกออกจากกัน 
และในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองมีการรวมกลุ่มท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาด
ใหญ่ที่มีผลประโยชน์มหาศาล ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความ
สัมพันธ์กัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีประมวลจริยธรรมแล้ว แต่
ยังไม่มีการด�าเนินการอย่างจริงจัง การท�างานท้องถิ่นจึง
ไม่ได้เกิดจากส�านึกจริยธรรมอย่างจริงจัง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Gilman (2005) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 
Ethics Code and Code of conduct as Tools for 
Promoting an Ethical and professional Publics 
service : Comparative Successes and Lessons 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เครื่องมือส�าหรับการ

ส่งเสริมจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในการบริการ
สาธารณะ ในการศึกษาการบริหารงานภาครัฐได้พยายาม
แยกประมวลจริยธรรมกับประมวลจรรยาบรรณออก
จากกัน แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติมักจะมีความ
สัมพันธ์กันจนแยกไม่ออก และมักใช้ควบคู่กัน หลักการ
และคุณค่าทางจริยธรรมในประมวลมักมีทั้งข้อก�าหนด
ด้านจติส�านกึ และอารมณ์ เช่น ความเป็นมอือาชพี ความ
จงรักภักดีต่องาน เป็นต้น แต่ไม่ใช่ประเด็นโดยตรงนัก
เพราะไม่ได้มีความส�าคัญกับความอยู่รอดของสมาชิก
แต่ละคน อย่างเช่น การกล่าวถงึเรือ่งเงนิเดอืน บทลงโทษ
แห่งการประพฤติผิดในหน้าที่ จุดเน้นในการศึกษาการ
บรหิารงานภาครฐั อาทิ เช่น กฎเกณฑ์ กตกิา บนฐานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มักเพิ่มความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมให้เกิดผลส�าเร็จเพราะการบริหาร
งานภาครัฐด้วยความคิดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ของความซื่อตรงในองค์กรเพราะต้องผูกกับการสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตาม
ประมวลจริยธรรมซึ่งความซื่อตรงเป็นความต้องการให้
เกดิแก่สาธารณะและองค์กร ข้าราชการ ผูท้�าหน้าทีจ่ดัการ
สาธารณะ ข้อค้นพบจากประมวลจริยธรรมเชิงประจักษ์ 
พบว่า กลุ่มอาชีพท่ีมีการจัดการสาธารณะอาจจะไม่ใช้
องค์กรเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอีก เป็นตัวอย่าง
ที่บอกว่า จริยธรรมกับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันใน
ฐานะเครื่องมือ หากแต่การใช้กลยุทธ์ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
สร้างประสทิธผิลในทางปฏบิตั ิระยะยาวการจะใช้ประมวล
จริยธรรมให้ได้ผลนั้นต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของ
ภาคสาธารณะในขณะนัน้และต้องให้ความส�าคญักบัภาวะ
ผู้น�าแบบใหม่ที่เน้นความส�าคัญของจริยธรรมในองค์กร 
และต้องอาศยัเทคนคิทกัษะทีเ่ชีย่วชาญในการขบัเคลือ่น
ระบบการท�างานด้านจริยธรรมในองค์กร

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงระดับท้องถ่ิน ทีเ่หมาะสม 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรมและการด�าเนนิ
การด้านจรยิธรรม สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุในการส่งเสรมิจรยิธรรม 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255866

คือ หน่วยงานจะต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมตามที่
กฎหมายได้ก�าหนดไว้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
ต้องมี การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง มีการ
ส่งเสรมิจติส�านกึด้านจรยิธรรม และมกีารด�าเนนิการเรือ่ง
การฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม โดยการฝ่าฝืนจรยิธรรมของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอืข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
ควรน�าเกณฑ์พิจารณาความร้ายแรงทางจริยธรรมเรื่อง
ขององค์ประกอบและบริบทของมูลเหตุ การกระท�านั้น
มาพจิารณาร่วมด้วยเป็นส�าคญั ซึง่สอดคล้องกบั งานวิจัย
ของ Division for Public Economics and Public 
Administration (2000) ที่ได้รวบรวมงานวิจัย 4 ชิ้น 
ซึ่งชิ้นที่ (1) Minister Luiz Carlos Bresser Pereira 
(2000) ของประเทศบราซิลที่ได้น�าเสนองานวิจัยเรื่อง 
Higher Civil Services Ethics ได้ค้นพบว่า นกัการเมอืง  
ข้าราชการระดับบริหารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัด
บริการสาธารณะมีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงท่ีจะด�าเนิน
พฤติกรรมขัดกับจริยธรรมที่ เป ็นมาตรฐานในการ
ก�าหนดการจดับรกิารสาธารณะให้สงัคม จึงเสนอให้ระบบ
ราชการซ่ึงเป็นตัวแบบหลัก ในการจัดบริการสาธารณะ
ต้องหาตวัแบบการจดัการทีส่ร้างคณุค่าเรือ่งจรยิธรรมเพือ่
เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและรับมือกับพฤติกรรม
ของกลุ่มนักจัดบริการสาธารณะระดับสูง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรมของ
คณะกรรมการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม ส�านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามวิธีการส่งเสริมจิตส�านึกด้าน
จริยธรรม 5 ประการ ในข้อที่ 1 คือ Ethics Policy 
& Regulation (นโยบายและกฎกติกาด้านจริยธรรม) 
คือ มีนโยบาย กฎ กติกาที่เอื้ออ�านวยทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น และมีความเชื่อมต่อระหว่างภาคการเมือง 
ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคสื่อสารมวลชน

2. สร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักใน
การพัฒนาจริยธรรม หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมจริยธรรม เช่น ส�านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ส�านักงาน ป.ป.ช. สถาบันพระปกเกล้า 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ ต้อง

ก�าหนดให้มีการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก 
ให้แก่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การ
จัดประชุม สัมมนา พร้อมจัดท�าหลักสูตร ท่ีเป็นการ
พัฒนาจิตส�านึกด้านจริยธรรม และต้องปลุกจิตส�านึก
ด้านจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัย
มหิดล (2552, หน้า 129) ท่ีกล่าวว่า วิธีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมต้องให้ความรู ้ด้านต่างๆ ด้วยวิธี
การให้ความรู้ทางวาจา หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีต่างๆ 
หรือทักษะที่จะท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนได้
เข้าใจ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังมีความสอดคล้องกับ
เร่ืองของความส�าคัญและปัจจัยพื้นฐานทางคุณธรรม
ของ (ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2547, หน้า 19)  
ได้กล่าวถงึความส�าคญัของจรยิธรรม เนือ่งจากจรยิธรรม
เป็นสิ่งท่ีก�ากับควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะของสังคม การ
ควบคมุพฤตกิรรมมนุษย์อาจท�าโดยจริยธรรมท่ีมีอยูใ่นตวั
บุคคล หรือก�าหนดออกมาเป็นรูปแบบของจรรยาบรรณ 
ในกลุม่อาชีพต่าง ๆ  ซึง่พฤตกิรรมพ้ืนฐานของพฤตกิรรม
ทางด้านจรยิธรรม มุง่ไปท่ีความเหมาะสมของพฤตกิรรม
ในการแสดงออกจริยธรรม หมายถงึ การมคีวามรู ้เจตคติ 
และพฤติกรรมไปในทางท่ีสังคมส่วนรวมยอมรับ และ
สอดคล้องกับรายงานการประชุมส�านักงานผู ้ตรวจ
การแผ่นดิน (2553) ท่ีได้มีมติการส่งเสริมจิตส�านึก
ด้านจริยธรรมของคณะกรรมการส่งเสริมจิตส�านึกด้าน
จริยธรรม วิธีการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม 5 
ประการ ข้อ 2. Ethics R & D (การวิจัยและพัฒนาด้าน
จริยธรรม) การสร้างความรู้ การวิจัย ศึกษาและสะสม
ความรู้ของต่างประเทศ รวมท้ังกระบวนการน�าไปสู่การ
ปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นต้นทาง
เรื่องจริยธรรมในระดับชาติ

3. การสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม
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จริยธรรมต้องมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
และพัฒนาทักษะ ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ระดับท้องถิน่และข้าราชการในการบรหิารจัดการท้องถิน่
อย่างมีคุณธรรม เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติต่อชุมชนอย่าง
เหมาะสมในแต่ละบรบิท วธิกีารควรเริม่จากวิธกีารง่าย ๆ  
ทั้งนี้ในการจัดท�าโครงการ ควรเน้นการมีส่วนร่วม ของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงระดบัท้องถิน่กบัข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการด�าเนินการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน 
จากหน่วยงานที่มีการด�าเนินการด้านจริยธรรม การ
ท�ากิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
จริยธรรมของผู ้น�าในการบริหารงานของ (ธานินทร์ 
กรยัวเิชียร, 2551, หน้า 45-58) (สรุเชรษฐ์ โซวเกยีรตริุง่, 
2553, หน้า 168-169) ทีก่ล่าวถงึ กระบวนการร่อนทอง 
(A Cleansing Process) การที่ประชาชนมีจิตส�านึก
สาธารณะ และมีส่วนร่วม มสีทิธมิเีสยีงในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของสังคม สิ่งส�าคัญคือ ประชาชนต้องให้ความ
ส�าคัญ และใส่ใจในการเลือกผู้ที่มีศีลธรรมและยึดความ
ถูกต้องชอบธรรม แต่ยังหมายความรวมถึงการร่อนทอง
ตนเอง เพราะไม่มีใครที่เกิดมาดีและชั่วเต็มร้อย แต่หาก
มกีารคละเคล้ากนัอยู่บ้าง กค็วรมกีารพฒันาและปรบัปรงุ
ตนเองให้ดขีึน้ และหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency 
Economy) การทีจ่ะปลกุหรอืปลกูฝังจิตส�านกึสาธารณะ 
รวมถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการขจัดการซื้อสิทธิขายเสียง  
หากประชาชนยังเดอืดร้อนเรือ่งเศรษฐกจิ หรอืเรือ่งความ
เป็นอยู่ของปากท้อง หลักใหญ่ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ที่ทางสายกลาง โดยให้ค�านึงถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่ง
มีรากฐานส�าคัญ 2 ประการ คือความรู้และคุณธรรม 

4. การส่งเสริมจริยธรรมต้องเกิดจากจิตส�านึก
ภายใน ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะต้องมีจิตส�านึก
ด้านจรยิธรรมเสยีก่อน และปฏบัิตตินให้เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานควรท�างานอย่างมีความสุข ไม่ใช่

การท�าแต่เพียงเป็นหน้าที่เท่านั้น โดยความสุขต้องเกิด
จากภายในและต้องปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจ�าวัน ควร
หาวิธีการท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย และสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลย  
ต้องสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม มุ ่งเน้นให้
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงระดบัท้องถิน่และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความซื่อตรงเพื่อให้ให้เกิดส�านึกด้าน
จริยธรรม โดยไม่ท�าความชั่ว แล้วจะไม่ยินยอมให้คนอื่น 
ท�าความชัว่อกีด้วย ซึง่สอดคล้องกบั ระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2542 (สดุจติ นมิติกลุ, 2543, หน้า 13-14) ซึง่ได้นยิาม
ความหมายไว้ว่า ธรรมาภบิาล หมายถงึ การบริหารกจิการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางส�าคัญในการจัด
ระเบียบให้สังคมในทุกภาคส่วน สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้
เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง
หรอืสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ประเทศเพือ่บรรเทาป้องกนั หรอื
เยยีวยาภาวะวกิฤตภยนัอนัตรายทีห่ากจะมมีาในอนาคต 
และสอดคล้องกับความคิดเห็นกับเวทีประชาพิจารณ์ 
เรือ่ง “คุณธรรม จรยิธรรมพืน้ฐานในสงัคมไทย” ท่ีจดัโดย
ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิในงานสมชัชาคณุธรรม ตาม
ข้อสรุปคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน 5 ประการ (เอกสาร
เผยแพร่ส�านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม, ส�านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, หน้า 1-6) ข้อ 1 ซื่อตรง หมายถึง  
ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหก
หลอกลวงใคร ไม่ท�าผดิทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ท่ีซื่อตรงนั้นนอกจากตนเอง
จะเป็นผู้ท่ีซ่ือสัตย์แล้ว ยังต้องไม่เพิกเฉย ไม่ยอมให้ผู้ท่ี
อยู่รอบข้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นท�าการใด ๆ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

5. การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม การท�างาน
ส่งเสริมจริยธรรมควรท�างานแบบมีเครือข่าย ไม่ท�างาน
เพียงล�าพัง อาจมีการสร้างเครือข่ายในลักษณะของ คลื่น
จริยธรรม (Ethics Wave) เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การเคลื่อนไหวทางจริยธรรมในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
และเกิดการด�าเนินการเลียนแบบในสิ่งท่ีดี ไปยังองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน ๆ  ซึง่ในปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความคิด มีการด�าเนินการอย่าง
สร้างสรรค์ และมีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จน
น�าไปสู่การได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย 
จึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองด้วย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางจริยธรรม เกิดความย่ังยืนและสามารถขยายผลได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรมของ
คณะกรรมการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม ส�านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
2553) วิธีการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม 5 ประการ 
ข้อ 3. Ethics Networking (เครือข่ายด้านจริยธรรม) 
ควรมีข้อมูลว่าหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวางกรอบ
ค่านยิมหลกั 9 ประการไปแล้ว หน่วยงานของรฐัได้ด�าเนนิการ 
ไปมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง

6. การไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับ เพื่อกระท�าการท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้องไม่
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายหรือออกกฎระเบียบในการ
หาประโยชน์ในการด�าเนินการบริหารท้องถิ่นเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แม้จะมีโอกาสก็ตาม 
นอกจากน้ีความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยัง
สามารถที่จะออกกฎระเบียบ หรือข้อบังคับใช้ภายในได้ 
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงต้องหลกีเลีย่งการกระท�าผดิ 
การกระท�าทีไ่ม่ด ีและบดิเบอืนความผดิของตนและพวกพ้อง  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interests) แนวคิดด้านจริยธรรมเป็น
พ้ืนฐานทางสังคมที่ว่า อะไรที่ดีส�าหรับตัวเองย่อมต้อง
ดีส�าหรับสังคมเสมอ สิ่งที่เป็นประโยชน์ส�าหรับตนควร
ที่จะมีความสอดคล้องต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
การแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างบคุคลเป็นสิง่ทีพ่บเห็นได้
ในสังคม จนปัจจบุนัได้น�าไปสูก่ารเรยีกร้องการพฒันาไปสู่
การสร้างจรยิธรรมขึน้มา จรยิธรรมดงักล่าว คอื ความพอดี 
หรือความพอเพียงระหว่างสังคมและการมองสังคมเป็น
ศูนย์กลาง มากกว่ามองที่ตนเองเป็นศูนย์กลาง (ธีรภัทร์ 

เสรีรังสรรค์, 2549, หน้า 97-100) เมื่อความขัดแย้ง 
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและผลประโยชน์ ผู้ที่จะเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมักจะเป็นผู้ท่ีใช้อ�านาจใน
การบริหารจัดการผลประโยชน์ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
แนวคิดในเชิงจริยธรรมทางการเมืองของผู้น�าทางการ
เมือง แต่จริยธรรมทางการเมืองเพียงประการเดียวไม่
สามารถสกัดกั้นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้ การ
ประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ถูกบัญญัติ
ขึ้นเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะลักษณะท่ีเป็นพฤติกรรม
ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผล
ประโยชน์ส่วนรวม 

7. การยกย่องเชดิชบูคุคลท่ีท�าความด ีควรมีการ
ยกย่องบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นองค์การ
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ควรให้การสนับสนุนในส่วนนี้ โดย
จะมอบรางวัลเป็น ระดับบุคคล หรือ ระดับองค์กร ก็เป็น
ได้ แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่เด่นชัด เพื่อเป็นก�าลังใจให้แก่
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีการด�าเนินการท่ีดี เช่น รางวัล
จาก ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. กระทรวง
มหาดไทย ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน สมาคม
หอการค้าแห่งประเทศไทย องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน 
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรมของ
คณะกรรมการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม ส�านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
2553) วิธีการส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม 5 ประการ 
ข้อ 5. Ethics Communication (การสื่อสารด้าน
จริยธรรม) ควรมีการรณรงค์ ส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม มี
การยกย่องเชิดชูให้รางวัลแก่ผู้ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่อง
จริยธรรม รวมถึงการผลิตสื่อที่ส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม 

8. การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
จริยธรรมอีกวิธีการหนึ่ง ควรจัดท�าเป็นสิ่งที่จูงใจ เป็น
ตัวแทนของสัญลักษณ์ได้ เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ 
เข้าถงึได้ง่าย เช่น สือ่ท่ีเป็นหนงัสอื โปสเตอร์ แผ่นวดีทัิศน์ 
ป้าย เสื้อ หมวก หรือแม้กระทั่ง สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
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เฟชบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (Youtube) หรือ เว็บไซต์ 
(Website) ซึง่ปัจจบุนัได้มกีารพฒันาให้สามารถทีจ่ะเข้า
ถึงได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจ แต่สื่อเหล่านี้ก็มีผลเสีย 
คือ ข่าวที่รวดเร็วอาจไม่ได้รับการคัดกรอง ในส่วนนี้ต้อง
มีการระมดัระวงัในการน�าเสนออย่างย่ิงยวด ซ่ึงสอดคล้อง
กับการส่งเสรมิจติส�านกึด้านจรยิธรรมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม ส�านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : 2553) วิธีการ
ส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม 5 ประการ ข้อ 5. Ethics 
Communication (การสื่อสารด้านจริยธรรม) ควรมีการ
รณรงค์ ส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม มีการยกย่องเชิดชู ให้
รางวลัแก่ผู้ทีเ่ป็นตัวอย่างทีด่ใีนเรือ่งจรยิธรรม รวมถงึการ
ผลิตสื่อที่ส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม 

9. การเชื่อมโยงและการบูรณาการการท�างาน 
การส่งเสริมจริยธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีการบูรณาการ
ร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า โดยอาจจะตัง้เป็นคณะท�างาน
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี ้หน่วยงานจากส่วน
กลาง ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ งาน
วิจัยของ วรวุฒิ แสงเฟือง (2554) ได้ท�าการศึกษาวิจัย
เรือ่ง รปูแบบการบรหิารองค์การด้านจรยิธรรมทีเ่หมาะสม 
กับสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า บริบทของสังคมไทย
เป็นระบบการตรวจสอบแบบถ่วงดลุทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนและมีเจ้าภาพหลักที่มีความรับผิดชอบ
ต่อภารกิจ รูปแบบการบริหารองค์การด้านจริยธรรมท่ี
เหมาะสมกบัสงัคมไทยมลีกัษณะรปูแบบเป็นแบบองค์การ
เดียว โดยสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่วนภารกิจขององค์การด้าน
จริยธรรมจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมจิตส�านึก กลุ่มที่ 2 
กลุ่มภารกิจด้านการก�าหนดกฎระเบียบเน้นการก�าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดท�าประมวลจริยธรรม

กลาง กลุ่มที่ 3 กลุ่มภารกิจด้านการสอบสวนเน้นการ
ตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมท้ังร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง กลุ่มท่ี 4 กลุ่มภารกิจด้านการลงโทษเน้นการ
ลงโทษการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมท้ังร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เรื่องคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นเร่ืองส�าคัญ

ของสังคมไทย โดยเฉพาะเร่ืองจริยธรรมส�าหรับบุคคล
สาธารณะ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับรัฐจะเห็นได้จาก เรื่อง
จริยธรรมถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ประมวลจริยธรรม
ควรทีจ่ะเป็นกรอบความประพฤตสิ�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงและเจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่ท้ังนีก้ลไกและการบงัคบั
ใช้ควรมีอย่างจริงจังเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กร

2. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควร
ถูกบรรจุอยู่ในแผนการด�าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้
เกิดการด�าเนินการอย่างจริงจัง หน่วยงานราชการและ
ท้องถิ่นชุมชนควรมีแผนงานส่งเสริมคุณธรรมท่ีปฏิบัติ
ได้อย่างจริงจัง 

3. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควรมีการ
ด�าเนินการทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่โดยให้และเน้นการ
สร้างเครือข่ายการด�าเนินการ โดยใช้พลังประชาชนเป็น
แกนหลักร่วมกับการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้เชื่อมประสานเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีความยั่งยืนใน
องค์กร

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูล
ท่ีได้จากการวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
เพราะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องส�าคัญ แม้ว่าเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบันจะไม่ถูกก�าหนดอย่างเป็น
ทางการในรัฐธรรมนูญก็ตาม 
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกกลุ่ม เพ่ือให้องค์กร

ได้พัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจริยธรรม
2. ควรมีการศึกษาเรื่องคุณสมบัติ หรือคุณธรรมส�าคัญส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 

เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์*

A Study on the Effect of Biology Learning Package in 

Endocrine System by Using Cooperative Learning Technique 

STAD in Grade 11 Students

จริยา กำาลังมาก** 

ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ*** 

ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์****

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบ

ต่อมไร้ท่อ ให้มีประสิทธิภาพ ที่ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ 3) ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับเกณฑ์
ระดับด ีวิธดี�าเนนิการวจัิยประกอบด้วย 1) การสร้างชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 2) ทดสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
และเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ�านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, E

1
/E

2
 และ t-test 

(Dependent samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ วชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ ทีส่ร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ E

1
/E

2 
= 

83.55/78.68
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี

คำาสำาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์

Abstract
The purposes of this research were 1) To construct learning package in biology which meet 

the performance standard criterion at E
1
/E

2 
= 80/80. 2) To compare biology achievement in grade 

11 students on the topic of endocrine system between before and after learning by using biology 
learning packages with cooperative learning technique STAD. 3) To study scientific attitude of the 
students after using biology learning package with cooperative learning technique STAD at good 
level. The research procedure consisted of 3 steps: the first, constructing biology learning packages; 
the second, testing a quality of the research tools and the third, carrying out experiments by using 
the biology learning packages. The samples were grade 11 students from Phanatpittayakarn School 
with a sample of 43 students. The data collection instruments were biology learning package in 
endocrine system,Achievement test and scientific attitude test. The data were analyzed by mean, 
standard deviation, E

1
/E

2
 and t-test for dependent.

The finding revealed as follows: 
1. The efficiency of the biology learning packages on the topic of endocrine system achieved 

the standard at E
1
/E

2 
= 83.55/78.68

2. The student achievement after learning through biology learning packages on the topic 
of endocrine system was higher than those before learning with a statistically significant at the 
.05 level.

3. The student scientific attitude was at a good level

Keywords: Learning package/ Student teams achievement division (STAD)

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ได้แก่ 
การให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันดับ
แรก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในการจัดการเรียน
การสอนสิ่งที่ผู้สอนควรตระหนักคือ ท�าอย่างไรจึงจะ
ท�าให้ผู ้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู ้สูงสุดตามศักยภาพ
ของตน ฉะนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา เวลา สื่อและปัจจัยอื่น ๆ  เพื่อน�า
มาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุดเนื่องจากจะเป็นการวางกรอบ
แนวทางในการสอนท่ีครอบคลุมผู้เรียนในชั้นเรียนท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายและมคีวามต้องการใน
การเรียนรู้ที่ต่างกัน

นอกจากน้ี ในกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ยังพบปัญหาอยู่หลายประการ ทั้งการที่
ผู้สอนขาดเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมท�าให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่าย และปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
และแหล่งค้นคว้าท่ีเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ
สร้างความรู้และขาดเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  
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(ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541) การจัด 
การเรียนการสอนที่ดีจึงควรมีการวางแผนหรือจัดเตรียม
ส่ือการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมต่อเนื้อหาวิชา
เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดย
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถน�าผู้เรียนไป
สู่เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญวิธีหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กจิกรรม (จารชุา สมศร,ี 2550) เนือ่งจากชดุกิจกรรมเป็น
สือ่นวตักรรมทางการศกึษาทีช่่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง โดยมีการจัดสื่ออย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สร้างความสนใจ
ในการเรียนท�าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย (องอาจ 
นัยพัฒน์ และนันท์นภัส พลเตมา, 2555) ซึ่งการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง
จะช่วยให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมีคุณค่าต่อผู้เรียนและผู้เรียน
สามารถจดจ�าความรูน้ัน้ได้อย่างมคีวามหมาย (Ausubel, 
1963)

นอกเหนือจากการใช้สื่อการสอน เช่น ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้วนั้น ครูผู้สอนยังต้องหาแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู ้ที่เหมาะสมต่อห้องเรียนอีกด้วย 
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นับว่าเป็นรูปแบบที่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจ�าเนื้อหาได้เป็นอย่างดี 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับรูปแบบหนึ่งคือ การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) ซึ่ง
นอกจากจะสร้างความสามคัคแีละเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้
เรียนรู้ผ่านการท�างานกลุ่มในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของ
ตนแล้วนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังส่งผลให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นเพราะผู้เรียนได้เรียนผ่านการ
ปฏิบัติจรงิและเกดิการเรยีนรู้ผ่านแนวคดิทีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ส�าคัญ (Lord, 2001) และการที่ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ที่แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในการ
ท�ากิจกรรมกลุ่มยังมีแนวโน้มที่จะท�าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหาอย่างลึกซึ้งและเกิดการจดจ�าได้มากกว่า
การเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถที่เหมือนกัน 

(Thomas, 2000) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น
มหีลายรปูแบบด้วยกนั โดยรปูแบบทีผู่ว้จิยัให้ความสนใจ
คอื การเรียนแบบร่วมมอืแบบแบ่งกลุม่สมัฤทธิ ์(Student 
teams achievement division: STAD) ซ่ึงเป็นเทคนคิ
ที่เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยๆ โดย
สมาชิกในกลุ่มจะคละความสามารถและเพศ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ ซกัถาม อภปิรายเกีย่วกบัเนือ้หาในบทเรียน  
ท้ังนี้สมาชิกทุกคนจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อ
กลุ่มร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันเพื่อเป้าหมายและ
ความส�าเร็จของกลุ่ม

ดังนั้น ผู ้ วิ จัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร ้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เร่ือง 
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ โดยเน้นการท�า
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
ที่มีสมาชิกคละเพศและความสามารถ เพื่อให้ผู ้เรียน 
ได้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี ้
ยัง เป ็นการส ่ง เส ริมให ้นักเรียนช ่วยเหลือกันโดย
นักเรียนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน
ในกรณีท่ีนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในเน้ือหา
และงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติ ซ่ึงจะท�าให้นักเรียน 
เกดิการเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้ ทัง้นีน้กัเรยีนจะมคีรคูอยช่วยเหลอื
ชี้แนะเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ให้มีประสิทธิภาพ 
ที่ 80/80

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์
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3. เพือ่ศกึษาเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รยีน
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ
กลุ่มสัมฤทธิ์กับเกณฑ์ระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวิจัยกึง่ทดลอง โดยด�าเนนิ

การทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One group 
pretest-posttest design (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2538, หน้า 249) มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 6 ห้องเรียน 
จ�านวน 241 คน

1.2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 1 ห้องเรียน 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
จ�านวน 43 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการจัดกลุ่ม

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
2.1 ตวัแปรต้น คือ การสอนด้วยชดุกจิกรรม

การเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ
กลุ่มสัมฤทธิ์

2.2 ตวัแปรตาม คอื ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
วิชาชีววิทยาและเจตคติทางวิทยาศาสตร์

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551

4. ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย ระยะเวลาใน
การวิจัยด�าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จ�านวน 4 สัปดาห์ รวมเวลา 11 ชั่วโมง

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ประสทิธภิาพชดุกจิกจิกรรมการเรยีนรู ้80/80 

หมายถึงเกณฑ์ท่ียอมรับได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สร้างขึน้นัน้มคีณุภาพ โดยตวัเลข 80 ตวัแรกนัน้หมายถงึ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนท่ีมาจากการท�าแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละชุด 
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากการ
ท�าแบบทดสอบท้ายบท (Post-test)

เครื่องมือการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู ้ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะจัดตามวิธีการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ มี
องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) หัวข้อเร่ือง 2) ค�าแนะน�า
การใช้ชุดกิจกรรมส�าหรับครู 3) ค�าชี้แจงการใช้กิจกรรม 
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5) ใบกิจกรรม 6) ใบความรู้ 
7) แบบฝึกหดัและสือ่การเรียนต่าง ๆ  โดยครูจะมข้ัีนตอน
ในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความ
สนใจ ครูมีการน�าเข้าสู่บทเรียนหรือทบทวนความรู้เดิม
โดยใช้ค�าถามหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ 2) ขั้นส�ารวจ
และค้นหา ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ท�ากิจกรรม
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก�าหนด 3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนค�าตอบ
ท่ีนกัเรียนแต่ละกลุม่ตอบตามกจิกรรมในชดุกจิกรรมท่ีครู
ก�าหนดให้เพือ่อธบิายและสรปุเนือ้หาร่วมกนั 4) ขัน้ขยาย
ความรู ้ในขัน้นีค้รแูละนกัเรยีนจะร่วมกนัยกตวัอย่างหรอื
กรณีศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในชุดกิจกรรม
ท่ีนักเรียนได้ศึกษา 5) ขั้นประเมินผล ครูให้นักเรียน
แต่ละคนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียนตาม
ขั้นตอนการประเมินผลของเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ
กลุ่มสัมฤทธิ์

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน แบบ
ปรนยั 4 ตัวเลอืก โดยสร้างจากเนือ้หา เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ  
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ซึ่งวัดพฤติกรรมด้านสติปัญญาตามแนวคิดของบลูม ใน 
6 ระดบั คอื ความรูค้วามจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การ
วเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่าจ�านวน 30 ข้อ  
มีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.23-0.70 และค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ (r) ระหว่าง 0.20-0.93 และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 ซึ่งข้อสอบชุดนี้จะใช้วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีน หลงัเรยีน และเป็นข้อสอบส�าหรบั
การค�านวณประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
(E

2
)

3. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบวัด
แบบประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (บุญชม 
ศรสีะอาด, 2553, หน้า 162) โดยสอบถามผูเ้รยีนเก่ียวกับ 
ความรู ้สึก ความคิดเห็นของผู ้เรียน ซึ่งประกอบไป
ด้วยข้อความในเชิงนิมานและเชิงนิเสธ ซึ่งเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
1) ความอยากรูอ้ยากเห็น 2) ความมเีหตมุผีล 3) มคีวาม
ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ 4) มีความเพียรพยายาม 
5) ความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
6) ความซือ่สตัย์โดยแบบวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ฉบบันี ้
มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.27-0.5 และค่าความเชือ่มัน่  
เท่ากับ 0.87

การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นด�าเนินการทดลอง

1.1 นักเรียนกลุ่มทดลองท�าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนการเรยีนด้วยชดุกิจกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ วิชาชวีวิทยา เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ

1.2 นักเรียนกลุ ่มทดลองเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบ
ต่อมไร้ท่อ รวมทัง้หมด 11 ชัว่โมง โดยหลงัเรยีนแต่ละชดุ
กจิกรรมการเรยีนรู ้นักเรยีนทกุคนจะต้องท�าแบบทดสอบ
หลังเรียน จากนั้นบันทึกคะแนนเก็บไว้

1.3 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียน
การสอนให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองระบบต่อมไร้ท่อและแบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์

2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เก็บข้อมูลของกลุ ่มทดลองจากการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 
จ�านวน 30 ข้อ

2.2 เก็บข้อมูลจากการตอบแบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล
น�าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติตามความมุ่งหมายของการวิจัยโดยวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยค�านวณค่า E

1
และ E

2

2. วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
การวเิคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบค่าเฉลีย่ของท้ัง 
2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test (Dependent samples)

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ
กลุ่มสัมฤทธิ์ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 80 จากแบบทดสอบหลังเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แต่ละชุด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนน (ร้อยละ)

1. เรื่อง ต่อมไร้ท่อและต่อมไพเนียล 81.16

2. เรื่องต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ 80.23

3. เรื่อง ตับอ่อน ต่อมหมวกไตและต่อมอวัยวะเพศ 80.47

4. เรื่อง ฮอร์โมนจากรก ต่อมไทมัส กระเพาะอาหารและล�าไส้เล็ก 92.33

ประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก (E
1
) = 83.55

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ที่ 80 
โดยมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพตัวแรก (E

1
) เท่ากับ 83.55

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 80 จากแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)

แบบทดสอบ คะแนน (ร้อยละ)

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 78.68

ประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง (E
2
) = 78.68

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E
2
) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.68

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์วชิาชวีวทิยา เรือ่ง 
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ได้ผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิชาชีววิทยา

การทดสอบ n X SD t p

ก่อนเรียน 43 10.88 3.08
18.88* .000

หลังเรียน 43 23.74 3.06

*p < .05

จากตารางที ่3 พบว่าผลการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนกัเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รบั
การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่ม
สัมฤทธิ์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู ้ เรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ร ่วมกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับเกณฑ์ระดับดีได้ผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง

ด้านของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ X SD ระดับ อันดับ

1. ความอยากรู้อยากเห็น 3.95 .41 ดี 1

2. ความมีเหตุผล 3.89 .35 ดี 3

3. ความละเอียดรอบคอบ 3.68 .46 ดี 5

4. ความเพียรพยายาม 3.77 .53 ดี 4

5. การยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น 3.95 .48 ดี 2

6. ความซื่อสัตย์ 3.60 .52 ดี 6

เฉลี่ย 3.81 .37 ดี

จากตารางที่ 4 พบว่า หลังจากที่นักเรียนกลุ่ม
ทดลองได้รบัการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้ชดุกจิกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ วิชาชวีวิทยา เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ  
โดยใช้การการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
แบบกลุ่มสัมฤทธิ์มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (X = 3.81) โดยเรียงล�าดับ
ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 1) ความ
อยากรู้อยากเห็น 2) การยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น 
3) ความมีเหตุผล 4) ความเพียรพยายาม 5) ความ
ละเอียดรอบคอบ 6) ความซื่อสัตย์

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การศึกษาผลการใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระดับ
ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่5 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอื 
เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิได้ผลการวิจัยและ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1 .  จากการสร ้ าง ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ พบว่าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เป็น 83.55/78.68

จากผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจ�านวน 4 ชุด พบว่า 

ชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพตัวแรก (E

1
) 

เท่ากับ 83.55 เนื่องจากการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการพิจารณา
เนื้อหาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียนและมี
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมแก่
ช่วงวยั นอกจากนีช้ดุกิจกรรมทุกชุดได้ผ่านกระบวนการ
ตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือตรวจประเมินความถูกต้องของเน้ือหา จากน้ันจึงมี
การปรับปรุงและน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างก่อนน�าไปใช้จรงิเพือ่ปรบักจิกรรมให้เหมาะสมกบั
ระยะเวลาในการเรยีนให้มากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิการ
สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักการศึกษาหลายท่าน 
เช่น สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544, หน้า 61) ได้กล่าว
ว่า การผลิตชุดการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
นัน้จะต้องศกึษาข้อมลูต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องเพือ่เป็นความรู ้
พื้นฐาน เช่น องค์ประกอบชุดการสอนและแนวทางการ
ผลติสือ่การสอนในลกัษณะส่ือประสม ตลอดจนการศกึษา
ตัวอย่างและขั้นตอนการผลิตจึงจะเร่ิมลงมือผลิต เช่น
เดียวกับแนวคิดของ จันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ (2549) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้สร้างจะ
ต้องวิเคราะห์เนื้อหา ก�าหนดรายละเอียดของกิจกรรม
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และมีการทดลองน�าไปใช้เพื่อปรับปรุงให้ชุดกิจกรรมมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุดได้น�า
เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์มาเป็นแนวทางใน
การจดักจิกรรม โดยนักเรยีนจะได้ท�ากจิกรรมเป็นกลุม่ซึง่
มีสมาชิกที่คละความสามารถ ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 
จ�านวน 1 คน นักเรียนปานกลาง จ�านวน 2 คน นักเรียน
อ่อน จ�านวน 1 คน โดยแต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ฝึกให้คิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั ในกรณทีีนั่กเรยีนเกิดข้อสงสยั หรอืไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาและงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ สมาชิกในกลุ่ม
สามารถให้ค�าอธบิายได้ ซ่ึงจะท�าให้นกัเรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการร่วมมือท่ี
มุง่เน้นให้แต่ละบุคคลมปีฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่และร่วมมอื 
กันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (Sharan, 1984 อ้างถึง
ใน อุษาวดี จันทรสนธิ, 2536, หน้า 87) นอกจากนี้การ
วดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนจากแบบทดสอบ
ย่อยเป็นรายบคุคลและน�าคะแนนมาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุม่
ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น โดยนักเรียน
มีเป้าหมายร่วมกันคือ ผลงานกลุ่มและรางวัลเป็นผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแต่ละชุด
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อรุณ ีใจหงมิ (2547) ทีไ่ด้ท�าการศกึษา เรือ่ง ผลการเรยีนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรยีนโดยใช้ เทคนคิ STAD ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนหลงัเรยีน โดย
การทดสอบทั้ง 3 ครั้ง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ นาถศิริ มุพิลา (2554) เรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ 
กันเรียนรู้เทคนิค STAD เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธี
จัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 76.09 และมีจ�านวนนักเรียนร้อยละ 78.05 

ของจ�านวนนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ทั้งนี้จากการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เพื่อค�านวณหาค่าประสิทธิภาพ
ตัวหลัง (E

2
) พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 78.68 ซึ่งต�่า

กว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เนื่องจากแบบทดสอบหลังเรียน
ประกอบไปด้วยเนื้อหาย่อยหลายเรื่อง จึงเป็นไปได้ท่ี
นกัเรยีนจะลมืเนือ้หาของชดุกจิกรรมทีเ่คยเรยีนก่อนหน้า
นัน่อาจเป็นเพราะนกัเรียนจดจ�าและเข้าใจเพียงเนือ้หาหรือ
กิจกรรมท่ีตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้นแต่ไม่ครอบคลุม
เนื้อหาท้ังหมด จึงเป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถตอบ
ค�าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนซึ่งเป็น
แบบทดสอบท่ีวัดท้ัง 6 ระดับตามแนวคิดของบลูมได้ 
เนื่องจากแบบทดสอบมีความหลากหลายและมีจ�านวน
ข้อสอบมากกว่าข้อสอบท้ายชดุกจิกรรม ส่งผลให้นกัเรยีน
ทีไ่ม่เข้าใจเนือ้หาในบทเรยีนอย่างครอบคลมุไม่สามารถท�า
ข้อสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ได้ แต่ท้ังนีผู้ว้จิยัได้ท�าการ
พิจารณาร่วมกับท่ีปรึกษาและครูผู ้สอนวิชาชีววิทยา
เพ่ือปรับกิจกรรมและเพ่ิมสื่อการเรียนรู้ในการด�าเนิน
กจิกรรม ตลอดจนท�าการสอนซ่อมเสรมิเพือ่ให้นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธิต์ามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ และจากค�านวณหาค่า
ประสิทธิภาพตัวหลัง (E

2
) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.68 นั้น 

พบว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ไม่เกิน 
2.5 % จึงเป็นค่าประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ของเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดไว้ที่ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชดุกจิกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์วชิาชวีวิทยา 
เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์

จากการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ อย่าง
มีนัยส�าคัญท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนคิการแบ่งกลุม่แบบกลุม่สมัฤทธิ์ 
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เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้นกัเรยีนท�าหน้าทีข่องตนให้
บรรลุเป้าหมายของกลุม่ โดยก�าหนดให้นกัเรยีนทีม่รีะดบั
ความสามารถแตกต่างกันท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
ซึง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิความรบัผดิชอบร่วมกัน นกัเรยีน
ที่เข้าใจเน้ือหามากกว่าจะช่วยอธิบายเน้ือหาในบทเรียน
ให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีภายในกลุ่ม ท�าให้นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการ
พฒันาตนเอง (Slavin, 1995) ดงันัน้ ในการทดสอบทกุ
ครั้งนักเรียนจึงมีแรงจูงในการสอบ เพราะสมาชิกในกลุ่ม
ไม่เพยีงแต่รบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเองเท่านัน้ หาก
แต่ต้องรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องสมาชิกในกลุม่ ความ
ส�าเรจ็ของแต่ละบคุคลจงึเป็นความส�าเรจ็ของกลุ่ม เป็นผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอัจฉรา ไชยโย (2555) ที่ท�าการ
ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นียั้งสอดคล้องกบัการศกึษาของ
นวลยงค์ วัชรนิรันดร์ (2549) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งดนิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ที่สอนโดยชุดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วย
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ สกาว แสงอ่อน (2546) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สับปะรดท้องถ่ินในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องมา
จากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แต่ละชุด เป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
จึงท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้ 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู ้เรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้การเทคนิคการแบ่ง
กลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์กับเกณฑ์ระดับดี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
ต่อมไร้ท่อ เป็นชุดกิจกรรมที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ทีเ่น้นให้ผู้เรียนได้ปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเองภายในกลุม่ที่
คละความสามารถ เพือ่เสริมสร้างความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อ
การคดิ การกระท�าและการตดัสนิใจในการแสวงหาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือและรับฟัง
ความคดิเห็นของสมาชกิในกลุม่จากการจดักระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ชดุกจิกรรมการเรียนรู้เป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีการปรึกษาหารือกันและร่วมกันวางแผนเพ่ือ
ท�ากิจกรรมให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีครูกระตุ้นด้วย
ค�าถามที่ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้จากบทเรียนเดิม และ
เน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียน
ได้คิดพิจารณา ไตร่ตรองข้อมูลและมีความรอบคอบใน
การท�างาน มีการอธิบายและลงข้อสรุปท่ีให้ผู้เรียนช่วย
กันสรุปภายในกลุ่มและช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มให้
เข้าใจเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผลให้ผู้เรียนแสดง
พฤตกิรรมอนัเป็นพืน้ฐานของนกัวทิยาศาสตร์ เช่นความ
อยากรู้อยากเหน็ มีความรอบคอบ รู้จกัรับฟังความคดิเห็น 
ของผู้อื่นและมีความซ่ือสัตย์ เป็นต้น โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงออกของผู้ที่มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ
กลุ่มสัมฤทธิ์กับเกณฑ์ระดับดี จากการวิเคราะห์พบว่า
หลังจากที่นักเรียนกลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียน
การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้การเรียนรู ้ 
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ ่มแบบกลุ ่มสัมฤทธิ์มี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.81 (X = 3.81) โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ด้านจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ความอยากรู้อยากเห็น  
2) การยอมรับฟังความเห็นของผู ้อื่น 3) ความมี
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เหตุผล 4) ความเพียรพยายาม 5) ความละเอียด
รอบคอบ 6) ความซือ่สตัย์ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามจุดประสงค์
ทีก่�าหนดไว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากนกัเรยีนได้ปฏบัิตกิิจกรรมด้วย
ตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
นกัเรยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ มคีวามเพยีรพยายาม 
และรับฟังความคิดของผู้อื่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วนัวสิาข์ ศรวีไิล (2556) ทีไ่ด้ท�าการศกึษา เรือ่ง การสร้าง
ชุดกจิกรรมการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์เรือ่ง
พืช ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ
สอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้  
5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉล่ีย 3.38 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือระดับดี

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะส�าหรบัการน�าไป

ปรับใช้กบัเนือ้หาทีไ่ม่สามารถท�าการทดลองได้ เนือ่งจาก
กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง

2. หากนักเรียนได้คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดไว้ครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมหรือการสอน
ซ่อมเสรมิให้กบันกัเรยีนเพิม่เตมิ เพือ่ให้นกัเรยีนมผีลการ
เรียนที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทดสอบความคงทนของความรู้ 

หลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการประเมินคุณภาพ
ความเหมาะสมของกิจกรรมและเนื้อหาในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้

2. ควรมีการศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ในตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การคิดแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สามารถ
เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจ�าวันให้นักเรียนเห็นผล
ได้อย่างชัดเจน

เอกสารอ้างอิง

กนกพร งามแสง. (2541). การเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลและการสอนตามคู่มือ
ครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

จันทร์จิรา รัตนไพบูลย์. (2549). การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบ
เป็นกลุ่ม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชามัธยมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 81

จารุชา สมศรี. (2550). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความตระหนักรู้คุณธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ที่
สะท้อนความรู้คู่คุณธรรม. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2520). ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลยงค์ วัชรนิรันดร์. (2549). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา, 
คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

นาถศิริ มุพิลา. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD 
เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยส�าหรับครู (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วันวิสาข์ ศรีวิไล. (2556). การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องพืช ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สกาว แสงอ่อน. (2546). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สับปะรดท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2541). วิกฤตการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุนันทา สุนทรประเสริฐ. (2544). การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน การสร้างแบบฝึก. ชัยนาท: ชมรมพัฒนา
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย.

องอาจ นัยพัฒน์ และนันท์นภัส พลเตมา. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาผ่าน
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(1), 
112-113.

อรุณี ใจหงิม. (2547). ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อัจฉรา ไชยโย. (2555). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 
วารสารศึกษาศาสตร์, 23(3), 151-161.

อุษาวดี จันทรสนธิ. (2536). การวิจัยวิธีสอนเพื่อการเรียนแบบร่วมมือกัน. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255882

Ausubel, D. P. (1963). Cognitive structure and the facilitation of meaningful verbal learning. 
Journal of Teacher Education, 14, 217-222.

Lord, T. R. (2001). 101 Reasons for using cooperative learning in biology teaching. 
The American Biology Teacher, 63, 30-38.

Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: theory, research and practice (2nded.). Boston: Allyn 
and Bacon.

Thomas J. W. (2000). Cooperative student activities as learning devices. Chem, 72(7), 293-295.



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 83

การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำาลังกาย

สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

Developing a Co-Curricular Educational Package  

on the Nutrition and Exercise for Primary Level Students

ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์* 

ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ** 

ดร.กนก พานทอง***

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและ

การออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มที่ใช้ชุดกิจกรรมและกลุ่มที่ไม่ใช้ และ 
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ห้องละ 30 คน โรงเรียนวัดดอนทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนสฤษดิเดช อ�าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลระยอง อ�าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ได้มาโดยวธิกีารสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธกีารจับฉลาก เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เครือ่งมอืทีใ่ช้ประกอบด้วย 
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย จ�านวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนเป็นตวัเลอืกปรนยัจ�านวน 25 ข้อ และแบบวดัความพงึพอใจ มลัีกษณะมาตรส่วนประมาณ
ค่า จ�านวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรือ่ง โภชนาการและการออกก�าลงักาย ท่ีสร้างข้ึน มปีระสทิธภิาพ 84.93/79.73 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ก�าหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง 

โภชนาการและการออกก�าลังกาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง 

โภชนาการและการออกก�าลังกาย (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ (กลุ่ม
ควบคุม) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย พบว่า โดยรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
มีความพึงพอใจระดับดีมาก

คำาสำาคัญ: ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ ภาวะโภชนาการ/ การออกก�าลังกาย/ นักเรียนระดับประถมศึกษา

Abstract
The purpose of the research was to 1) create and develop extracurricular activities about 

nutrition and exercise for primary students 2) compare the students’ learning achievement before 
and after use of the extracurricular activities 3) compare the students’ learning achievement 
between the control group and the experimental group and 4) investigate the students’ satisfaction 
towards the teaching activities. 

The research samples were grade 5 primary school students, semester 1, academic year 
2014 who belonged to the Primary Educational Service Area Office in the Eastern region. The 
sampling strategy used was Cluster Random Sampling by using four provinces as random units, 
like Chanthaburi, Chonburi, Rayong and Chacheongsao. The random samples were chosen 
by taking a draw and the random units were four primary schools: Wat Don Thong School in 
Chacheongsao province, Saritdidet School in Chanthaburi province, Anubanbanbangpra School 
in Chonburi province and Anubanrayong School in Rayong province. The subjects were chosen 
by a draw at random and were divided into the experimental group and the control group, with 
thirty students for each group.

The research tool was composed of extracurricular activities: five activities of nutrition and 
exercise, a teaching plan, twenty-five items of a multiple choice achievement test and ten items 
of the measurement of satisfaction. The data were analyzed by using mean, standard deviation 
and t-test. 

The research outcomes found that 
1. The extracurricular activities on nutrition and exercise were effective at 84.93/79.73 

which was higher than determined 75/75 standard criterion. 
2. The learning achievement of grade 5 primary school students using the extracurricular 

activities on nutrition and exercise scored higher after the treatment significantly at level p = .05.
3. The grade 5 primary school experimental students’ learning achievement using the 

extracurricular activities on nutrition and exercise scored higher than the control group significantly 
at level p = .05. 

4. The result of the investigation of grade 5 primary student’s satisfaction toward the 
extracurricular activities on nutrition and exercise topic found that, overall, grade 5 primary 
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students reported satisfaction toward the extracurricular activities on nutrition and exercise at 
a very good level. 

Keywords: Co-curricular educational package/ nutritional status/ exercise/ primary education

บทนำา
สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์

ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
หรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะ จึงเป็นเรื่องส�าคัญ
ทีเ่ช่ือมโยงกบัทกุมติิของชวิีต ซ่ึงทกุคนควรได้เรยีนรูเ้รือ่ง
สุขภาพเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องมีเจตคติ 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งการมีทักษะ
ในการปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยอันจะส่งผลให้
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 1) ทั้งนี้ สุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health 
Disciplines) ระบุข้อก�าหนดที่เด็กและเยาชน ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอจนเป็นสุขนิสัย
เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และสังคม ซึ่ง
ก�าหนดไว้ 10 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 60) คือ 1) ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
2) รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
3) ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย 
4) กนิอาหารสกุ สะอาด ปราศจากอนัตราย และหลกีเลีย่ง 
อาหารรสจดั สฉีดูฉาด 5) งดบหุรี ่สรุา สารเสพตดิ การพนนั  
และการส�่าส่อนทางเพศ 6) สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้อบอุ่น 7) ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่
ประมาท 8) ออกก�าลังกายสม�่าเสมอและตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี 9) ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และ 10) มี
ส�านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

พฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการ
ป้องกัน การสร้างเสริม การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
อันมีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล จากการศึกษาพบว่า 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 
1998 อ้างถึงใน ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553, หน้า 1) ได้เริม่รณรงค์ ให้ประเทศต่าง ๆ  ตระหนกั

ถึงแนวโน้มของการท�าให้ประชากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัสขุภาพอนามยั ในแนวคดิซึง่เรยีกว่า ความฉลาด
ทางสุขภาวะ (Health Literacy) โดยให้ความหมายว่า
เป็นทักษะทางสังคมและปัญญาซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจ
และความสามารถของบุคคล เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ และใช้
สารสนเทศท่ีได้รับ เพ่ือส่งเสริมและด�ารงรักษาสุขภาวะ 
ซ่ึงศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ (ส�านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553, หน้า 4) ให้แนวคิดว่า “ความ
ฉลาดทางสุขภาวะ คือ ความเป็นสุขอย่างฉลาด” เกิดขึ้น 
ได ้โดยวิธี เรียนรู ้ที่จะด�าเนินไปตลอดชีวิต ได ้แก ่ 
การเรียนเพื่อรู้ (Learning to Learn) หรือการฝึกฝน
ให้รูว้ธิท่ีีจะเข้าใจ การเรยีนรูเ้พือ่ปฏิบตัไิด้จรงิ (Learning 
to Do) หรอืการสร้างสรรค์สิง่ต่าง ๆ  ทีแ่วดล้อม การเรยีนรู้ 
เพือ่ทีจ่ะอยูร่่วมกนั (Learning to Live Together) หรอื
การมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นในกิจการทั้งปวงของ
มวลมนุษย์ และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) 
หรือการมีสติปัญญาไหวพริบในการเข้าใจโลกรอบตัว มี
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการที่จ�าเป็น ประพฤติตน
ด้วยความรับผิดชอบและอย่างเป็นธรรม ซึ่งระบบการ
ศกึษามส่ีวนส�าคญัท่ีจะต้องได้รบัการร่วมมอืจากหลาย ๆ  
ฝ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และเพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ เพราะความฉลาดทางสขุภาวะจะมผีล
ทางตรง ท�าให้บคุคลมพีฤตกิรรมด้านสขุภาพเปลีย่นแปลง 

การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีเป้าหมายเพ่ือ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติ
ปัญญา ความรู้และคณุธรรม มจีริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 5) ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าวและ
ก�าหนดให้มกีารจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับการจัดการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน โดยมีตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เป็นตัวก�าหนด ซ่ึงมีสาระที่ต้องจัดการเรียนการสอน 
5 สาระ คือ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 3 การ
เคลือ่นไหว การออกก�าลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และ
กีฬาสากล สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ 
และการป้องกันโรค และสาระที่ 5 ความปลอดภัยใน
ชีวิต โดยก�าหนดคุณภาพของผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา กล่าวคือเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 
6 นกัเรยีนต้องมคีวามเข้าใจความสมัพนัธ์เชือ่มโยงในการ
ท�างานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย และรูจั้กดแูลอวัยวะ
ที่ส�าคัญ เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม แรงขับทางเพศของชายหญิง 
เมื่อเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น สามารถปรับตัวและจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าของการมีชีวิตครอบครัว
ที่อบอุ่น และเป็นสุขมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศ
ของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ
การเกิดโรค อุบัติเหตุ ความรุนแรง สารเสพติด และการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
และการควบคุมตนเองแบบผสมผสาน สามารถเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกาย เกม การละเล่นพื้นเมืองกีฬาไทย 
กฬีาสากล มนี�า้ใจนักกฬีา โดยปฏบิตัติามกฎ กตกิา สทิธิ
และหน้าที่ของตนเอง และสามารถวางแผนและปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพือ่สขุภาพได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็น
ประจ�า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2-4) 

จากการพิจารณาสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ยังขาดสาระเรื่องโภชนาการและ
การออกก�าลังกาย ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่
ควรปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องส�าหรับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา ภาวะโภชนาการเกินเป็นภัยเงียบ
ที่คุกคามสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันเนื่องจากมีผล
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการท�างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรังหรือโรคสังขารเสื่อมก่อนวัยอันควรและ
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นทั่วโลก คนไทยมีแนวโน้มใน
การมีภาวะโภชนาการเกินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยที่เป็น
สาเหตุหลายประการ เช่น การมีพฤติกรรมการบริโภค
ท่ีมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งพบได้ในทุก
เพศ ทุกวยั จากการชอบอาหารท่ีมรีสหวาน เคม็ มไีขมนัสงู  
การรับประทานอาหารจานด่วน อาหารประเภททอด 
ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มที่มีรสหวานประเภทน�้าอัดลม
นอกจากนัน้ยังพบในการรบัประทานในปรมิาณท่ีมากต่อ
มื้อ และการรับประทานหลายมื้อต่อวัน มีการเคลื่อนไหว
และท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ลดลงซึง่เป็นผลให้มพีลงังานเหลอื
สะสมเป็นไขมันมากขึ้น ปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
วัยเรียนเช่นเดียวกันปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอยู่
แต่ในบ้านดโูทรทศัน์ ไม่มโีอกาสออกไปเล่นนอกบ้าน การ
มีกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันที่อาศัยเครื่องผ่อนแรง (ดุษฎี 
พงษ์พิทักษ์, 2550, หน้า 34) กัลยา กิจบุญชู (2554, 
หน้า 1) กล่าวถึงประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา 
และมธัยมศกึษากว่า 5 ล้านคน มปัีญหาโรคอ้วน นกัเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตเมือง มีน�้าหนักเกินเกณฑ์ถึง
ร้อยละ 15.40 ความอ้วนจะเสีย่งต่อโรคเรือ้รังต่าง ๆ  เช่น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
เพิม่ขึน้ ปัจจบุนัมกีารตืน่ตวัเกีย่วกบัความส�าคญัของการ
เคลื่อนไหวและออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยธรรมชาติ
เด็กมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ใน
ชีวิต เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการเคลื่อนไหวร่างกายจะลดลง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิง และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่บางคนมี
นิสัยติดตัวที่รักการออกก�าลังกาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 
เป็นวัยเด็กตอนกลาง ลักษณะพัฒนาการที่ส�าคัญซึ่งควร
บังเกิดในช่วงนี้คือ การเตรียมตัวเพื่อเป็นเด็กวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ที่สามารถรับผิดชอบตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ หัด
ท�าอะไรด้วยตนเองได้ เรียนรู้ที่จะเล่น เรียนและท�างาน
กับเพื่อนร่วมวัย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553, หน้า 
261) และสุรางค์ โค้วตระกูล (2548, หน้า 86) กล่าวว่า  
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เด็กวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่จะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับ
เพื่อน และเริ่มเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือ รู้จักให้และรับ 
จะใช้เวลากับเพื่อนร่วมวัยมากขึ้น จากผลการวิจัยพบว่า 
วัยประถมศึกษาเป็นวัยที่มีความสุข ความพึงพอใจเกี่ยว
กับวัยของตน ตรงข้ามกับเด็กวัยรุ่น ซ่ึงไม่มีความพึง
พอใจในวัยของตน จงึเป็นการไม่ยากทีค่รจูะช่วยเดก็วัยนี้
ให้มคีวามสขุ นอกจากนีน้กัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปี
ที ่5 และ 6 มีอายรุะหว่าง 11-13 ปี เป็นช่วงทีม่พีฒันาการ
เข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม อย่างมากและส่งผลต่อการปรบัตวัและการ
ด�าเนนิชีวติ การเรยีนการสอนในห้องเรยีนอาจไม่เพยีงพอ 
ต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องโภชนาการและ
การออกก�าลังกาย ซ่ึงเป็นหลักการที่ส�าคัญท่ีจะเป็น
หลักคิดที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติต่อไป การสร้าง 
และพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องโภชนาการ
และการออกก�าลังกาย จึงมีความส�าคัญในการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความส�าคัญ
ของภาวะโภชนาการและการออกก�าลังกาย เพื่อน�าไปสู่

เป้าหมายการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

เร่ือง โภชนาการและการออกก�าลังกายส�าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา

2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อน
และหลงัการใช้ชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรือ่ง โภชนาการ
และการออกก�าลังกาย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรือ่ง โภชนาการและการออกก�าลงักายของนกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษา ระหว่างกลุม่ทีใ่ช้ชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
กับกลุ่มที่ไม่ใช้ชุดกิจกรรมเสริม

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชดุกจิกรรม
เสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย

กรอบแนวคิดการวิจัย
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 
 
 

    
 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 การวิจยัครังนี เป็นการวจิยัและพฒันา ้ ้ (Research and Development) เพือ่พฒันาชุด
กจกรรมเสริมหลกัสูตร เร่ือง โภชนาการและการออกกาลงักาย สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาิ ํ ้  
ปีท่ี 5 โรงเรียนสงักดสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวนัออกั ้  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษา ภาคเรี้ ยนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 สงักดสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวนัตะวนัออก จาก ั ้ 7 จงัหวดั  

 กลุมตวัอยางท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี ่ ่ 5 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2557 สงักดสาํนกังานเขตพนืท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวนัั ้ ตะวนัออก ซ่ึง
ไดม้าโดยการสุมแบบกลุม ่ ่ (Cluster Random Sampling) โดยใชจ้งัหวดัเป็นหนวยการสุม จาํนวน ่ ่ 4 
จงัหวดั ไดแ้ก จงัหวดัจนัทบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แลว้สุมอยางงายดว้ยวิธีการจบัฉลาก่ ่ ่ ่
โดยมีหนวยการสุมเป็นโรงเรียน ไดก้ลุมตวัอยาง ่ ่ ่ ่ 4 โรงเรียน ดงัน้ี โรงเรียนวดัดอนทอง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โรงเรียนสฤษดิเดช อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โรงเรียนอนุบาลบา้นบางพระ 
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลระยอง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 กลุมตวัอยางท่ีใชใ้นการทดลองสอนดว้ยชุดกจกรรมเสริมหลกัสูตร ทาํ่ ่ ิ การสุมอยางงาย ่ ่ ่  
โดยมีหนวยการสุมเป็นหอ้งเรียน ไดก้ลุมตวัอยาง ่ ่ ่ ่ 2 หอ้งเรียน เป็นกลุมทดลอง ่ 1 หอ้งเรียน  
เรียนดว้ยชุดกจกรรมฯ และกลุมควบคุม ิ ่ 1 หอ้งเรียน ซ่ึงไมไดเ้รียนดว้ยชุดกจกรรมเสริมหลกัสูตร ่ ิ  
และกลุมตวัอยางท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของชุดกจกรรมเสริม่ ่ ิ หลกัสูตร คือ นกัเรียนระดบัชนั้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัดอนทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีเป็นนกัเรียนหอ้งท่ีไมใช่ ่
กลุมตวัอยาง ่ ่  
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ชุดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เร่ือง
โภชนาการและการออกกําลังกาย 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง  โภชนาการ 
  และการออกกําลังกาย    
- ความพึงพอใจต่อการเรียนชุดกิจกรรม 
- ความพึงพอใจต่อการเรียนชุดกิจกรรม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้  เป ็นการวิ จั ยและพัฒนา 

(Research and Development) เพือ่พฒันาชดุกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาค
ตะวันออก

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาค
ตะวันออก จาก 7 จังหวัด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขต
ภาคตะวันออก ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยการสุ่ม 
จ�านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชงิเทรา แล้วสุม่อย่างง่ายด้วยวธิกีารจบัฉลากโดย
มีหน่วยการสุ่มเป็นโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง 4 โรงเรียน 
ดงันี ้โรงเรยีนวดัดอนทอง อ�าเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา 

โรงเรียนสฤษดิเดช อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โรงเรียน
อนุบาลบ้านบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
โรงเรียนอนุบาลระยอง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองสอนด้วยชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท�าการสุ่มอย่างง่าย โดยมีหน่วย
การสุ่มเป็นห้องเรียน ได้กลุ ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ซึ่งไม่ได้เรียนด้วยชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหา
ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร คอื นกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัดอนทอง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นนักเรียนห้องที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Non-

Randomized Control Group Pretest-Posttest 
Design ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 
2551, หน้า 52)

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน

ทดลอง O
1E

X O
2E

ควบคุม O
1C

O
2C

เมื่อ
X  คือ  ตัวแปรจัดกระท�า Treatment คือการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
O

1E
  คือ การทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Pretest) ในกลุ่มทดลอง 

   (Experimental)
O

2E
  คือ การทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Posttest) ในกลุ่มทดลอง

   (Experimental)
O

1C
 คือ การทดสอบก่อนเรียนแบบปกติ (Pretest) ในกลุ่มควบคุม (Control)

O
2C
 คือ การทดสอบหลังเรียนแบบปกติ (Posttest) ในกลุ่มควบคุม (Control)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการ
และการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 5 ชุด พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ 
รวมเวลา 16 ชั่วโมง ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่ 1 
อาหารดีมีประโยชน์ เวลา 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 2 
เรื่องเล่าส�าหรับเด็ก ๆ เวลา 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 3 
การออกก�าลงักายดอีย่างไร เวลา 4 ชัว่โมง ชดุกจิกรรมที่ 
4 การวางแผนให้สมดลุ เวลา 4 ชัว่โมง และ ชดุกิจกรรมที่ 
5 ชีวิตจริงหนูท�าได้เวลา 4 ชั่วโมง ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจาก
ผูท้รงคณุวฒุ ิผลการประเมนิมคีวามเหมาะสมระดบัดมีาก 
(X = 4.60) และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยน�า
มาทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
ดอนทอง อ�าเภอเมอืง จังหวดัฉะเชงิเทรา จ�านวน 30 คน  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีนักเรียนเก่งปานกลางอ่อน 
(1:2:1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามเกณฑ์ 75/75 ผลการหาประสิทธิภาพมีค่า
เท่ากับ 84.93/79.73

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง โภชนาการและการออกก�าลงักายก่อนและหลงัเรยีน 
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 25 
ข้อ มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.33-0.73 ค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ อยูร่ะหว่าง 0.24-0.65 และค่าความเชือ่มัน่ 
ทั้งฉบับ 0.78

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย 
ส�าหรับนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ�านวน 10 ข้อ  
ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้
1. ขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน

มนษุย์ มหาวทิยาลยับูรพา เพือ่พจิารณาโครงร่างการวจิยั 

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง และกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2. ขอความร่วมมือกบัโรงเรยีนท่ีจะท�าการศกึษา
ทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และโรงเรียนที่ท�าการทดลอง

3. ท� าการเก็บข ้อมูลกับนัก เรียนที่ ไม ่ ใช ่
กลุ ่มตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ และหา
ประสิทธิภาพ

4. น�าชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปท�าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีการช้ีแจงราย
ละเอยีด และอธบิายการจดักจิกรรมการเรียนรู้ และท�าการ
เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย 
(Pre-test)

5. นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ทดลองใช้เวลาในการเรยีน
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ�านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  
4 ช่ัวโมง รวม 16 ชั่วโมง ส�าหรับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ควบคุม ไม่มีการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

6. นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองและกุล่มควบคุม 
ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
โภชนาการและการออกก�าลังกาย (Post-test) และให้
นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ทดลองท�าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
2. สถิติท่ีใช ้ในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
จุดประสงค์กับชุดกิจกรรม ค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ�านาจจ�าแนก (r) โดยการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ค่า
ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
แบบคูเดอร์ริชาร์สัน (KR-20) 
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3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน 
(t-test Independent) และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่สองกลุม่
ที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (สัมพันธ์กัน) โดยใช้การทดสอบที 
(t-test Paired Samples)

สรุปและอภิปรายผล 
1. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการ

และการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.93/79.73 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งแสดงว่า ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสามารถน�าไปใช้
ในการเรยีนการสอนได้ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากชดุกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร เรือ่ง โภชนาการและการออกก�าลงักาย ถกูสร้าง
ขึน้อย่างมีระบบ และผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวุฒิ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กรอบสาระและ
มาตรฐานการเรยีนรูวิ้ชาสขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หนังสือและ
คู่มือครู รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร จากนัน้ท�าการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรยีนรู ้เพือ่ก�าหนดจุดประสงค์ของกจิกรรม
เสริมหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และท�าการคัดเลือกบทเรียน
โดยน�าเนือ้หา เรือ่ง โภชนาการและการออกก�าลงักาย มา
จัดเป็นชุดกิจกรรม และก�าหนดรูปแบบของชุดกิจกรรม 

โดยได้ปรบัปรงุแนวคิดการสร้างชดุกจิกรรมของ บญุเกือ้ 
ควรหาเวช (2542, หน้า 95-97) บุญชม ศรีสะอาด 
(2541, หน้า 95-96) และ คาร์ดาเรลลี (Cardarelli, 
1973, p. 150) นอกจากนัน้ กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละ
ชุดกิจกรรมยังเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ โดยใช้เทคนิคและ
วธิกีารทีห่ลากหลายทีเ่หมาะสมกบันกัเรียนระดบัประถม
ศึกษา เช่น บทบาทสมมติ เกม เพลง กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อทางโภชนาการและการออกก�าลังกาย (ทิศนา 
แขมมณี, 2554, หน้า 270-320) การออกแบบกิจกรรม
ยงัสอดคล้องและเหมาะสมกบัเดก็วยัประถมศกึษา กล่าว
คือ กิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม นักเรียนได้ท�างานร่วม
กัน ได้ใช้ความสามารถของตนเอง มีความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ ซึ่งในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่มีความ
ต้องการท่ีจะท�ากจิกรรม และการท�างานรวมกลุม่กับเพ่ือน 
เป็นวัยท่ีมีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของ
ตนเอง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548, หน้า 82-86) ดังนั้น  
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง โภชนาการและ
การออกก�าลงักาย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  
จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมที่สามารถ
น�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เร่ือง โภชนาการและการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออก ดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ก่อนเรียนและหลังเรียน (กลุ่มทดลอง ทั้ง 4 โรงเรียน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X D t p-value

โรงเรียนที่ 1 หลังเรียน 30 19.80 3.33 14.03* .000

ก่อนเรียน 30 9.23 3.18

โรงเรียนที่ 2 หลังเรียน 30 17.60 1.65 10.87* .000

ก่อนเรียน 30 13.67 2.10

โรงเรียนที่ 3 หลังเรียน 30 17.30 2.83 6.70* .000

ก่อนเรียน 30 13.30 2.34

โรงเรียนที่ 4 หลังเรียน 30 15.33 3.58 6.93* .000

ก่อนเรียน 30 11.50 2.84

df = 29, * p < .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 4 โรงเรียน ท่ี
เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการ
และการออกก�าลังกาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยดังที่ปรากฏตามตารางที่ 2 ทั้งนี้
เนื่องมาจากชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด นกัเรยีนได้ฝึกกจิกรรมเป็นขัน้ตอน
และกระบวนการ นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องโภชนาการ คุณค่าและประโยชน์ของอาหาร 
การออกก�าลงักายแล้ว นักเรยีนยังสามารถเชือ่มโยงความรู้  
เรื่องโภชนาการ และการออกก�าลังกาย สามารถวางแผน
ดูแลตนเอง ด้านโภชนาการและการออกก�าลังกาย 
สามารถฝึกปฏิบัติตนเองให้มีภาวะโภชนาการและการ
ออกก�าลังกายได้อย่างถูกต้อง ท่ีส�าคัญท่ีสุดนักเรียนมี
ความตระหนักเห็นคุณค่าในการเลือกรับประทานอาหาร 
และออกก�าลังกายอย่างสมดุล กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง 
5 ชุดกิจกรรม ถูกออกแบบกิจกรรมโดยเริ่มจากเนื้อหา
ง่ายไปยาก กจิกรรมมคีวามเชือ่มโยงสมัพนัธ์กนั นกัเรียน
ได้ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพื่อน จาก
การท�างานกลุ่มและจากการอภิปราย กล่าวคือกิจกรรม

ท้ังหมด ผูวิ้จยัออกแบบโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั ส่งเสริม
การคิด การปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ชุดกิจกรรมที่ 3 ใช้เพลง
เป็นสื่อในการเรียนการสอน มีการสาธิตการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบต่าง ๆ และมีการเข้ากลุ่มเพ่ือออกแบบท่า
เต้นประกอบเพลงจังหวะหัวใจ ท�าให้นักเรียนสนุก ได้
ความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออกก�าลังกาย การ
เรียนรู ้จึงมีความหมายและมีความส�าคัญต่อนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย นักเรียน
ได้ทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน ชุดกิจกรรมที่ 4 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้มีการ
วางแผนจัดท�าหนังสือเล่มเล็ก ได้สังเคราะห์องค์ความรู ้
จากเนื้อหา เรื่อง ขั้นตอนการกินอย่างไรไม่อ้วน ซ่ึง
สอดคล้องกบั ทศินา แขมมณ ี(2554, หน้า 225-236) ที่
กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นด้านพทุธพิิสยั เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจ
อยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิด
รวบยอด นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ชีวิตจริงหนู
ท�าได้ นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ วาดภาพและเขียน
รายละเอียดเพื่อจัดท�าป้ายนิเทศ กล่าวคือนักเรียนได้
ประยุกต์ ความรู้ ความคิด และสามารถน�าไปใช้ในชีวิต
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ประจ�าวนั สอดคล้องกบัรปูแบบการสอนทีเ่น้นการพัฒนา
ด้านจิตพิสัยที่พัฒนานักเรียนด้านความรู้สึก เจตคติ มี
ค่านิยมที่ดีและสามารถปฏิบัติตนด้านโภชนาการและ
การออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับรูปแบบการสอนการพัฒนาด้านทักษะพิสัย ที่เน้น
การปฏิบัติการลงมือกระท�า การปรับปรุงและประยุกต์ใช้  
(Bloom, 1956 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554, หน้า 
237-239) ผลการศึกษายังพบว่า สอดคล้องกับงาน
วิจัยการสร้างชุดกิจกรรมรูปแบบวิธีสอนของ วดีรัตน์ 
ศรีวงศ์วรรณ (2553) ทีพ่บว่า กจิกรรมการสนบัสนนุการ
ออกก�าลงักายของนกัเรียน มคีวามสมัพนัธ์กับอตัราภาวะ
โภชนาการเกนิ ของนกัเรียนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 
นุชรี หินจ�าปา (2552) ได้สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ผลของการศกึษา พบว่า ชุดกจิกรรมเสริมหลกัสตูร 
สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
มีพฤติกรรมการมีส ่วนร ่วมด ้านความรับผิดชอบ  
การมีสัมพันธภาพ การแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก วันวิสาข์ ศรีวิไล (2556) ได้สร้างชุด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง 
พืช ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ
สอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้  
5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับ ศักดา พิมพ์แก้ว (2552) ได้สร้างชุด
กจิกรรมกลุม่สาระสขุศึกษาและเพศศกึษา เร่ือง ครอบครวั
และเพศศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผลการศกึษา พบว่า มปีระสทิธภิาพ 83.70/81.81 ซ่ึงเป็น

ไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ ดุษฎ ีพงษ์พิทกัษ์ (2550) ศกึษา
รปูแบบการควบคมุภาวะโภชนาการเกนิของเดก็นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาได้น�าเสนอ
รูปแบบฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 1) 
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การควบคมุภาวะโภชนาการ
เกินของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย” แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบอาหารของ
โรงเรยีน ผูป้กครองและเดก็นกัเรยีน 2) ผู้ปกครองและครู
จดัอาหารท่ีครบถ้วนมปีรมิาณพอดทีัง้ทีบ้่านและโรงเรยีน 
3) ผู้ปกครองและครูจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายที่
ถกูต้องท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 4) เด็กนกัเรียนบริโภคอาหาร
ถกูต้อง ออกก�าลงักายท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน บนัทึกทุกวนั  
และส่งสมุดบันทึกฯ ให้ผู้ปกครองและครูประจ�าช้ันเพ่ือ
การตรวจสอบ และสุนีย์ ปินทรายมูล (2552) ศึกษา
ผลของการปรับพฤติกรรมในการออกก�าลังกายและการ
บริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีน�้าหนักเกิน 
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการออกก�าลังกายและการบริโภค
อาหาร สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เร่ือง โภชนาการและการออกก�าลังกายในคร้ังนี้ ผู้วิจัย
ได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบตามหลักการ ทฤษฎี และ
สอดคล้องกับวิจัยดังที่กล่าวมา จึงท�าให้ผลการวิจัยเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มท่ีใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับกลุ่มท่ี
เรียนแบบปกติชุดกิจกรรมเสริม เร่ือง โภชนาการและ
การออกก�าลงักาย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
ในเขตภาคตะวันออกดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ ทั้ง 4 โรงเรียน 

โรงเรียนที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X D t p-value

1 กลุ่มทดลอง 30 19.80 3.33 11.03* .000

กลุ่มควบคุม 30 10.57 3.16

2 กลุ่มทดลอง 30 17.60 1.65 5.95* .000

กลุ่มควบคุม 30 14.63 2.17

3 กลุ่มทดลอง 30 17.30 2.83 2.77* .008

กลุ่มควบคุม 30 15.07 3.39

4 กลุ่มทดลอง 30 15.33 3.58 5.64* .000

กลุ่มควบคุม 30 10.47 3.08

* p < .05

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรม
เสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย  
(กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรฯ (กลุม่ควบคมุ) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
เร่ือง โภชนาการและการออกก�าลังกาย (กลุ่มทดลอง) 
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ 
(กลุม่ควบคมุ) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ทุก
โรงเรยีนทัง้นีเ้ป็นเพราะกลุม่ทดลองได้รบัการจัดกจิกรรม
เสริมหลักสูตรเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง กิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกกระบวนการคิดจึงท�าให้เกิดการ
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมสอดคล้องกับ 
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาในระดับประถมศึกษาที่จะ
เข้าใจความหมาย รายละเอียดต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
เข้าใจบทเรียน ภาษา มีความคิดรวบยอด และควรได้รับ
การส่งเสริมให้ได้พัฒนาตามศักยภาพของตน (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2548, หน้า 82-86) เด็กวัยระดับประถม
ศึกษาควรได้รับการพัฒนาตามความสามารถที่แท้จริง 

บทเรียนเร่ิมจากสิ่งท่ีใกล้ตัว ไม่ซับซ้อน และครูควรมี
บทบาทส�าคัญที่ต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม (พรรณ ีช.เจนจติ, 2545, 
หน้า 133-137) นอกจากนี้ ในชุดกิจกรรมถูกออกแบบ
ให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ ได้ฝึกทักษะการ
เคลือ่นไหวและการออกก�าลงักาย จงึท�าให้มพีฤตกิรรมใน
การดแูลตนเองถกูหลกัโภชนาการและการออกก�าลงักาย  
ซึ่งสอดคล้องกับ แฮร์โรว์ (Harrow, 1972, pp. 96-99  
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554, หน้า 245-246) 
ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ทางด้านทักษะเร่ิมจากระดับท่ี
ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก การ
วจิยัครัง้นีก้ลุม่ควบคมุ คอื กลุม่นกัเรยีนทีไ่ม่ได้การเรยีนรู ้
จากชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพราะถือว่านักเรียนได้
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
จากสื่อเทคโนโลยี จากผลของการวิจัย พบว่า นักเรียน
กลุ ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่ากลุ ่ม
ทดลอง เนื่องจากเด็กวัยระดับประถมศึกษา ยังต้องการ
ค�าชี้แนะจากครู และผู้ปกครอง ยังไม่สามารถควบคุมให้
ตนเองมีแบบแผนและพฤติกรรม ภาวะโภชนาการและ
การออกก�าลังกายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ดุษฎี พงษ์พิทักษ์ 
(2550) ได้เสนอรปูแบบการควบคมุภาวะโภชนาการเกนิ 
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ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
กิจกรรมที่ 2 ผู้ปกครองและครูจัดอาหารที่ครบถ้วน
มีปริมาณพอดีทั้งที่บ ้านและโรงเรียน และกิจกรรม
ที่ 3 ผู ้ปกครองและครูควรดูแลเร่ืองอาหารและการ
ออกก�าลงักายทีถ่กูต้องทัง้ทีบ้่านและโรงเรยีน นอกจากนี้ 
ศุภชัย สมนวล และ รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ (2556) พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของกลุ่มท่ีเรียน โดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมสงูกว่ากลุม่ท่ี
เรยีนโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูต้ามปกตทิีร่ะดบันยัส�าคญั
ทางสถิติ .05 

4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เร่ือง 
โภชนาการและการออกก�าลังกาย ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกก�าลังกาย

ข้อที่ รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

แปลความหมาย
X SD

1 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.53 0.66 ดีมาก

2 เนื้อหาแต่ละเรื่องเรียงจากง่ายไปยาก 4.32 0.67 มาก

3 เนื้อหาในชุดกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน 4.42 0.79 มาก

4 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมที่หลากหลาย 4.60 0.66 ดีมาก

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด 4.35 0.66 มาก

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้สามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 4.53 0.69 ดีมาก

7 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.31 0.73 มาก

8 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้เรียนรู้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.32 0.87 มาก

9 แบบฝึกหัดในแต่ละชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดกิจกรรม 4.30 0.70 มาก

10 นักเรียนได้เรียนรู้ ภาวะโภชนาการและการออกก�าลังกายอย่างมีความสุข 4.43 0.70 มาก

โดยรวม 4.61 0.42 ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เรือ่ง โภชนาการและการออกก�าลงักาย โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณารายข้อ
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมที่หลากหลาย เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูม้คีวามเหมาะสม และกจิกรรมการเรยีนรู้ท�าให้สามารถน�าไปใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั มคีวามพึงพอใจในระดบั
ดีมากตามล�าดับ ส่วนเนื้อหาแต่ละเรื่องเรียงจากง่ายไปยาก เนื้อหาในชุดกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน กิจกรรมการ
เรยีนรูส่้งเสรมิกระบวนการคดิ สือ่ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม สือ่ประกอบการจดักจิกรรมการ
เรียนรูเ้นือ้หาได้ง่ายข้ึน แบบฝึกหดัในแต่ละชดุกิจกรรมมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีจดักิจกรรม และนกัเรียนได้เรียนรู้ 
ภาวะโภชนาการและการออกก�าลังกายอย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในระดับมากตามล�าดับ
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ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบดังกล่าวเนื่องมาจาก  
ผูวิ้จยัออกแบบกจิกรรมเน้นการมส่ีวนร่วม การแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ ค�านึงถึงนักเรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้อง
กับธรรมชาติและสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสขุ บทเรยีนมคีวามหมาย เชือ่มโยงกับประสบการณ์
และชีวิตจริง เอกสารประกอบมีรูปภาพ สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ อารมณ์และสังคม ที่ระบุว่า
นักเรียนวัยประถมศึกษาชอบกิจกรรม เป็นวัยที่เต็มไป
ด้วยความร่าเรงิ แจ่มใส จะสนกุสนานกบัการเล่น (สรุางค์ 
โค้วตระกลู, 2548, หน้า 82-86) ผลการศกึษาสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นุชนี หินจ�าปา (2552) ศึกษาผลความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่6 หลงัการใช้ชุดกจิกรรม ผลการศกึษาโดยภาพรวมมี
ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ วัชรนิทร์ กาวิชา (2548) 
ได้พัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และ 6 พบว่า หลงั
การใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักเรียนมีเจตคติโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ วันวิสาข์ ศรีวิไล (2556) 
ได้ศึกษาวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่อง พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ระดับดี

ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและ
การออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็น
ชุดกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยสื่อและกิจกรรมหลาย ๆ 
อย่าง มาประกอบกันซึ่งมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนตามที่ผู้
วจิยัก�าหนดไว้ ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองอย่างเป็นระบบ
ตามคูมื่อและแผนการจดักจิกรรม มรีะยะเวลา 16 ชัว่โมง 
ซึง่เป็นไปตามกรอบและแนวคดิการวิจัย ผลการศกึษาจึง
ได้ชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่ป็นต้นแบบสามารถพฒันา
ความรู ้ความเข้าใจ เรือ่ง โภชนาการและการออกก�าลงักาย  
ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการ

และการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้ผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าไป
ใช้ ท้ังนีค้วรศกึษาคู่มือ กระบวนการจดักจิกรรม เตรียมสือ่ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ และด�าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 
นอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆ ควรด�าเนินการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เร่ือง โภชนาการและการออกก�าลังกาย 
เป็นประจ�าทุกปีการศึกษา และควรจัดกิจกรรมเสริม
อื่น ๆ เช่น จัดนิทรรศการโครงการประกวดค�าขวัญ 
เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ติดตามผล เพ่ือศึกษาพฤติกรรม เร่ือง 

โภชนาการและการออกก�าลงักาย ของนกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

2. ศกึษาการสร้างชุดกจิกรรมเสริมหลกัสตูร เร่ือง 
โภชนาการและการออกก�าลังกาย ส�าหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา หรือสร้างนวัตกรรม เรื่อง 
โภชนาการและการออกก�าลังกาย โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อีเลินนิ่ง 
(E-learning) เฟสบุ๊ค (Faecbook) เป็นต้นส�าหรับ
ผู้เรียนทุกระดับ ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้ วิ จัยขอขอบพระคุณส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนทุนในการท�า
วิจัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ�านวยการโรงเรียนท้ัง 
4 โรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุกโรงเรียน ตลอดจน
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการวิจัย ณ ที่นี้
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การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

ในภาคตะวันออก*

The Competency Promotion 

of Chinese Language Eachers in Secondary Schools 

in The Eastern Region of Thailand

วัลภา พงษ์พันธ์** 

ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ*** 

ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับ

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 2) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออก และ 3) ศึกษาวิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ จ�านวน 72 คน ครกูลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ต่างประเทศ จ�านวน 113 คน ครสูอนภาษาจีน จ�านวน 108 คน เครือ่งมอืท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั 
และการสมัภาษณ์เชงิลกึครสูอนภาษาจีนระดบัมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก จ�านวน 10 คน รวมท้ังการสนทนากลุม่
จากผูบ้รหิารแผนการสอนภาษาจีน ผูอ้�านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูบ้รหิารศนูย์ภาษาจนี ผูป้ระกอบการธรุกจิการ
สอนภาษาจนีเอกชน ครูสอนภาษาจีนสัญชาตจีินทีม่ปีระสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี  
และครูสอนภาษาจีนดีเด่น จ�านวน 8 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก โดยรวมมี

คณุภาพอยู่ในระดบัสงู เมือ่จ�าแนกรายด้านตามสมรรถนะหลกัมคีณุภาพอยูใ่นระดบัสงู และสมรรถนะประจ�าสายงานมี
คณุภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ต่อสภาพการปฏบิติังานของครสูอนภาษาจนี 
ในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ�าสายงานไม่แตกต่างกัน

2. รูปแบบการส่งเสรมิสมรรถนะของครสูอนภาษาจนีระดบัมัธยมศกึษาในภาคตะวนัออกตามสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะประจ�าสายงาน มดีงันี ้1) พฒันาความรู ้2) พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร 3) พัฒนาเทคนคิการสอน 

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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และผลิตสื่อ 4) พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 5) พัฒนาทักษะการวิจัยและการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
6) สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

3. วธิกีารส่งเสรมิสมรรถนะของครสูอนภาษาจีนระดบัมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก ตามสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะประจ�าสายงาน ในระดับโรงเรียน มี 3 วิธี คือ 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) จัดโครงการภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 3) จัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ ส่วนระดับนโยบาย มี 4 วิธี คือ 1) จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสอนภาษาจีน 2) จัด
ตั้งเครือข่ายครูสอนภาษาจีน 3) ส่งเสริมครูและโรงเรียนต้นแบบ 4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยจีน 

Abstract 
The purposes of this research were to study: 1) the performance competency of Chinese 

language teachers in secondary schools in the Eastern Region of Thailand; 2) the model for 
competency promotion of Chinese language teachers; and 3) the competency promotion of Chinese 
language teachers. The sample consisted of 72 chairs of the subject group of foreign languages, 
113 teachers from the foreign languages subject group, and 108 Chinese language teachers. The 
instruments used for the data collection were a five-level rating scale questionnaire and an in-
depth interview for 10 Chinese language teachers in the Eastern Region of Thailand. 8 of focus 
group approach was employed among the Chinese program directors, secondary school directors, 
Chinese program administrators, entrepreneurs of private business in teaching Chinese, Chinese 
native teachers having more than 10 years of Chinese teaching experience in Thailand, and the 
most outstanding Chinese language teachers.

The results revealed as follows:
1. The existing situation of the competency performance of the Chinese language teachers 

in secondary schools in the Eastern Region of Thailand, as a whole, was rated at a high level 
of competency. When considering each particular aspect of core competency, it was also found 
that the quality of Chinese language teachers was rated at a high level, and at a medium level in 
the aspect of functional competency. No significant differences were found from the comparison 
of the opinions towards the existing competency performance of the Chinese language teachers 
in secondary schools in the Eastern Region of Thailand between the aspects of core competency 
and functional competency.

2. The model for competency promotion of Chinese language teachers in secondary schools 
in the Eastern Region of Thailand classified according to the core competency and functional 
competency included: 1) knowledge development; 2) Chinese language communicative skills 
development; 3) teaching technique and instruction material development; 4) local curriculum 
development; 5) research skills and classroom activities development; and 6) attitude enhancement 
for teaching profession. 
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3. The promotion competency of Chinese language teachers in secondary schools in the 
Eastern Region of Thailand classified according to the core competency and functional competency 
should be carried out as follows: 

As for school policy: 1) learning exchange forum arrangement; 2) Chinese language 
communicative skills project management; and 3) learning resources and media management. 

As for the government policy: 1) establishment of an institute for development of Chinese 
language; 2) building up the network for Chinese language teachers; 3) promotion of the best 
model for Chinese language teachers and schools; and 4) enhancement of the cooperation between 
Thailand and China.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน

ระบบการศึกษาของประเทศไทยก�าลังได้รับการนิยม
อย่างมากในปัจจุบันน้ี เนื่องจากกระแสของความเจริญ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนท่ีก้าวไปอย่างรวดเร็ว 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีน ซ่ึงด�าเนินการมาเป็นระยะ
เวลาอันยาวนาน ยังท�าให้เกิดความร่วมมือต่อกันอันดี
ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ประเทศไทยได้ส่ง
นักศึกษาส่วนหน่ึงไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน และ
นักศึกษาจีนโดยเฉพาะในมณฑลทางใต้ของประเทศจีน
ก็เริ่มสนใจมาเรียนภาษาไทย ด้านครูอาจารย์ ประเทศจีน
ได้มีการจัดส่งครูอาสาสมัครจากประเทศจีนมาเป็นครู
สอนภาษาจนีให้กบันกัเรยีนในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยกับประเทศจีนได้ท�าความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าขาย
ระหว่างประเทศ ที่มีการสร้างสาขาธุรกิจย่อยระหว่างกัน 
การสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวท�าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม (เหวย ซิน, 2553, 
หน้า 67-68) ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ประเทศไทยมี
ความจ�าเป็น ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
สามารถ เพื่อรองรับความร่วมมือเหล่านี้ โดยเฉพาะใน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ถือเป็นภาคท่ีมีการลงทุน
ทางการค้าและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมีความจ�าเป็น

ในการเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรให้มคีวามรู ้ความ
สามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนเหล่านี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นถึงความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นของการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
ให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน จึงก�าหนด
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
และเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านสงัคม 
เศรษฐกิจและและการลงทุนให้กับคนในชาติ โดยมีเป้า
หมายให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ภาษาจีน สามารถ
ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการแสวงหาความรู้  
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริม
ให้สถานศกึษาเปิดสอนภาษาจนีมากขึน้ทกุระดบัช่วงชัน้  
โดยเฉพาะในช่วงชั้นท่ี 3 และ 4 และก�าหนดให้
นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนทุกคนได้เรียนภาษา
จีนอย่างมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามสัดส่วน 
คือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ในทุกช่วงช้ันเรียน (อุทัยวรรณ 
เฉลิมชัย, 2552, หน้า 2) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความ
ส�าคญัและความจ�าเป็นในการศกึษาการส่งเสริมสมรรถนะ
ของครสูอนภาษาจนีระดบัมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก 
เพ่ือให้ครูสอนภาษาจีนสามารถน�ารูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะ และวธิกีารส่งเสรมิสมรรถนะของครสูอนภาษา
จีนเป็นแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะของตนเองและ
ผู้อื่น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะและ
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สามารถน�าความรู้ ความสามารถเหล่านั้นไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศึกษาสภาพการปฏบัิติงานตามสมรรถนะ

ของครสูอนภาษาจนีระดบัมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก
2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของ

ครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
3. เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครู

สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ด�าเนินการศึกษาใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จ�านวน 
7 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และจันทบุรี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 82 คน ครกูลุม่สาระการเรยีนรู ้
ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 160 คน ครูสอนภาษาจีน 
จ�านวน 153 คน จากโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 72 คน ครกูลุม่สาระการเรยีนรู ้
ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 113 คน ครูสอนภาษาจีน  
จ�านวน 108 คน จากโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ ครูสอนภาษาจนีจากโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

ตวัแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะหลกั ประกอบด้วย  
การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการท่ีดี 
การพัฒนาตนเอง การท�างานเป็นทีม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู สมรรถนะประจ�าสายงาน ประกอบ
ด้วย การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รยีน การบรหิารจดัการชัน้เรยีน การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ และการวิจัยพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู ้น�าครู 
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้

3. ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย เดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาใน

ภาคตะวันออก มีกรอบแนวคิด ดังนี้
141 

 
 
 
 
 
  
 
                                 
 
 
 
 
                           
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วธีิการดาํเนินการวจิยั  
 1.  ศึกษาสภาพการปฏิบตังิานตามสมรรถนะของครสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในู
ภาคตะวนัออก    
    1.1  เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ  แบบสอบถาม  เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา ่ ่ 5 ระดบั  
เกยวกบสภาพการปฏิบติังานี่ ั ของครูสอนภาษาจีนตามสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํสายงาน 
   1.2  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ   
   1.2.1  การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนือหา ่ ้ (Validity) โดยนาํแบบสอบถามไปให้
ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของขอ้คาํถาม่  
   1.2.2  หาคาความเช่ือมนั ่ ่ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try out) กบครูท่ีไมใชกลุมตวัอยางจาํนวน ั ่ ่ ่ ่ 30 คน  การหาคาสมัประสิทธิแอลฟ่า่ ์  
(Alpha - coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204)  มีคาความเช่ือมนั่ ่  
ทงัฉบบัเทากบ ้ ่ ั .93  

ตัวแปรตาม 
สมรรถนะของครู ประกอบด้วย 

1.  สมรรถนะหลกั  
     1.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน 
     1.2  การบริการที่ด ี
     1.3  การพัฒนาตนเอง 
     1.4  การทํางานเป็นทีม 
     1.5  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.  สมรรถนะประจําสายงาน 
     2.1  การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
     2.2  การพัฒนาผู้เรียน 
     2.3  การบริหารจัดการชัน้เรียน 
     2.4  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัพัฒนา 
           ผู้เรียน 
     2.5  ภาวะผูน้ําครู 
     2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความ 
            ร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ตัวแปรต้น 
สถานภาพของครู 

ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ 
   ภาษาตา่งประเทศ 
2. ครูกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ 
   ภาษาตา่งประเทศ 
3. ครูสอนภาษาจนี 

รูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะของครู
สอนภาษาจนี 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย 
1 .  ศึ กษ าสภ าพก า รป ฏิ บั ติ ง านต าม

สมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออก

1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูสอนภาษาจีนตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ�าสายงาน

1.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

1.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนือ้หา (Validity) โดยน�าแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคณุวฒุิ  

จ�านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของข้อค�าถาม

1.2.2 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน การหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha - coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .93 
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1.3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่า
คะแนนเฉลีย่ (X) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และ F-test 

2. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของ
ครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
ด�าเนินการดังนี้

2.1 สมัภาษณ์ ผูใ้ห้ข้อมลู ได้แก่ ครสูอนภาษา
จีน ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จ�านวน 10 คน

2.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
มีลักษณะเป็นแบบข้อค�าถามปลายเปิด

2.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา (Content analysis) จากการสัมภาษณ์ 
การจดบันทึก และตีความและสรุปข้อมูล

3. ศกึษาวธิกีารส่งเสรมิสมรรถนะของครสูอน
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ด�าเนิน
การดังนี้

3.1 สนทนากลุม่ (Focus Group) ผูใ้ห้ข้อมลู 
เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีน
ระดับโรงเรยีน และระดบันโยบาย ตามสมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะประจ�าสายงาน จากผูร่้วมสนทนากลุม่ ประกอบ
ด้วย จ�านวน 8 คน 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากข้อมูลที่ได้
จากการสนทนา การสังเกต การจดบันทึก และตีความ
และสรุปข้อมูล

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. สภาพการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาจีน

ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ�าสายงาน พบว่า

สภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอน
ภาษาจนีในภาคตะวนัออกตามความคดิเหน็ของหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีนโดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับสูง เมื่อจ�าแนกตามสมรรถนะหลัก 

มีคุณภาพอยู่ในระดับสูง และสมรรถนะประจ�าสายงานมี
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง จ�าแนกตามรายด้านโดย
เรียงอันดับจากมากไปน้อย ตามสมรรถนะหลัก พบว่า 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู รองลงมา ด้านการท�างานเป็นทีม อันดับสาม ด้าน
การบริการที่ดี และอันดับสุดท้าย ด้านการพัฒนาตนเอง 
จ�าแนกตามรายด้านโดยเรียงอันดับจากมากไปน้อยตาม
สมรรถนะประจ�าสายงาน พบว่า อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น�าครู รองลงมา ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
อันดับสาม ด้านการพัฒนาผู้เรียน และอันดับสุดท้าย 
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
การเปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก ตาม
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู
สอนภาษาจีน ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ�า
สายงานจ�าแนกรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2. รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอน
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตาม
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ�าสายงาน พบว่า 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1) พัฒนาความรู้ 
ภาษาจีนและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  
2) พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3) สร้าง
เจตคติท่ีดีต่อการเป็นครูภาษาจีน 4) พัฒนาครูให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน
และสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ 5) สร้างจิตส�านึก
และพัฒนาความสามารถในการเป็นผู ้ให้บริการท่ีดี 
6) พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริการ 7) ส่งเสริมการ
สร้างสมัพนัธภาพทีด่ใีนการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 8) พฒันา
ศักยภาพตามความสามารถของบุคคลและส่งเสริม
บทบาทผู้ตามในการท�างานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  
9) สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ 10) ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในความเป็นครู 

สมรรถนะประจ� าสายงาน ประกอบด ้วย 
1) พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัย 
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2) ส่งเสริมการจดัตัง้เครอืข่ายเพือ่พฒันาการจัดการเรยีน 
การสอนภาษาจีน 3) พัฒนาความร่วมมือระหว่างครู
สอนภาษาจีนกับชุมชน 4) พัฒนาหลักสูตรภาษาจีน
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 5) พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 6) พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการบูรณาการ
การสอนภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 7) ส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 8) พัฒนา
ครูด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียน 9) พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ และมี
ทักษะการเป็นผู้น�า และ 10) พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่ง
การเปลี่ยนแปลง 

3. วธิกีารส่งเสรมิสมรรถนะของครสูอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ�าสายงาน ระดับโรงเรียน และระดับ
นโยบาย พบว่า 

สมรรถนะหลัก ระดับโรงเรียน จัดช่องทางการ
ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านความรูภ้าษาจีนอย่างหลาก
หลาย เชิญวิทยากรอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมความรู้ด้านภาษา
จีนกับหน่วยงานต้นสังกัด จัดครูเจ้าของภาษามาประจ�า
โรงเรียน สนับสนุนครูให้มีการศึกษาต่อทั้งในและต่าง
ประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนงาน ฝึก
ปฏิบัติความสามารถในการเป็นผู้บริการที่ดี จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการท�างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
คุณภาพสู ่ความเป็นเลิศ เชิญวิทยากรอบรมครูเรื่อง
จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูให้การยกย่องครแูบบอย่าง ระดบั
นโยบาย ก�าหนดนโยบายสนบัสนนุโรงเรียนสอนภาษาจีน
เอกชนจัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนร่วมกัน จัดตั้ง
สถาบนัพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาจีน จัดระบบ
ฐานข้อมูลครูสอนภาษาจีนในระดับประเทศ จัดโครงการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูสอนภาษา
จีนเป็นรายบุคคล จัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จัดแหล่งเรียนรู้
ภาษาจีนเพื่อบริการชุมชน จัดตั้งเครือข่ายเพื่อความ

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในระดบัประเทศ อบรมด้านจรรยา
บรรณวิชาชีพครู ยกย่องครูต้นแบบ

สมรรถนะประจ�าสายงาน ระดับโรงเรียน เชิญ
วิทยากรให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย
ในชั้นเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อเผยแพร่ผล
การวิจัยในช้ันเรียน จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน จัดโครงการสอนภาษาจีน
เพือ่การสือ่สารให้กบัชมุชน สนบัสนนุการจดัตัง้เครอืข่าย
ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ และการผลิตสื่อ
อย่างหลากหลาย ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาจีน จัดโครงการ
อบรมพัฒนาครูด้านภาวะผูน้�าแห่งการเปล่ียนแปลงให้กับ
ครู ระดับนโยบาย สร้างนักวิจัยมืออาชีพเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 
จัดนักวิจัยท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมและ
พัฒนาครูสอนภาษาจีน ก�าหนดนโยบายส่งเสริมความรู้
ภาษาจีนสู่ชุมชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนในชุมชน 
สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน จัดตั้งสมาคมครูสอนภาษาจีน จัดอบรมให้
ความรู้ด้านภาษาจีนและการจัดการเรียนการสอนภาษา
จีนให้กับศึกษานิเทศก์ประจ�าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริมการท�าวิจัยด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือค้นหาวิธีการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีประสบความ
ส�าเร็จ ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคณุธรรมจริยธรรม ส่งเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างไทยและจนี จดัโครงการพฒันา
ครูสูก่ารเป็นผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลงระดบัชาต ิการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการส่งเสริมสมรรถนะของครู

สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก น�าสู่
การอภิปรายผล ดังนี้

1. สภาพการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะและ
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สมรรถนะประจ�าสายงานโดยรวมและรายด้านมีคุณภาพ
อยู่ในระดับสูง สภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
มีคุณภาพอยู่ในระดับสูง และสมรรถนะประจ�าสายงานมี
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ
หลักเป็นสมรรถนะที่ต้องอาศัยการปลูกฝังและบ่มเพาะ
หล่อเลีย้งให้มีจติใจภายในท่ีดีงาม รวมถึงการขดัเกลาทาง
สถาบนัทางสงัคมเพือ่การพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งและ
สม�า่เสมอตัง้แต่เยาว์วยัจากสถาบันครอบครวั สถาบันทาง
สงัคม สถาบนัการศกึษา ได้แก่ การได้รบัการอบรมสัง่สอน  
การอยู ่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี และการเห็นแบบอย่างที่ดี  
เป็นสิ่งที่ช่วยให้สมรรถนะหลักมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุรเดช อนันตสวัสดิ์ (2554) 
วิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของ
ครูสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิทางตรงต่อสมรรถนะหลักของครู
มากทีส่ดุคอื ปัจจยัด้านองค์กรหรอืสถาบนั การได้รบัการ
บ่มเพาะจากองค์กรหรือสถาบันต่างๆ และการขัดเกลา
ทางสังคม จึงเป็นเหตุให้สมรรถนะหลักของครูมีคุณภาพ
อยู่ในระดับสูง และการวิจัยของ ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ 
(2555) วจิยัเรือ่ง รปูแบบการขดัเกลาทางสงัคมเพือ่เสรมิ
สร้างจิตอาสาในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบางน�้าหวาน  
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การ
ขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่างๆ ครอบครัว ศาสนา 
โรงเรียน ได้แก่ การอบรม สั่งสอนด้วยวาจา การท�าตน 
ให้เห็นเป็นแบบอย่าง การลงโทษ การสร้างแรงจูงใจ
ด้วยการให้รางวัล ซึ่งการมีสมรรถนะสูงได้ต้องอาศัย
การบ่มเพาะขัดเกลาจากสถาบันเหล่านี้ในเบื้องต้น ส่วน
สมรรถนะประจ�าสายงานมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะประจ�าสายงานเป็นสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู ้ ความ
สามารถหรือความช�านาญเฉพาะด้าน ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีต้อง
อาศยัประสบการณ์ในการฝึกฝนและเรยีนรูจ้ากการลงมอื
ปฏิบัติจริง จึงจะสามารถเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ได้ แต่การจัดเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ปัจจุบันยังถือว่าอยู่ใน

ขัน้ตอนของการเริม่ต้น ครยูงัขาดประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน รวมทัง้สือ่และอปุกรณ์ในการจัดการเรยีนการสอน 
มไีม่เพียงพอ และปัญหาอืน่ๆ มากมาย สอดคล้องกบัการ
วิจัยของ ซุน เหลย (2550) วิจัยเรื่อง สภาพและแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับช่วงชั้นที่ 3- 4 
ในจังหวัดนครปฐม พบว่า จ�านวนวัสดุอุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบัติการไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ การนิเทศ
ไม่เอือ้อ�านวยต่อครผููส้อน เนือ้หาไม่มคีวามเหมาะสมกบั
ผู้เรียนตามระดับชั้น และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ไม่มีการน�าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ด้วย
เหตุนี้จึงท�าให้สมรรถนะประจ�าสายงานมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอน
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษา
จีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะ
หลัก พบว่า

การส่งเสริมครูในการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อ
การสื่อสาร โดยการส่งเสริมการน�าภาษาจีนไปใช้ใน
สถานการณ์จริง ทั้งนี้เนื่องจากการน�าภาษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงจะท�าให้ครูเกิดทักษะและความช�านาญ
ในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างแท้จริง สื่อสารได้
อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถน�าภาษาจีนไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Savignon (1982) ที่กล่าวถึงลักษณะของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารไว้ว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ใน
สถานการณ์จริง จึงจะท�าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษา
ด้านการสื่อสารได้อย่างแท้จริง เกิดความเข้าใจในการใช้
ภาษา และสามารถสื่อความหมายและเข้าใจความหมาย
ของคู่สนทนาได้ง่าย และแนวคิดของ Scarcella and 
Oxford (1992) ได้เสนอแนะหลักการจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
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การส่ือสารโดยการใช้ภาษาตามสภาพจริง (Authentic 
Language) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
จะท�าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้รวดเร็ว

การส่งเสรมิการจัดกจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ท่ี
ดีร่วมกนั เพือ่ให้เกดิความไว้วางใจต่อกนัระหว่างครสูอน
ภาษาจนีและทกุคนในองค์กร ทัง้น้ีเน่ืองจาก หากบุคคลใน
กลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความเชื่อใจและความไว้
วางใจต่อกนั กจ็ะได้รบัการประสานงานและความร่วมมอื 
ในการท�างานร่วมกันท่ีดีจากทุกคนด้วยเช่นกัน ก่อให้
เกิดความเขา้ใจและความไว้วางใจและสามคัคใีนหมู่คณะ 
สอดคล้องกับการวิจัยของ ขนบพร วัฒนสุขชัย (2550) 
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือ 
ในการจัดกลุ ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม พบว่า 
ความร่วมมือในการท�างานร่วมกันนั้นส่วนใหญ่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ท�าให้เกิดความร่วมมือในการ
ท�างานร่วมกันที่ดี และ ล�าพูน เอกฐิน (2542) วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กรสูงสุด ท�าให้ครูมีความผูกพัน
กับองค์กร รักองค์กร และสามารถทุ่มเทการปฏิบัติงาน
เพื่อองค์กรได้

รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษา
จีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะ
ประจ�าสายงาน พบว่า 

การส่งเสริมครูสอนภาษาจีนให้มีความรู้ ความ
สามารถด้านการวิจัยและส่งเสริมการจัดหาแหล่งเรียนรู้ 
การวิจัยด้านภาษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับครูสอน
ภาษาจีน ท้ังน้ีเน่ืองจากการวิจัยเป็นรากฐานส�าคัญของ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่การมีคุณภาพได้ 
ช่วยให้เกดิความรูแ้ละวทิยาการใหม่ๆ เพิม่พนูมากยิง่ขึน้  
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
อภิรดี ทองพลอย (2552) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
ปัญหาการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการท�าวจิยัในชัน้เรยีน ได้แก่ 
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ช่วยเหลือแนะน�าครู 
การตั้งทีมที่ปรึกษาในโรงเรียนสนับสนุนและเป็นก�าลังใจ
เพ่ือนร่วมงาน โดยเฉพาะให้ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ด้วยเหตุนี้จึงควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
สามารถในด้านการวิจัย และจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับครู

การส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ไทยและจนี เพ่ือให้ครูได้มโีอกาสได้ศกึษาเรียนรู้วัฒนธรรม
จากประสบการณ์จริง ท�าให้ครูได้รับประสบการณ์ตรง 
เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้ จนสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น ท�าให้ผู ้เรียนเกิด
ความเข้าใจในวัฒนธรรม ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Tomalin and 
Stempleki (1993) ที่กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้
วัฒนธรรมว่า ทุกวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง 
(pattern of everyday life) ผู้ที่เรียนภาษาจ�าเป็นต้อง
เรียนรู้รูปแบบการด�าเนินชีวิตของวัฒนธรรมนั้นๆ ด้วย 
เพื่อสามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมของตนเองได้ ช่วย
ให้เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของตนเอง 
สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดี และการเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจะท�าให้สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันในขณะท่ี
อยู่ในประเทศเจ้าของภาษาได้ ดังนั้น การส่งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจะท�าให้ครูสามารถเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน�าความรู้และ
ประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนภาษาจีน
ให้เกิดความเข้าใจได้

การส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ภาษาจีนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความมั่นใจ ท้ังนี้เนื่องจากการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จะท�าให้ผู้เรียนเกิด
ความประทับใจ สนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียน ช่วย
ให้เกิดผลสมัฤทธิ์ทีด่ีทางการเรยีน สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ สงัด อุทรานันท์ (2549, หน้า 17) ที่กล่าวว่า  
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การจดัสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 
การศึกษาในสถานศึกษาจะด�าเนินการไปได้ด้วยดีก็ต่อ
เมือ่มสีภาพแวดล้อมทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนัอย่าง
เหมาะสม ดังน้ัน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มี
ความส�าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก และ
แนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ (2551, หน้า 389) ที่กล่าว
ว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของการศึกษานับว่าเป็น
องค์ประกอบส�าคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริม
บรรยากาศการสอนของครู สภาพแวดล้อมที่ดีจะน�ามา
ไปสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดีอย่างยิ่ง 

3. วธิกีารส่งเสรมิสมรรถนะของครสูอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 

วิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะหลัก 
ดังนี้

ระดับโรงเรียน 
จัดแหล ่งเรียนรู ้ ในโรงเรียนและวิทยากรที่

เหมาะสมส�าหรับครูสอนภาษาจีนโดยการจัดแหล่งเรียนรู ้
ที่หลากหลายทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล ด้านแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นสื่อสารสนเทศ และด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
อาคารสถานที่ รวมถึงให้ครูเข้ารับการอบรมความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านความรู้และประสบการณ์เพือ่พฒันา
ตนเองจากวิทยากร ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ท�าให้ครูได้มีวิธีการพัฒนาตนเองได้อย่าง
หลากหลายวิธีตรงกับความต้องการของตนเอง เกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ขวัญฤทัย เทศปั่น 
(2549) วิจัยเรื่องการพัฒนาตนเองจากแหล่งการเรียนรู ้
ของครูผู ้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนควรจัดฝึก
อบรมทักษะทางด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและการจัดวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ความรูก้บัครสูอนภาษาจีน สามารถท�าให้ครพูฒันา

ตนเองในการเป็นครทูีม่คีวามรูแ้ละมทีกัษะในการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพได้ 

จัดระบบการท�างานเป็นทีมเพื่อให้ครูสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมกับเพ่ือนครู ผู ้บริหารและ
คนอืน่ๆ ในโรงเรยีน ท�าให้เกดิความส�าเรจ็ของการท�างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน ท้ังน้ี
เนือ่งจากการท�างานเป็นทมีเป็นการให้บคุคลต่างๆ ในทกุ
ระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครูร ่วมกัน 
เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิกน�าไปสู่เป้าหมายความส�าเร็จร่วมกัน ส่งผลให้
สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้
เกดิความส�าเรจ็ และเกดิความรูส้กึเหน็คณุค่าของตนเอง 
สอดคล้องกบั ภคัรวรรณ ป่ินแก้ว (2548) วิจยัเรือ่ง ความ
สัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ�านาจ ในงานในเชิง
จิตวิทยา ความรู้สึกเห็นคุณค่าและผลการปฏิบัติงาน พบ
ว่า ความรู้สึกเห็นคุณค่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 

ระดับนโยบาย
จัดตั้งสถาบันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ส�าหรับครูในระดับประเทศ ส่งเสริมการผลิตครูและการ
พัฒนาครูที่คุณภาพ รวมถึงเพื่อให้เป็นหน่วยงานในการ
ส่งเสริมการวัดระดับคุณภาพความรู้ภาษาจีนและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ท้ังนี้เนื่องจากการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนจะท�าให้มีหน่วยงานที่ให้การดูแลและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยเฉพาะ ซึ่ง
จะท�าให้มกีารพัฒนาคณุภาพภาษาจีนไปสูม่าตรฐานสากล 
การพัฒนาครูและบุคลากรด้านภาษาจีน 

จดัตัง้เครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่ความช่วยเหลอื
ซ่ึงกันและกันในระดับประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จะท�าให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือกันจาก
ประเทศเจ้าของภาษา สอดคล้องกับการวิจัยของ หวัง 
หยวนหยวน (2551) วจิยัเรือ่ง ความร่วมมอืทางวชิาการ
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ระหว่างไทยและจีน: กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่และเชียงราย 
พบว่า การที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนมีความราบ
ร่ืนเป็นปัจจัยส�าคัญในการช่วยส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่และ
เชียงราย และสอดคล้องกับค�ากล่าวของ อุทัยวรรณ 
เฉลิมชยั (2552) ทีก่ล่าวว่า การจัดตัง้เครอืข่ายจะเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความช่วยเหลือระหว่างกัน 
ท�าให้การจดัการเรยีนการสอนภาษาจีนมคีวามเข้มแขง็ขึน้ 
และการมีเครือข่าย สามารถเป็นพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งในการ
ดแูลการจดัการเรยีนการสอนภาษาจีนให้กบัโรงเรยีนอืน่ๆ 
ได้ ดงันัน้ รฐัควรจดัต้ังเครอืข่ายเพือ่ให้ความช่วยเหลอืซ่ึง
กันและกันทั้งเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 

วิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีน
ระดับมธัยมศกึษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะประจ�า
สายงาน ดังนี้

ระดับโรงเรียน 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ผลการ

วิจัยในช้ันเรียนและรวบรวมผลงานการวิจัยด้านภาษา
ให้ครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการให้การอบรม และจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท�าวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการ
ให้การอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะท�าให้ครูได้รับ
ประสบการณ์ในด้านการวิจัยที่สามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ในการท�าวิจัยของตนเองที่มีคุณภาพ และยังเป็นการ
สร้างประสบการณ์ในการเรียนรูก้ารวิจัยร่วมกันระหว่างครู
สอนภาษาจีน ท�าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและ
เกดิแรงบนัดาลใจในการท�าวจัิยในชัน้เรยีน สอดคล้องกบั 
ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550) วิจัยเรื่องการพัฒนาครูด้าน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนดูนสาด พบว่า 
การพฒันาครคูอื การจัดอบรม การนิเทศตดิตาม การแลก
เปลีย่นเรยีนรู ้และหาตวัอย่างการวิจัย เอกสารส�าหรบัการ
ค้นคว้าของครู เป็นแนวทางในการด�าเนินการพัฒนาครู 

จัดโครงการสอนภาษาจีนเพื่อการให้บริการด้าน
ความรูใ้ห้กบัชมุชนและเพือ่เป็นสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอ

กัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดโครงการสอนภาษาจีนสู่ชุมชน
นอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อชุมชนแล้ว 
ยังเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันเพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกัน รวม
ถึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านภาษาจีนให้กับ
ชุมชนรอบโรงเรียน และเป็นการตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิารทีต้่องการพฒันาขดีความสามารถใน
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีนและ
สามารถใช้ภาษาจนีในการสือ่สารได้มากยิง่ขึน้ สอดคล้อง
กับค�ากล่าวของ อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2552) ที่กล่าวว่า 
ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานตระหนกัถงึ
ความส�าคญัและความจ�าเป็นในการส่งเสรมิภาษาจนี เพือ่
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี และเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความรู้  
การจัดโครงการสอนภาษาจีนให้กับชุมชน นอกจากจะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
จีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนใน
ชาติด้วย

ระดับนโยบาย
จัดตั้งสมาคมครูสอนภาษาจีนเพื่อการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง เพื่อเกิดการประสาน
ความร่วมมือการท�างานกับภาครัฐในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ ประเทศท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม สอดคล้องกบั สมเกยีรต ิบดุด ี(2540) วิจยัเร่ือง 
สมาพนัธ์สมาคมครปูระถมศกึษาแห่งประเทศไทยกบัการ
บริหารการศกึษา พบว่า สมาพันธ์สมาคมครูประถมศกึษา
แห่งประเทศไทย มบีทบาทเกีย่วข้องกบัการจดัการศกึษา
ท้ังทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและสมาคม ดังนั้น ภาครัฐควรมีการจัด
ตั้งสมาคมครูสอนภาษาจีนเพ่ือให้สมาคมมีส่วนในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
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สร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยการให้ทุนสนับสนุน
ครูสอนภาษาจีนที่ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการวิจัย และ
เชิญนักวิจัยที่มีความรู ้ความสามารถมาให้การอบรม
และพัฒนา เพื่อให้ครูสอนภาษาจีนมีความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ให้กับสมาชิกอย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่อยู่บน
พ้ืนฐานการวิจัยจะสามารถช่วยให้การพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาจนีมปีระสทิธภิาพได้ ท�าให้การพฒันา
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนได้ตรงตามเป้าหมาย สอดคล้อง
กับ สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2556) วิจัยเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะการท�าวิจัยของครูตามแนวคิดของ ไวก๊อตสกี้ 
พบว่า ในการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ยัง
มรีายการประเด็นทีค่รยัูงเกิดความคลาดเคลือ่นและเข้าใจ
ไม่ถูกต้องอยู่หลายประเด็น ซึ่งควรได้รับการพัฒนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการส ่งเสริมความร ่วมมือในการ

ท�างานเป็นทีมระหว่างหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และครูสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน

2. ควรมีการพัฒนาครูสอนภาษาจีนในด้าน
เทคนิคการสอน การผลิตสื่อ และการสื่อสารภาษาจีน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศกึษาการพฒันาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ประจ�าสายงานของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการท่องเที่ยว และด้านสภาพ
แวดล้อมในภาคตะวันออก 

2. ศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการท�างานเป็นทีม
ของครูสอนภาษาจีน
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3* 

Effect of Using Learning Activity Package on Force  

and Motion of Science Learning Through 4 MAT Learning Model 

for Prathomsuksa III Students 

ศศิวิมล เสถียรเขต** 

ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์*** 

ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรู้  
และศกึษาเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 หลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรู้กลุม่สาระการ
เรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ โดยใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ประชากรเป็นนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จังหวัดชลบุรี จ�านวน 118 ห้องเรียน 
จ�านวน 2923 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาล
ชลบุรี จ�านวน 36 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยขั้นที่ 1 เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sample) และขั้นที่ 2 เลือกแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคลือ่นท่ี ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรมโดยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเรียงล�าดับดังนี้ 97.22, 94.44 และ 97.22 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ี ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพ 96.29/97.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียน เห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกด้านของเจตคติทางวิทยาศาสตร์

คำาสำาคัญ: ชดุกจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ แรงและการเคลือ่นท่ี/ รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT

Abstract
The purposes of this research were to construct and to find efficiency of learning package 

for Learning Area of Science on the unit “Force and Motion” for Prathomsuksa III students by 
using 4 MAT learning model, and to study the science learning achievement of students through 
the science learning package. The population were about 2923 of 118 class Prathomsuksa III 
students in Chonburi Primary Education Service Area Office 1 and the sample was composed of 
36 Prathomsuksa III students from Anubanchonburi school during the second semester of the year 
2557 by Multi - Stage Sampling step 1 Purposive Sample step 2 Cluster Sampling. The amount of 
time spent in the experiment was 18 periods. The research instruments were a science learning 
achievement test. The statistical devices used in the research were mean, percentage and t-test 
analysis through computer programs.

The research revealed that:
1. the constructed of Learning Area of Science package on the unit “Force and Motion” 

for Prathomsuksa III students using 4 MAT learning model, which were contain 3 package. There 
were value of efficiency of those learning packages were at 97.22, 94.44 and 97.22; the learning 
packages in the learning package for Learning Area of Science on the unit “Force and Motion” for 
Prathomsuksa III students using 4 MAT learning model had the value of efficiency of 96.29/97.22, 
which was higher than the standard 80/80;
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2. student’s achievement on Learning Area of Science on the unit “Force and Motion” for 
Prathomsuksa III students using 4 MAT learning model learning packages post-test is significantly 
higher than the pre-test at .05 the level.

3. student’s achievement on Learning Area of Science on the unit “Force and Motion” for 
Prathomsuksa III students using 4 MAT learning model science process skill post-test is significantly 
higher than the pre-test at .05 the level.

4. student’s achievement on Learning Area of Science on the unit “Force and Motion” for 
Prathomsuksa III students using 4 MAT learning model scientific attitudes post-test is strongly 
agree on scientific attitudes is sides.

Keywords: Science Learning Package/ Force and Motion/ 4 MAT learning model 

ความเป็นมาและความสำาคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา 
กล่าวว่าการจัดการศึกษานั้นต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนมี
ความส�าคญัทีส่ดุ ผูเ้รยีนทกุคน สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได้ ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

เน่ืองจากตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตร์มีความส�าคัญใน
การจัดการเรียนรู้ เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของทกุคนทัง้ในการด�ารงชวิีตประจ�าวันและในงานอาชพี
ต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ท�าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความ
คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะ
ส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
หลากหลาย 

ปัจจุบันพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ยังไม่บรรลุจุดมุ ่งหมายหรือมีป ัญหา 
เนื่องจากในการสอนวิทยาศาสตร์ครูจะเน้นเน้ือหามาก
เกินไป นักเรียนไม่ค่อยได้ปฏิบัติการทดลองจริง สอน
ด้วยวิธีการบรรยาย ไม่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ท�าให้

นักเรียนขาดการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการคิด (สถาบันการส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546, หน้า 5) ซึง่สอดคล้อง
กับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
National Test (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 
และ 2556 ด้านความสามารถด้านเหตผุล มคีะแนนเฉลีย่  
13.77 คิดเป็นร้อยละ 45.92 จะเห็นได้ว่าท้ังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห ์
คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างต�า่มากอย่างน่าเป็นห่วง โดย 
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ชินภัทร ภูมิรัตน, 2556)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เป็นวธิหีนึง่ทีเ่หมาะสมที่
จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิด เป็นสื่อช่วยให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมกีารจัดการเรียนรู้ไว้
อย่างเป็นระบบ มีข้อชวนคิดและค�าถามท้ายกิจกรรมให้
นักเรียนฝึกคิดแล้วตอบ เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้อย่างอิสระ เร้าความ
สนใจไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่งเสริมให้เกิดความ
คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกดิกระบวนการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน (เนื้อทอง นายี, 2544, หน้า 22) 

จากแนวคิดและปัญหาข้างต้นผู ้วิจัยจึงได ้
ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จึงได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึก การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ พบ
ว่า แมคคาร์ธี เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนให้
เอื้อต่อผู้เรียนทั้ง 4 แบบ (Why - What - How - If) 
โดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง ทั้งซีกซ้าย
และขวาสลับกันไป ดังนั้นขั้นตอนการเรียนรู้จะมีทั้งสิ้น 
8 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ที ่1 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างประสบการณ์
ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน 

ขั้นที่ 2 (กระตุ ้นสมองซีกซ้าย) วิเคราะห์
ไตร่ตรองประสบการณ์ 

ขั้นที่ 3 (กระตุ ้นสมองซีกขวา) พัฒนาและ
สะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด 

ขั้นที่ 4 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) พัฒนาทฤษฎี
และแนวคิด 

ขั้นที่ 5 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) ด�าเนินตาม
แนวคิด 

ขัน้ที ่6 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างสรรค์ชิน้งาน 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 7 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) วิเคราะห์ผลงาน
ที่จะน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ข้ันที ่8 (กระตุ้นสมองซกีขวา) ลงมอืปฏบัิต ิและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

อุษณีย์ โพธิสุข (2537) ซึ่งในการใช้ชุดกิจกรรม
นัน้ นกัเรยีนได้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมด้วยตวัเอง โดยได้ฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และในระหว่างฝึก
กิจกรรมนักเรียนต้องคิดควบคู่ไปกับการปฏิบัติกิจกรรม
ด้วย ดังที่ ยุพา วีระไวทยะ และปรีชา นพคุณ (2544) 
กล่าวไว้ว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นความ
สามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอย่างมี
ระบบดงัผลงานการวจิยัของตรเูนตร อชัชสวสัดิ ์(2542) 
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2543, หน้า 45-49) และกิตติยา 
ตันติรักษ์โรจน์ (2547) ที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ดังผลการวิจัย สามารถสรุปผลของการใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่ส่งเสริมการเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์กล่าวคอื นกัเรยีนได้สร้างความรูด้้วยตนเอง 
นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู ้ในวิชาต่าง ๆ มาใช้ร่วม
กันอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนได้เรียนรู้โดยการเช่ือมโยง 
ความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมท�าให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน
มากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงสนใจและเห็น
ความส�าคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีต้อง
อาศัยวิธีการสอนที่จะท�าให้บทเรียนน่าสนใจ และเร้าให้
คิดหาเหตุผล ผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT มาใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ของนกัเรยีนระดบั
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ที่มีเนื้อหา
วชิาท่ีนกัเรียนไม่เข้าใจ จากผลการสอบในเนือ้หาวชิานีอ้ยู่
ในเกณฑ์ต�่าและเพื่อสนองความ แตกต่างระหว่างบุคคล 
และเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุการเรยีนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่สร้างและหาประสทิธภิาพชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
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ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

4. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนหลังจากท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าก่อนเรียน

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังจากท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูง
กว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี 
เขต 1 จ�านวน 118 ห้องเรียน จ�านวน 2923 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาล
ชลบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi - Stage Sampling) โดยขัน้ที ่1 เลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sample) เนื่องจากผู้อ�านวยการโรงเรียน
ต้องการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์ และ 
ผลการสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และขั้นที่ 2 เลือกแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
(Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการ

สุ่ม ใช้วิธีการจับสลากทั้งหมด 11 ห้องเรียน เลือกห้อง
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1 ห้องเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการสอน
เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระแรงและการเคลือ่นที่

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
3 คาบ จ�านวน 18 คาบ

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ตวัแปรต้น คอื การเรียนการสอนด้วยชุดกจิกรรม

การเรียนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยใช้รปูแบบ
การเรียนรู้แบบ 4 MAT

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ

กลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest 
Posttest Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ครั้งนี้ คือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 แบ่งออกเป็น 3 ชดุ 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ

4. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ
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5. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์จ�านวน 15 
ข้อ ขอ้ความทีม่คีวามหมายทางบวก ให้คะแนน 3 ระดบั
ดังนี ้เห็นด้วยอย่างย่ิง 3 คะแนน เหน็ด้วย 2 คะแนน และ
ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน ส่วนข้อความที่มีความหมายทาง
ลบ ให้คะแนน 3 ระดับดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 
เห็นด้วย 2 คะแนน ไม่เห็นด้วย 3 คะแนน

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียนในชั่วโมง

แรก ผู ้วิจัยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียน ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ก�าหนดไว้จ�านวน 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ละ 6 คาบ (หลังเรียนจบด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละชุดให้นักเรียนท�าแบบทดสอบท้ายการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 ตามล�าดับ) ด�าเนินการ
ทดสอบหลงัเรยีน ผู้วจิยัให้นกัเรียนท�าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและ
แบบวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ (ทีใ่ช้วดัเฉพาะหลงัเรยีน
เท่านั้น) น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน และ

หลังเรียนมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้การหาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
เทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80

2. เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและ
หลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent samples (ชูศรี 
วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551, หน้า 43)

3. เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Dependent samples (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ 
นัยพัฒน์, 2551, หน้า 43)

4. ศึกษาคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
เกณฑ์ ดงันี ้ค่าเฉลีย่ = 3 แสดงว่า นกัเรยีนเหน็ด้วยอย่าง
ยิง่ต่อเจตคตทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ = 2 แสดง
ว่า นักเรียนเห็นด้วยต่อเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย = 1 แสดงว่า นักเรียนไม่เห็นด้วยต่อเจตคติ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E
1
) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน

การทดสอบระหว่างเรียน คะแนนเต็ม
เกณฑ์คะแนน

ที่ผ่าน

จำานวนนักเรียน

ที่ผ่านเกณฑ์ (คน)
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 15 35 97.22

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 15 ≥10.5 34 94.44

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 15 35 97.22

เฉลี่ยร้อยละ 96.29
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จากตารางที่ 1 พบว่า จ�านวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากเรียนจบชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละชุดกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 96.29

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E
2
) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนรู้ แบบ 4 MAT ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน

การทดสอบ หน่วยการเรียนรู้
เกณฑ์คะแนน

ที่ผ่าน
คะแนนเต็ม

จำานวนนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์ (คน)

ประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์

แรงและ

การเคลื่อนที่
≥21 30 35 97.22

จากตารางที่ 2 พบว่าจ�านวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนทั้งหมด
ของชุดกจิกรรมการเรยีนรูห้น่วยการเรียนรู้เรือ่ง แรงและการเคล่ือนท่ี ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดตัง้แต่ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม คดิเป็นร้อยละ 97.22 เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แล้วพบว่าชดุกจิกรรมการเรยีนรูท่ี้ผูว้จิยั
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 96.29/97.22

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X SD t df p

ก่อนเรียน 36 30 13.75 4.487
-16.185 35 .000**

หลังเรียน 36 30 24.56 2.524

** p < .05

จากตารางที ่3 พบว่า ค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบก่อนเรยีนเท่ากบั 13.75 คะแนน และ
ค่าเฉลีย่ของผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบหลงัเรยีนเท่ากบั 24.56 คะแนน ส่วนค่า เบีย่งเบนมาตรฐาน ก่อนเรยีน  
เท่ากับ 4.487 และหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 2.524 และจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคะแนนที ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและนักเรียนเกิดหลักการเรียนรู ้
มากขึ้น จากภูมิหลังที่กระจัดกระจายมาสู่เกณฑ์ที่พึงประสงค์ได้ 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X SD t df p

ก่อนเรียน 36 30 19.83 4.025
-8.197 35 .000**

หลังเรียน 36 30 24.14 2.113

** p < .05

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการทดสอบก่อนเรียน
เท่ากับ 19.83 คะแนน และคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 24.14 
คะแนน ส่วนค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียน เท่ากับ 4.025 และหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 2.113 และจากการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยคะแนนที  
ปรากฏว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการทดสอบหลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรู้ 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและนักเรียนเกดิหลักการเรียนรู้ 
มากขึ้น จากภูมิหลังที่กระจัดกระจายมาสู่เกณฑ์ที่พึงประสงค์ได้ 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ X SD ระดับเจตคติ

1. ด้านมีความอยากรู้อยากเห็น 2.69 0.24 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. ด้านมีใจกว้าง 2.55 0.05 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. ด้านมีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง 2.56 0.38 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. ด้านมีความเพียรพยายาม 2.83 0.34 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. ด้านมีเหตุผล 2.83 0.11 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

6. ด้านมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจ 2.79 0.07 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 2.71 0.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เกณฑ์ในการประเมินผลเชิงคุณภาพ ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่า เฉลี่ย = 3 แสดงว่า นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ค่า เฉลี่ย = 2 แสดงว่า นักเรียนเห็นด้วยต่อเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ค่า เฉลี่ย = 1 แสดงว่า นักเรียนไม่เห็นด้วยต่อเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกด้านของเจตคติทางวิทยาศาสตร์
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สรุปผล
1. การสร้างชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพ 

96.29/97.22
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลัง

เรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งในทุกด้านของเจตคติทางวิทยาศาสตร์

อภิปรายผล
1. การสร้างชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพ 

96.29/97.22
การที่ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ใช้รูปแบบการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด
นัน้ ทัง้นีผู้ว้จิยัได้ศกึษาการสร้างชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เริม่ด้วยการศึกษาเอกสาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและจุดประสงค์ 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ตลอดจน 
การศกึษาแนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT การ
สร้างชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้องค์ประกอบของชดุกจิกรรม
การเรียนรู้ ล�าดับขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การเตรียมสื่อการเรียน การสร้างเครื่องมือใน
การวัดและประเมนิผลหลงัเรยีนจบแต่ละชดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ จึงท�าให้การสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่

ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ตันติรักษ์โรจน์ 
(2547, หน้า 85) ได้ศกึษาการสร้างชดุกจิกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ผลการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบโฟร์แมท็ซสิเตม็ ส�าหรบันกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.65/85.29

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องด�าเนิน
สลับกันไปเพ่ือให้สมองท้ังสองซีกได้ท�างานอย่างสมดุล 
จากประสบการณ์ของนักเรียน ครูก็พัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ของนักเรียนให้เป็นรูปแบบของพัฒนาความคิดรวบ
ยอดแบบนามธรรม เด็กได้ประสบการณ์และได้เฝ้ามอง
จ้องดู แล้วตอบสนองกลับ จากนั้นเด็กก็น�าไปพัฒนา
ความคิด พัฒนาทฤษฎี น�ามาเป็นความคิดรวบยอด
และทดลองทฤษฎีของนักเรียน และนักเรียนก็จะได้รับ
ประสบการณ์ ท้ายสุดนักเรียนได้น�าเอาสิ่งที่นักเรียนได้
เรยีนรูไ้ปใช้ประยกุต์กบัประสบการณ์ทีค่ล้ายคลงึกนัท�าให้
นักเรียนฉลาดขึ้นโดยการใช้ประสบการณ์เก่าประยุกต์
ประสบการณ์ใหม่ จึงท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับศรีไพร พนมศรี 
(2550) พบว่า ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 
MAT เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของ
คะแนนเต็มเป็นจ�านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวน
นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส�าคัญ .05

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

นักเรียนได้รับการเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
4 MAT ที่ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้
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นกัเรียนเรยีนรูโ้ดยใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดลุ 
รู้จักคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติจริง นักเรียนจึงเรียนรู้อย่าง
มีความสุขซ่ึงสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, 
หน้า 2 อ้างถึงใน จันทร์นภา รอดแรงค้า, 2550, หน้า 
18) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สืบค้นหาความจริง
เกีย่วกบัธรรมชาติโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรูท้าง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติยา ตันติรักษ์โรจน์ (2547, หน้า 84) ผลการวิจัย
พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบโฟร์แมท็
ซสิเตม็ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มค่ีาสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งในทุกด้านของเจตคติทางวิทยาศาสตร์

จากผลการวิจัย พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ี 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีใช้รูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบ 4 MAT มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้ 
แบบ 4 MAT ซ่ึงได้เรียนรูจ้ากรปูแบบการจัดการเรยีนการ
สอนที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้สมองซีกซ้ายและซีก
ขวาอย่างสมดุล รู้จักคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติจริง นักเรียน
จึงเรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดยตรง ท�าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนท�าให้สร้างแรงจูงใจในการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมาก
ยิ่งข้ึนเมื่อเจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์
เดิมของนักเรียนเอง นักเรียนมีใจกว้างต่อเพื่อนๆ เมื่อมี
การท�ากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนมีความชื่อสัตย์และมีใจ
เป็นกลาง เมื่อนักเรียนเป็นผู้ประเมินผลงานของเพื่อน 

นกัเรียนมคีวามเพียรพยายามมากขึน้ในการสร้างสรรค์ชิน้
งานของนกัเรียน และนกัเรียนจะมคีวามละเอยีดรอบคอบ
มากย่ิงขึ้นเมื่อนักเรียนได้รับความรู้จากห้องเรียนแล้วน�า
ไปใช้จรงิในชวีติประจ�าวนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัค�าภา 
ศรีแพ่ง (2550, หน้า 77) ผลการวิจัยพบว่า เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบ
การสอน 4 MAT สูงกว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนปกติ อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ข้อเสนอแนะ

การใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้รปูแบบการเรยีนรู้
แบบ 4 MAT ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยพบว่า

1. ผู้เรียนในระดับประถมศึกษายังไม่คุ ้นเคย
กับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น ในการพัฒนา
พฤตกิรรมการใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้ควรฝึกผูเ้รยีนให้
มีนิสัยรักและรับผิดชอบในการท�ากิจกรรมในใบกิจกรรม
การเรียนรู้และ ครูต้องคอยชี้แนะและดูแลอย่างใกล้ชิด

2. นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาในกระบวนการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานควรให้นักเรียนท�า ที่โรงเรียน นักเรียน
จะได้ท�าด้วยตนเองอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้รปูแบบการเรยีนรู ้

แบบ 4 MAT ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
ด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT 
ด้านมีใจกว้าง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.55 ซึ่งต�่ากว่าด้าน
อื่นๆ จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลด้านมีใจกว้าง 
จริงหรือไม่ ควรมีการศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

2. ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบ โดยใช้ชดุกจิกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการ
จัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ
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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์

ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

Development of the Casual Relationship Mode of the Emotional 

Intelligence Students’ in Faculty of Education Burapha University

จันทร์ชลี มาพุทธ*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 
338 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานและวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL 
ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีปรับแก้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 7.87, 
ค่า p เท่ากับ 0.99, ที่องศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 4, ค่า GFI เท่ากับ 0.99, AGFI เท่ากับ 0.96 ค่า RMSEA 
เท่ากบั 0.05 เมือ่พจิารณาค่าน�า้หนกัองค์ประกอบตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า ตวัแปรผูป้กครอง ตวัแปรนสิติและตวัแปร
เพือ่นมีอิทธพิลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนสิิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพาอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ.01 โดยสามารถร่วมกันท�านายความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้ร้อยละ 79 และค่าน�้าหนักองค์ประกอบตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ด้านดี รอง
ลงมา ด้านเก่ง และด้านสุข ตามล�าดับ

คำาสำาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์/ โมเดลเชิงสาเหตุ/คณะศึกษาศาสตร์

Abstract
The purpose of this research were to develop and variable the casual relationship model 

of to the students’ emotional intelligence in faculty of Education Burapha University. The sample 
of the study consisted of 338 students in the first semester of academic year 2014 devined by the 
stratified random sampling technique. A questionnaire and emotional intelligence test used for 
collecting the data. Descriptive statistics were employed for the data analysis through the SPSS 
program and LISREL for testing the congruency of the casual relationship model.

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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It found that the adjusted model was consistent with empirical data. Variables with a 
statistically significant direct effect on emotional intelligence were factor of family has positive total 
effect to students’ emotional intelligence in faculty of Education Burapha University was significantly 
related to the students’ emotional intelligence at the statistical level of .01, factor of student has 
positive total effect to students’ emotional intelligence in faculty of Education Burapha University 
was significantly related to the students’ emotional intelligence at the statistical level of .01. And 
factor of friend has positive total effect to students’ emotional intelligence in faculty of Education 
Burapha University was significantly related to the students’ emotional intelligence at the statistical 
level of .01. A causal model of students’ emotional intelligence in faculty of Education Burapha 
University as a mediated was fitted with empirical data indicating by Chi-square = 7.87, p = 0.99, 
degree of freedom = 4, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA 0.05. The variables in model accounted 
for 79 percent of the variance in students’ emotional intelligence. The variance of variables in 
the emotional intelligence the students’ in faculty of Education Burapha University composed of 
goodness, happiness and intelligence respectively.

Keywords: Emotional Intelligence/ casual of mode/Faculty of Education

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัจจุบันพบปัญหาทางพฤติกรรมและปัญหา

สังคมมากขึ้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องป้องกันปัญหาต่าง ๆ 
โดยการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี ปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศ ปัญหาการเรียนทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2546, หน้า 26-31) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็น
ไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มจีรยิธรรมและวัฒนธรรม
ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข นั่นคือระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะที่ดี เก่ง และมีความสุข เพราะตระหนัก
ว่าคุณลักษณะของการพัฒนาสติปัญญาต้องกระท�าร่วม
กันกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จึงจะสามารถ
สร้างเยาวชนให้เป็นทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพของชาติ
ให้มีความพร้อมในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดย
กระบวนการจะต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย

จนถงึระดับอุดมศึกษา (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
2545)

การเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบันในด้าน
เศรษฐกิจ ความเจริญทางด้านวัตถุส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาในสังคมอย่างมากมาย อารมณ์และความรู้สึก
ต่าง ๆ  เป็นท่ีมาของพฤตกิรรมท้ังหลาย มคีนจ�านวนมาก
ท่ีไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง ตกเป็นทาสเป็นเหยือ่ของ
อารมณ์ เมื่อหงุดหงิด โกรธ ก็ไม่อาจยั้งสติของตนเองไว้
ได้ จนกระท�าพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อารมณ์มีความ
ส�าคัญกับมนุษย์ นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายแล้วยังส่ง
ผลต่อจิตใจ การด�าเนินชีวิต การท�างานตลอดจนถึงการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ
ท�าให้มีความสุขในการท�างานมากขึ้น กรมสุขภาพจิต  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2544, หน้า 12) ความฉลาด
ทางอารมณ์ ประกอบด้วย ปัจจัยส�าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ ความดี หมายถึง ความสามารถควบคุมอารมณ์
และความต้องการของตนเอง รู้จักและเข้าใจผู้อื่น และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความเก่ง หมายถึง ความ
สามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
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แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และความสุข หมายถึง ความ
สามารถในการด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยความภาค
ภูมิใจในตนเอง มีความพึงพอใจในชีวิตและมีความสงบ
ทางใจ (กรมสุขภาพจิต, 2549, หน้า 5)

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2545, หน้า 34-37) 
ค�าว่า คนเก่ง มีความหมายกว้าง ๆ ว่า คนมีความ
สามารถทางด้านสติปัญญา หรอืคนทีม่ ีIQ (Intelligence 
Quotient) สูง คนดี หมายถึง ผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
จากคนอ่ืน ๆ ในสังคม และคนที่มีความสุข หมายถึง 
ผู้ที่มีความสามารถทางอารมณ์ หรือคนที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ซึ่งใช้ค�าย่อว่า EQ 
ค�าว่า เก่ง ดี มสีขุ แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะของพฒันาการ
ทีดี่ทีแ่สดงออกถงึลกัษณะการพฒันาทางทีด่ ีทางปัญญา 
สังคม และอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นสิง่ส�าคญัทีเ่สรมิให้บรรลจุุดมุง่หมาย
เก่ียวกับวิชาชีพครูว่าเป็นวิชาชีพท่ีต้องรับผิดชอบชีวิต
มนุษย์ ต้องมีความอดทน อารมณ์ดี เข้าใจนักเรียน จึงมี
ความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ 
ปัญหาของระบบการศกึษาแบบเดิม ๆ  คอื การให้เดก็เป็น
คนเก่งท�าคะแนนได้สงู ๆ  เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  ได้มากเท่าทีจ่ะ
มากได้ แต่จะไม่ได้เน้นในส่วนของจิตใจและอารมณ์ของ
เด็กเลยจึงท�าให้เด็กเก่งหลาย ๆ คนกลับกลายเป็นเด็กที่
สนใจเรื่องการเรียนเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจสิ่งรอบ
ข้าง เป็นเด็กแข็งกระด้าง ไร้น�้าใจ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์และ
อาจมปัีญหาในการควบคุมอารมณ์ตนเอง (สัณห์ ศัลยศริ,ิ 
2548) คนมีสุขภาพดีอาจจะไม่ได้มีเงินมากมาย คนที่มี
การงานม่ันคง แต่มีสถานะทางการเงินอ่อนแอ ขณะท่ี
บางคนเอาแต่เข้าวัดฝึกจิตท�าสมาธิ พยายามขัดเกลาจิต
วญิญาณ แต่ยังมีปัญหาทางอารมณ์ และความสมัพันธ์กับ
คนรอบข้าง น้อยคนนกัทีจ่ะบรรลเุป้าหมายหลาย ๆ  อย่าง
พร้อมกันอย่างสมบูรณ์ (วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, 2556, หน้า 
17) วัยรุ่นที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะเป็นผู้เรียนรู ้
ได้ดี รู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น เผชิญกับความเครียด

และปัญหาได้ สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ดี มีความ
มั่นใจในตนเอง มีความสุข มองโลกในแง่ดี ปรับตัวกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสม สามารถบริหารกับ
อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้ มีปัญหาพฤติกรรมน้อย 
(ส�านักพัฒนาสุขภาพจิต, 2547, หน้า 7) ในปัจจุบัน
จึงได้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของความฉลาดทาง
อารมณ์มากขึ้น เพราะสถาบันการศึกษาจะผลิตนิสิตให้
มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบในเร่ืองของ
อารมณ์และจิตใจ คือ การเป็นคนท่ีใช้ชีวิตของตนเอง
อย่างมคีณุค่า มสีต ิมคีวามอดทน มคีวามเข้าอกเข้าใจใน
บคุคลรอบข้าง มีความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และมสีมัพนัธภาพ
กับผู ้ อ่ืน ซึ่งจะท�าให้นิสิตจบออกไปเป็นครูท่ีดีของ
สังคมและประเทศชาติ การจัดหลักสูตรการศึกษาและ
กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันมีลักษณะแยกส่วน
จากสังคมและชุมชน ยังมุ่งในด้านการพัฒนาวิชาความรู้
ด้วยการให้ความส�าคญักบัประกาศนยีบตัรหรอืใบรบัรอง
ผลการศึกษามากกว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี
งาม เดก็และเยาวชนบางส่วนจงึมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ขาดความเคารพเช่ือฟังผู้อาวุโส ขาดความกตัญญูรู้คุณ 
ในขณะเดียวกันยังขาดการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน
ได้ นิยมใช้อารมณ์และความรุนแรงมากกว่าเหตุและผล 
หันไปนิยมและซึมซับวัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดย
ปราศจากการรู้เท่าทัน (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2553, 
หน้า 7-8) การศกึษาในปัจจบุนัยังขาดคณุธรรมจรยิธรรม
อยู่มาก ซึ่งหากสังคมเราเน้นแต่คนเก่ง เราก็จะได้คนเก่ง 
แต่ถ้าหากคนเก่งเหล่านั้นขาดคุณธรรมจริยธรรม เขา
ก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว คิดถึงตัวเองมากกว่าส่วน
รวม เพราะโดยปกติแล้วคนเก่งมักไม่อยากให้คนอื่นเก่ง
กว่า จึงถือว่าหากเราสอนโดยเน้นให้เด็กเป็นคนเก่ง โดย
ไม่ค�านึงถึงเร่ืองคุณธรรมก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับ
สงัคม (อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา, 2550, หน้า 1) กลุม่คน
ที่มี IQ สูงมักมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ท�าให้นักจิตวิทยาเกิดความสนใจศึกษา
ว่ามีปัจจัยใดท่ีท�าให้บุคคลประสบความส�าเร็จในชีวิตสูง 
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เนือ่งจากอารมณ์มีอิทธพิลต่อความนกึคดิและพฤตกิรรม
ของคนเราเป็นอย่างมาก ดังน้ันการบริหารจัดการทาง
อารมณ์จงึมีความส�าคญัทีจ่ะช่วยให้บุคคลสามารถด�าเนนิ
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสุข (ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)

ดังน้ันการศึกษาจึงได้มีการตระหนักถึงความ
ส�าคัญของความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น เพราะสถาบัน
การศึกษาจะผลิตบุคลากรซ่ึงเป็นอนาคตของชาติให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้น บุคลากรท่ีผลิตออกมาย่อมต้องมี
องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน คือ การที่เป็นคนที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับการเป็นคนที่มีความ
ดี พร้อมทัง้ในเรือ่งของอารมณ์และจิตใจ เป็นคนทีใ่ช้ชวิีต
ของตนอย่างมีคุณค่า มีสติ มีความอดทน เข้าใจบุคคล
รอบข้าง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีสัมพันธภาพท่ีดี
กับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้นิสิตจบการ
ศกึษาออกมาเป็นบณัฑิตทีด่ ีเก่ง และมคีวามสขุซ่ึงจะเป็น
อนาคตทีด่ขีองประเทศชาตต่ิอไป (อมุาพร ตรงัคสมบตั,ิ 
2546) โดยเฉพาะอย่างย่ิงนิสิตวิชาชีพครูที่ต้องท�างาน 
เมื่อเด็กจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ ทักษะวิชาชีพ 
ความอดทน ความเมตตา ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ มกีาร
ตดัสนิใจทีด่ ีการควบคมุตวัเองได้ และมคีวามสามารถใน
การจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม ซึ่งล้วนเกี่ยว
กับความฉลาดทางอารมณ์อันเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญ
ของบุคคลที่จะเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
บุคคลที่จะมาเป็นครูนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือศรัทธาที่
จะสอนเด็ก จะต้องมีความรัก ปรารถนาที่จะสอน ต้องมี
ความเข้าใจตัวเด็ก ๆ ครูต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งใน
การท�างานกับเด็ก (ยนต์ ชุ่มจิต, 2553, หน้า 11) การ
ศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพราะการศึกษามุ่ง
พัฒนาคนเป็นส�าคญั ส�าหรบันิสติทีจ่ะต้องออกไปฝึกสอน
ในโรงเรียนก่อนจะจบหลักสูตรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงฝึก
ประสบการณ์สอนจาก 1 ภาคเรียน มาเป็น 1 ปี การฝึก
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพจะเน้นการฝึกปฏิบัติ จริงใน
โรงเรียนกับนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ท�าให้นิสิตต้องมีความฉลาดทางอารมณ์
เพื่อให้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี
ความสขุ นสิติจึงจ�าเป็นต้องมอีารมณ์ท่ีมัน่คง มีวุฒภิาวะ
ทางอารมณ์สูง จึงจะสามารถควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้
ดี นิสิตคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ท่ีจะต้องปฏิบัติตนเป็น
ครูท่ีดี มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมาตรฐาน 
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงควรมี
การฝึกฝน อบรมขัดเกลาให้มีความสมดุล การศึกษามี
คุณภาพเท่านั้นที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นครมูคีณุภาพทีส่�าคญั คอื การมคีวามฉลาดทาง
อารมณ์สูงอันจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญส�าหรับการด�าเนิน
ชีวิตให้ประสบความส�าเร็จต่อไป

จากแนวคิด และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย
จงึสนใจพัฒนาโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุความฉลาด
ทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา เพือ่ทีจ่ะทราบองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ 
และปัจจยัท่ีมผีลต่อความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือจะได้เป็น
แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข พร้อมที่ก้าวไปเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจยัท่ีมอิีทธพิลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนสิติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ี
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สมมติฐานการวิจัย
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 
ผู้ปกครอง นิสิต ครู เพื่อน และการเรียนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์

เชิงสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนสิิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้
1.1 ตวัแปรอสิระ ประกอบด้วย ข้อมลูพืน้ฐาน  

ตัวแปรผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต ตัวแปรครู ตัวแปรเพื่อน 
และตัวแปรการเรียนการสอน 

1.2 ตวัแปรตาม ความฉลาดทางอารมณ์ของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย เก่ง ดี และสุข

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองตวัแปร

ที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ท�าให้ทราบว่าตัวแปร
ใดบ้างเป็นสาเหตุของความฉลาดทางอารมณ์

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม 
และส ่ ง เ ส ริ มความฉลาดทางอา รมณ ์ ของนิ สิ ต
คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ ์ เชิงสาเหตุ

ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยด�าเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
2. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร จ�านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตที่ก�าลังศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�านวน 2,703 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1-5 จ�านวน 
338 คน โดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling) 
(Fowler, 2009, p. 26) ตามตารางของเครจซ่ี และ
มอแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

3. ตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวแปรผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต ตัวแปรครู ตัวแปรเพื่อน 
และตัวแปรการเรียนการสอน

4. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ประกอบด้วย ดี เก่ง และสุข

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครือ่งมอื ได้แก่ แบบสอบถามและแบบวัดความ

ฉลาดทางอารมณ์จ�านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 
ชดุท่ี 1 แบบสอบถามสร้างจากการศกึษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลเิคอร์ท 
(Best & Kahn, 2006, p. 247) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

5  หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
ที่สุด

4 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
3 หมายถึง นิสิตเห็นด ้วยกับข ้อความนั้น

ปานกลาง
2 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
1 หมายถงึ นิสิตเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย

ที่สุด
ชดุที ่2 แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ผูว้จิยัใช้

แบบวัดของกรมสุขภาพจิต (2543, หน้า 27) ประกอบ
ด้วย ด้านด ีเก่งและสขุ มลัีกษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 จ�านวน 28 ข้อ เป็นข้อความทางบวก 
ได้แก่

1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 
25, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
46, 48, 49 และ 50

กลุ่มที่ 2 ข้อความทางลบ จ�านวน 24 ข้อ ได้แก่
2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 

26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 47, 51, 52
แบบวัดความฉลาดทางอารมณ ์ของกรม

สุขภาพจิต (2543, หน้า 27) จ�าแนกเป็น 3 ด้านคือ
1. ด้านด ีหมายถงึ ความสามารถในการควบคมุ

อารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น 
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค�าถาม 18 ข้อ ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้

1.1 ควบคุมตนเอง ข้อ 1-6
1.2 เห็นใจผู้อื่น ข้อ 7-12
1.3 รับผิดชอบ ข้อ 13-18

2. ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการ
รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา และ
แสดงออกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมสีมัพนัธภาพ
ทีดี่ต่อผูอ่ื้น มคี�าถาม 18 ข้อ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้

2.1 แรงจูงใจ ข้อ 19-24
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา ข้อ 25-30
2.3 สัมพันธภาพ ข้อ 31-36

3. ด้านสุข หมายถงึ ความสามารถในการด�าเนิน
ชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจใน
ชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ ซึ่งมีค�าถาม 16 ข้อ ดังนี้

3.1 ภูมิใจตนเอง ข้อ 37-40
3.2 พอใจในชีวิต ข้อ 41-46
3.3 สุขสงบทางใจ ข้อ 47-52

เกณฑ์การการแปลความหมาย
ระดับคะแนน ความหมาย
3.51-4.00 ความฉลาดทางอารมณ์มาก
2.51-3.50 ความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้าง

มาก
1.51-2.50 ความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้าง

น้อย
1.00-1.50 ความฉลาดทางอารมณ์น้อย

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ก�าหนดจดุมุง่หมาย ในการสร้างแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐาน ตัวแปรผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต ตัวแปรครู 
ตัวแปรเพื่อน และตัวแปรการเรียนการสอน

2. ศึกษาแนวคิดและความหมาย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ตามตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต

3. สร้างเครื่องมือครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุ่ง
หมายที่ต้องการวัดตามนิยามศัพท์

4. น�าเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้
เชีย่วชาญพจิารณาความสอดคล้องโดยหาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จ�านวน 4 ท่าน 

5. น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค�า
แนะน�าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

6. น�าแบบสอบถามที่ได้มาจากการทดลอง
ด�าเนินการวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป ด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment 
Correlation) ของข้อค�าถามแต่ละข้อ กับคะแนนรวม
ท้ังฉบับ (Item Total Correlation) ซึ่งมีค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.79 (ภาคผนวก) 
และวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ (Reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbarch, 
1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92
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7. น�าแบบสอบถามทัง้ฉบับทีด่�าเนินการปรบัปรงุ
คุณภาพฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการ ดังนี้
1. น�าเครื่องมือ จ�านวน 338 ฉบับ เก็บข้อมูล

ด้วยตนเองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
2. ได้แบบสอบถามคืน จ�านวน 338 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
น�าแบบสอบถามตรวจความสมบรูณ์ และลงรหสั 

ให้คะแนนน�้าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลง
ในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 
ผู้วิจัยก�าหนดแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการตรวจสอบ
ลกัษณะการแจกแจงของข้อมลูตรวจสอบข้อมลู วิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
โมเดล เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไป 

3. ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัด 
(Measurement Model) เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือที่สร้าง 
หรอืพฒันาข้ึนน้ันมีโครงสร้างตามองค์ประกอบทีก่�าหนด
ไว้ และเช่ือม่ันได้ว่าตัวแปรสังเกตได้แต่ละกลุ่มนั้นเป็น
ตัวแปรบ่งชี้ที่เหมาะสมส�าหรับตัวแปรแฝงที่ก�าหนด โดย
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis)

4. วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) 

5. การตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลตาม
สมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจักษ์ โดยพจิารณาจากค่าดชันี
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับเกณฑ์ท่ีก�าหนด 
จากนั้นปรับโมเดลเพื่อให้ค่าดัชนีเป็นไปตามเกณฑ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตเป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยมีจ�านวนมากถึง 239 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.70 ส่วนเพศชายจ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 

ชั้นปี กลุ่มตัวอย่างชั้นปีที่ 4 มากที่สุด จ�านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62 รองลงมานิสิตชั้นปีที่ 3 
จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15 นิสิตช้ันปีท่ี 2 
จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.19 นิสิตช้ันปีท่ี 1 
จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และนิสิตชั้นปีที่ 
5 จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95

สาขาการสอน กลุม่ตวัอย่างสาขาการสอนอืน่ ๆ  
จ�านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 54.74 สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.26 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตคุวามฉลาดทางอารมณ์ของนสิิต คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

พบว่า ตวัแปรเชงิสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์
ของนสิติคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ประกอบ
ด้วยตัวแปรเชิงสาเหตุ 3 ตัวแปร โมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
ดชันตีรวจสอบความกลมกลนืทีผ่่านเกณฑ์ทีก่�าหนดทกุ
ค่า เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.29-0.51 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 
ตัวแปรที่มีน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ตัวแปร
ผูป้กครอง รองลงมา ตวัแปรนสิติ และตวัแปรทีม่นี�า้หนกั
องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คอื ตวัแปรเพ่ือน โดยมค่ีาน�า้หนกั
องค์ประกอบเท่ากับ 0.51, 0.46 และ 0.29 ตามล�าดับ 
โดยสามารถร่วมกันท�านายความฉลาดทางอารมณ์ของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 79

พบว่า ตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ของ
นสิติคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ประกอบดัวย
ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร โมเดลการวดัมคีวามสอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าดัชนีตรวจสอบ 
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ความกลมกลนืทีผ่่านเกณฑ์ทีก่�าหนดทุกค่า เมือ่พจิารณา
ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23-
0.31 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่มี
น�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ด้านดี รองลงมา 
ด้านเก่งและตัวแปรที่มีน�้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด 
คือ ด้านสุข โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.31, 
0.25 และ 0.23 ตามล�าดับ โดยสามารถร่วมกันท�านาย

ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 79

การตรวจสอบความสัมพันธ ์ เชิ งสา เหตุ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีความสอดคล้องหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติ และดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน ดังภาพที่ 1
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0.31 

0.25 

0.2

 พบวา ตวัแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึก่ ษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ประกอบดวัยตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร โมเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกบขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงั
พิจารณาไดจ้ากคาดชันีตรวจสอบความกลมกลืนท่ีผานเกณฑท่ี์กาหนดทุกคา เม่ือพิจารณาคานาํหนั่ ่ ํ ่ ่ ้
องคป์ระกอบ พบวา มีคาอยรูะหวาง่ ่ ่ ่  0.23-0.31 อยางมีนยัสาํคญัทาง่ สถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรท่ีมี
นาํหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ไดแ้ก ดา้นดี รองลงมา ดา้นเกงและตวัแปรท่ีมีนาํหนกัองคป์ระก้ ้่ ่
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสุข โดยมีคานาํหนกัองคป์ระกอบเทากบ ่ ่ ั้ 0.31, 0.25 และ 0.23 ตามลาํดบั โดย
สามารถรวมกนทาํนายความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษา่ ั ศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาไดร้้อย
ละ 79 
 การตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพาตามโมเดลสมมติฐานกบขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีความสอดคลอ้งหรือไม โดยั ่
พิจารณาจากคาสถิติ และดชันีตรวจสอบความกลมกลืน่  ดงัภาพท่ี 1 
 
              X1 
 
              X2 
 
              X3 
 
             X4 

 
              X5 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
              มหาวิทยาลยับูรพา ตามสมมติฐาน 
 
 จากภาพท่ี 1 เม่ือพิจารณาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ตามสมมติฐาน พบวา ตวัแปรผูป้กครอง ตวัแปรนิสิต และ่  
ตวัแปรเพื่อนมีอิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา่
อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ .01  
 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

EQ 

ดี 

เก่ง 

สุข 

Y1 

Y2 

Y3 

0.51** 

-0.03 

0.46** 

-0.52 

0.29** 
ครู 

นิสิต 

ผู้ปกครอง 

เพ่ือน 

การเรียนการสอน   

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามสมมติฐาน

จากภาพที ่1 เมือ่พจิารณาโมเดลความสมัพนัธ์เชงิ
สาเหตคุวามฉลาดทางอารมณ์ของนสิติคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามสมมติฐาน พบว่า ตัวแปร
ผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต และตัวแปรเพ่ือนมีอิทธิพล
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยผู้วิจัยน�าเสนอตามล�าดับ ดังนี้
1. การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาตามโมเดลสมมติฐาน พบว่า ตัวแปร

ท่ีมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ตัวแปรผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต 
และตัวแปรเพื่อน มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.70-1.04 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์การท�านายร้อยละ 79

2. การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนสิติ คณะศกึษาศาสตร์ ตาม
โมเดลทีป่รบัแก้จากผลการตรวจสอบความกลมกลนืของ
โมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของนสิติคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามโมเดลสมมติฐาน พบว่า ตัวแปร
ครูและตัวแปรการเรียนการสอน มีความใกล้เคียงกัน 
เนือ่งจากเกบ็ข้อมลูจากลุม่ตัวอย่างจากสถานทีแ่ละผูส้อน



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 131

เดยีวกนั ผู้วจิยัจงึสร้างโมเดลทางเลอืก โดยยุบตวัแปรครู
และตัวแปรการเรียนการสอนเนื่องจากตัวแปรดังกล่าวมี
ความใกล้เคียงกัน

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับแก้มีเส้นทาง
อิทธิพล โดยตัวแปรแฝงด้านดี มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 
0.45 ตัวแปรแฝงด้านเก่ง มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 
0.27 และตัวแปรแฝงด้านสุข มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 
0.22 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ท�านายร้อยละ 79

การอภิปรายผล
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ ์ เชิงสาเหตุ

ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพามีสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่

1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาด
ทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

2. ตัวแปรผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต และตัวแปร
เพื่อน มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะน�าไปสู่การ
อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังนี้

2.1 ผลการศึกษา พบว่า โมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา มคีวามสอดคลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ ตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่ 
ตัวแปรผู้ปกครอง ตัวแปรนิสิต และตัวแปรเพื่อน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การท�านายร้อยละ 79 หมายความว่านิสิต
ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะประสบความส�าเร็จในการ
ท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับ Goleman (1998) กล่าวว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่มีอยู่เบื้องหลังความสุข  
และสามารถท�านายความส�าเร็จในชีวิต ผู้ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์สูง คือผู้ที่รู้ว่าจะสามารถจัดการกับตนเอง
อย่างไร สามารถควบคุมตนเองได้ มีจิตส�านึกที่ดี ไว้
วางใจได้ สามารถปรับตัวได้ดี และเปิดรับแนวคิดและ

ข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีพลังผลักดันสู่ความส�าเร็จ มอง
โลกในแง่ดี ความสุข และค้นหาความสุขได้ไม่ยาก และ
มักมีทัศนะในการเข้าสังคม ชอบท�าให้คนอื่นมีความสุข 
มองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้างมีจุด
มุ่งหมายในชีวิต นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายแล้วยังส่ง
ผลต่อจิตใจการด�าเนินชีวิต การท�างานตลอดจนถึงการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ
ท�าให้มีความสุขในการท�างานมากขึ้น (อุษา จารุสวัสด์ิ, 
2547) และปัจจัยเพ่ือน นิสิตท่ีก�าลังศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวัยเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท้ังกายและจิตใจ มีสภาพร่างกายท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการอิสระ
ทางความคิด มีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ และความคิด
ใหม่ ๆ ของตนเอง นิสิตเมื่อเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
จ�าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ กลุ่มเพื่อนจึงมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความรู้  
ทัศนคติ บุคลิกภาพ รวมถึงคุณธรรมในตัวของนิสิตด้วย 
นิสิตอาจต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย จึงจ�าเป็น
ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนของตน และใน
กลุ่มเพื่อนยังมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ และพัฒนาการ
ด้านการเลอืกในการคบเพือ่น อดุมคตใินการเลือกคู่ครอง 
การใช้เวลาว่างในกลุม่เพือ่น รวมไปถงึเทคนคิวธิทีีจ่ะปรบั
ตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนที่เป็นสมาชิกนั้น ๆ นิสิตส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในวัยที่มีความต้องการทางสังคม 
ต้องการเพื่อนสนิท กลุ่มเพื่อนจึงเข้ามามีบทบาทต่อ
นิสิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนันท์ คัมภีร์ภัทร 
(2547) ศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเพศชายและหญิง มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านความรับผิดชอบแตกต่างกัน ในระดับชั้นปี 
พบว่า ระดับชั้นปีที่ 4 มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
สงูทีส่ดุ และความฉลาดทางอารมณ์ด้านสัมพนัธภาพของ
นักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความฉลาดทางอารมณ์
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ด้านสัมพันธภาพสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 หากจ�าแนก
ตามโปรแกรมวิชา พบว่า เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยของการ
ประเมนิความฉลาดทางอารมณ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
สงัคมวทิยา คณิตศาสตร์ ประถมศกึษา การศกึษาปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีนวัตกรรมศึกษา และการศึกษาพิเศษ

ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองลง
มา เพราะว่าผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยง
ดูให้บุตรเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข ด้วยกาย
และจิตใจ ให้ความรักและความอบอุ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม (2554) ศึกษาโมเดล
เชิงสาเหตุของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียน
เป็นตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดทาง
จติวญิญาณได้รบัอิทธพิลทางตรงจากปัจจัยด้านนกัเรยีน 
และปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนความฉลาดทางอารมณ์
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านครู และความฉลาดทางอารมณ์
เป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางจิต
วิญญาณ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า
ไค-สแควร์ เท่ากับ 32.59 องศาอิสระเท่ากับ 71 ความ
น่าจะเป็น เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
เท่ากับ 0.997 นุจรี ไชยมงคล (2549) ศึกษาปัจจัย
พื้นฐานทางครอบครัว และความฉลาดทางอารมณ์ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนิสิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย พบว่า เมื่อจ�าแนกความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านดี เก่ง และ
สุข พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสม คันธารัตน์ ยอดวิชัย (2549) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ความฉลาดทางอารมณ์กับความเครยีดของนิสตินักศกึษา
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบว่า นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว และด้าน
ความผูกพันรักใคร่สามัคคีในครอบครัวอยู่ในระดับสูง 
ส่วนด้านการสื่อสารในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
นิสิตนักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ทุกด้านอยู่ใน
ระดบัปกต ิความสมัพันธ์ในครอบครัวมคีวามสมัพันธ์เชงิ
บวกกบัความฉลาดทางอารมณ์ทกุด้าน อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .001 การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู พบว่า 

ตวัแปรความสมัพันธ์ในครอบครัวท่ีมอิีทธพิลต่อ
การท�านายความเครียดมี 2 ตัวแปร คือ ด้านการสื่อสาร
ในครอบครัว และด้านความผูกพัน รักใคร่สามัคคีใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครียดอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนตัวแปรความฉลาด
ทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการท�านายความเครียด มี 2 
ตัวแปร คือ ด้านสุข และด้านเก่ง มีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 นอกจากนีย้งัพบว่า 
ตวัแปรความสมัพันธ์ในครอบครัวท้ัง 3 ตัวแปร มอิีทธพิล
ต่อการท�านายความฉลาดทางอารมณ์ คือ ด้านความ
ผูกพัน รักใคร่สามัคคีในครอบครัว ด้านการสื่อสารใน
ครอบครัว และด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีความ
สมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และ
วชิยั พ้องเสยีง (2553) ศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตท่ีุมอีทิธพิล
ต่อการปรบัตัวของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 จงัหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การปรับตัวของนกัเรียน คอื ความเชือ่มัน่ในตนเอง ความ
มั่นคงทางอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพ และ
สัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรง
และทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียน คือ การมอง
โลกในแง่ดี บุคลิกภาพ และสัมพันธภาพในครอบครัว 
ซึ่งแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันท้ังสิ้น ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้แก่ บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ควรเลี้ยงดูเอาใจใส่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
นักเรียนเกิดความสามารถในการปรับตัวทั้งด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ และด้านสังคม อันจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
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ตัวแปรความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและตัวแปรแฝง 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่ง และสุข ของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี่ความ
สัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรเชิงสาเหตุตามล�าดับ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ นจุร ีไชยมงคล (2549) ศกึษา
ปัจจยัพืน้ฐานทางครอบครวัและความฉลาดทางอารมณ์ที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนิสิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย พบว่า นิสิตที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่
เหมาะสมน้อย และเมื่อจ�าแนกความฉลาดทางอารมณ์
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านดี เก่งและสุข พบว่า มีความ
สมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการแสดงออกทีไ่ม่เหมาะสม  
พบว่า ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ที่
สามารถท�านายพฤตกิรรมของนิสติพยาบาลได้อย่างมนียั
ส�าคญัทางสถติ ิได้ร้อยละ 40 ญาณวิทยา และนดิา บุญเฮง 
(2547) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
เทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่ ผลการวิจัยพบ
ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านดี เก่ง มคีวามสขุ ของนกัศึกษาเทคนคิการแพทย์อยู่
ในระดบัเกณฑ์ปกต ิความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษา
ระดับชัน้ปีท่ีสงูกว่าจะมคีะแนนเฉลีย่ของความฉลาดทาง
อารมณ์สูงกว่านักศึกษาที่มีระดับชั้นปีที่ต�่ากว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาเพศหญิงในภาพรวมและ
รายด้านมีค่าสูงกว่าเพศชาย และความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ในภาพรวมและ
รายด้าน จ�าแนกตามสาขาวิชา และระดับชั้นปี มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
อจัฉรยิา ศรสีวสัดิ ์(2547) ศกึษาความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ผล
การวิจัย พบว่า นักศึกษาภาคปกติ โดยรวม และจ�าแนก
ตามเพศ และสาขาวิชา มีความฉลาดทางอารมณ์ โดย
รวม แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข
ตามเกณฑ์ปกติ ซ่ึงนักศึกษาท่ีเรียนวิชาต่างกันและเพศ
ต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ให้การอบรมดูแล

ช่วยเหลือ และอบรมให้บุตรมีความสุขทางกายและใจ
2. ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต เนื่องจากมี

ความเข้าใจ การเห็นคณุค่าในตนอง ยอมรับความคดิเห็น
และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ และบุคลิกภาพ การเลือก
เพือ่น การปรบัตวัให้เข้ากบัเพือ่น การอยูร่่วมกนัในสงัคม
เพื่อนได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ 
2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ
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การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูในโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี*

Academic Administration as Perceived by Teachers in Schools

under The Local Government, Chonburi Province

นพเก้า เฉียวกุล**  
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บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครใูนโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดั

ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จงัหวดัชลบรุ ีและเพือ่เปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการตามทรรศนะของครใูนโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จ�าแนกตามภูมิหลังของครู โดยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จ�านวน 302 คน เก็บข้อมูลได้ 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.68 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test และ F – test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.29 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.85 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.80 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.17 
2. ทรรศนะของครทูีม่ต่ีอการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดัชลบรุี 

พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก เมือ่พจิารณารายด้าน โดยเรียงตามล�าดบัดงันี ้ด้านหลกัสตูร ด้านการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ และด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษา

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทรรศนะของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จ�าแนกตามภูมิหลังของครู ด้านเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ต่างกันในภาพรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: การบริหารงานวิชาการ/ ทรรศนะของครู/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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Abstract
The purposes of this survey research were to study and to compare academic administration 

as perceived by teachers in schools under the local government, Chonburi Province, classified 
by the background of teachers. The samples used of this research were 295 teachers in schools 
under the local government, Chonburi Province. A questionnaire with the reliability of 0.965 was 
used as a tool for data collecting. Frequency, percentage, means, standard deviation, t - test and 
F – test were used as the statistics for data analysis

The Research results were as follows :
1. 77.29 percent of the samples were female. Out of all, 30.85 percent of them were 

between 31-40 years of age, 67.80 percent of educational level were bachelor degree and around 
5-10 years of working experience at 30.17 percent.

2. The overall degree of the academic administration as perceived by teachers in schools 
under the local government, Chonburi Province were at high level. Considering of aspect in order, 
each was at the same high level, namely curriculum, develop learning activities, Measurement 
and evaluation of learning, quality of education assurance, provision of learning materials and 
internal supervision in school.

3. The results of testing the hypothesis that the opinions of teachers to academic 
administration of the schools under the local government, Chonburi. Backgrounds of teachers 
by gender, age, education, and experience in working in different schools as a whole showed no 
significant difference.

Keywords: Academic Administration/ Teachers point of view/ Local government

บทนำา
การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่ส�าคัญส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ 
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัด
ความส�าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร การบริหาร
งานวิชาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาระส�าคัญของ
หลักสูตรและนโยบายการบริหารของหน่วยงานระดับ
กรม เช่น การเร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การเรียนการสอน การนิเทศ
และการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษา เป็นต้น 
กจิกรรมต่างๆ เหล่านีน้อกจากส่งผลโดยตรงต่อนกัเรยีน
แล้ว ยงัส่งผลต่อการบริหารการศกึษาในระดบัชาติอีกด้วย 

การด�าเนินการทางวิชาการจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ล�าพังผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝ่าย
เดียวไม่สามารถจะเป็นผู้ช้ีน�าได้ทุกเร่ือง ในการบริหาร
งานวิชาการจึงจ�าเป็นที่คณะครู ทีมงาน หรือแม้แต่
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผล ท้ังนี้เพ่ือประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการท้ัง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีต่อผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
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สภาพปัญหาปัจจุบันของงานวิชาการนั้น หาก
สถานศึกษาได้จัดการด�าเนินงานวิชาการให้มีจุดอ่อน
หรือจุดบกพร่อง จะเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพของ
งานวิชาการด้อยลง และส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน
วชิาการให้ตกต�า่ ทีเ่ราเรยีกว่าการศกึษาด้อยคณุภาพ หรอื
การศึกษาไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า 
วชิาการประเดน็เดยีวส่งผลกระทบกระเทอืนไปสูว่ชิาการ
เชิงพฤติกรรมและวิถีชีวิตโดยรวมทั้งหมด จึงท�าให้เกิด
ปัญหาอย่างรุนแรงถึงขั้นเรียกว่า ปัญหาวิกฤต 

มีสาเหตุหลายประการที่ส่งผลให้งานวิชาการ
ตกต�่าหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ 1) ความไม่ทันสมัยของ
หลักสูตร ขาดการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตร
สถานศึกษา 2) เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่ได้มีการปรับให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
การด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน 3) การจัดกระบวนการเรียน
การสอน ครผููส้อนส่วนใหญ่ในทกุระดบัการศกึษาจะสอน
โดยใช้รูปแบบเดิมๆ มีการปรับปรุงน้อยมาก เนื่องด้วย
ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอ�านวยความสะดวก
ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 4) การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นแบบท่องจ�า และเรียนในห้องเรียน
เกือบทั้งหมดของเวลาเรียนจริงๆ ขาดการบูรณาการ
การเรียนรู้ในเกือบทุกสาขาวิชาและทุกระดับ 5) ขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารให้ความสนใจกับงานอื่นๆ ของสถาน
ศกึษามากกว่างานวชิาการ ซึง่เป็นสิง่ทีบ่อกเหตไุด้ว่างาน
วชิาการก�าลงัด้อยคณุภาพ 6) สถานศกึษาให้ความร่วมมอื 
กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรสังคมอื่นๆ 
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการน้อยมาก 
7) สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานภายนอก
จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนมีเป็นจ�านวนมาก สาเหตุ
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมา เป็นเพียงบางส่วนเท่าน้ัน (สันติ 
บุญภิรมย์, 2550, หน้า 19)

ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการจึงต้องกระท�า
อย่างรอบคอบรดักมุและเหมาะสม เพือ่ก่อให้เกดิคณุภาพ
แก่การจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู ้บริหารท้องถิ่น 
ชุมชน และผู้ปกครอง เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ตลอดจนดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
เพื่อให้การศึกษาของบุตรหลานในท้องถิ่นได้ด�าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ในเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
ผลจากการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
วิชาการ ด้านการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตาม
ทรรศนะของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จ�าแนกตามภูมิหลังของครู

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ด�าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตูรของยามาเน (Yamane) ท่ีระดบันยัส�าคัญ .05 
ความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 ได้กลุม่ตวัอย่างเป็นครูผูส้อน 
รวมทัง้สิน้ 302 คน เกบ็ข้อมลูได้ 295 คน คดิเป็นร้อยละ  
97.68 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
คร้ังนี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยั สร้างขึน้เอง โดยผ่านการ
เหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา และผูท้รงคณุวฒุ ิโดยการ
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
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0.965 แล้วน�าแบบ สอบถามไปจัดพิมพ์แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test วเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์เปรยีบ
เทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (The Scheffe Method)

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

228 คน คิดเป็นร้อยละ 77.29 อายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ�านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ�านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี จ�านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.17

การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ด้าน โดยเรียงล�าดับจากน้อยไปหามากดังนี้ ด้านบริหาร
งานหลักสตูร ด้านการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ด้านการ
วดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้ด้านการประกันคณุภาพ ด้าน
การจดัสือ่การเรยีนรู ้และด้านการนิเทศภายในสถานศกึษา 
ซึ่งการพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลดังนี้

1. ด้านบริหารงานหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านบรหิารงานหลกัสตูร อนัดบั
แรก คอื เปิดโอกาสให้คณะครมูส่ีวนร่วมในการจัดท�าสาระ
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา รองลงมา
คอื มีการแต่งตัง้คณะกรรมการในกลุม่สาระการเรยีนรู้วิชา
ต่างๆ อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพื่อมี
ความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ตามล�าดับ 
และอันดับสุดท้าย คือ มีการประเมินการใช้หลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม 
กับผู้เรียนและท้องถิ่นของสถานศึกษา

2. ด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายประเด็นพบว่า ทรรศนะของครูที่มีต่องานด้านการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้ครู
เข้าอบรมเพื่อมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนและการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
รองลงมาคือส่งเสริมให้ครูสามารถใช้สื่อนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดรูปแบบกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย คือ 
มีการติดตามการน�าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ
เรียนการสอน

3. ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ทรรศนะของครูท่ีมีต่องานด้านการจัดสื่อการ
เรียนรู้ อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
รองลงมาคือ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนอย่างพอเพียง 
และส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนมีความรู้ในการผลิต
สื่อการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัด 
การเรียนการสอน ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย คือมี
ระบบการจัดเก็บรักษา การเบิกใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตและการใช้สื่อที่สะดวก รวดเร็ว

4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ทรรศนะของครูที่มีต่องานด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ อันดับแรก คือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนด�าเนินการวัดผลระหว่างเรียนตามสภาพจริง
ด้วยวธิกีารท่ีหลากหลาย รองลงมาคอื มกีารวางแผนงาน 
การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
และจัดเอกสารการวัดผลประเมินผลแบบต่างๆ ได้อย่าง
ถกูต้องชดัเจนเหมาะสมตามแนวของหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ตามล�าดบั และอนัดบัสดุท้าย คือ 
ส่งเสรมิให้ครเูข้าอบรมเพือ่มคีวามรูใ้นการวดัผลประเมนิ
ผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5. ด้านการนเิทศภายในสถานศกึษา โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายประเดน็พบ
ว่า ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านการนเิทศภายในสถาน
ศึกษา อันดับแรก คือ มีการวางแผนการด�าเนินงานการ
จดัการนิเทศภายในสถานศกึษาอย่างชดัเจน รองลงมาคอื 
ส่งเสริมให้ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถได้มีส่วนร่วม ใน
การนิเทศภายในแก่เพื่อนครูผู้สอนร่วมกับผู้บริหาร และ
ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ต่างๆ และการวางแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับครู
ผู้สอนอย่างสม�่าเสมอ ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย คือ 
จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยการ
เยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตแนะน�าการสอนอย่างสม�่าเสมอ

6. ด้านการประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านการประกันคณุภาพ อนัดับ
แรก คือ มีปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศกึษาอย่างชัดเจน รองลงมาคอื มกีารวางแผนการปฏบัิติ
งานเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา และมีการรวบรวมผลการประเมินตามโครงการ/
กิจกรรมอย่างครบถ้วน ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย 
คือ จัดท�ารายงานเผยแพร่การประเมินเพื่อการประกัน
คุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารงาน
วิชาการตามทรรศนะของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัชลบรุ ีจ�าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน มีผลดังนี้

1. ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีทรรศนะต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน (t =.736, 
p = .383) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

2. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีทรรศนะต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน (F = .077, 
p = .972) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

3. ครผููส้อนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมทีรรศนะ
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
(F = .423, p = .737) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

4. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดั
ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน (F = .423, p = .737) ทั้งในภาพ
รวมและรายด้าน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู

ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ด้าน โดยเรียงล�าดับจากน้อยไปหามากดังนี้ ด้านบริหาร
งานหลกัสตูร ด้านการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้ด้านการ
วดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้ด้านการประกนัคณุภาพ ด้าน
การจดัสือ่การเรียนรู้ และด้านการนเิทศภายในสถานศกึษา 
ซึ่งการพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลดังนี้

1. ด้านบริหารงานหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านบรหิารงานหลกัสตูร อนัดบั
แรก คอื เปิดโอกาสให้คณะครมูส่ีวนร่วมในการจดัท�าสาระ
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา รองลงมา
คอื มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการในกลุม่สาระการเรียนรู้วชิา
ต่างๆ อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพ่ือมี
ความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ตามล�าดับ 
และอันดับสุดท้าย คือ มีการประเมินการใช้หลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม 
กับผู้เรียนและท้องถิ่นของสถานศึกษา

2. ด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเดน็พบว่า ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้ครูเข้า
อบรมเพื่อมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนและการจัด
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กระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา รอง
ลงมาคอืส่งเสรมิให้ครสูามารถใช้สือ่นวัตกรรมมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน และส่งเสรมิให้ครสูามารถจัดรปูแบบ
กจิกรรมการสอนทีห่ลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาตขิอง
ผู้เรียน ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย คือ มีการติดตาม
การน�าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการเรียนการสอน

3. ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบ
ว่า ทรรศนะของครูที่มีต่องานด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ 
อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรยีนการสอนเพือ่พฒันาการเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน รองลงมา
คือ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนอย่างพอเพียง และส่งเสริม  
สนับสนุน ให้ครูผู้สอนมีความรู้ในการผลิตสื่อการสอน
และการใช้สือ่เทคโนโลยใีหม่ๆ ในการจัดการเรยีนการสอน  
ตามล�าดบั และอนัดบัสดุท้าย คอืมรีะบบการจัดเก็บรกัษา 
การเบิกใช้สือ่และวัสดอุุปกรณ์ในการผลติและการใช้สือ่ท่ี
สะดวก รวดเร็ว

4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ทรรศนะของครูที่มีต่องานด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ อันดับแรก คือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนด�าเนินการวัดผลระหว่างเรียนตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ มีการวางแผน
งานการวดัผลประเมนิผลของสถานศกึษาไว้อย่างชดัเจน 
และจัดเอกสารการวัดผลประเมินผลแบบต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมตามแนวของหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ตามล�าดบั และอนัดบัสดุท้าย คือ 
ส่งเสรมิให้ครเูข้าอบรมเพือ่มคีวามรูใ้นการวดัผลประเมนิ
ผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ด้านการนเิทศภายในสถานศกึษา โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายประเดน็พบ
ว่า ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านการนเิทศภายในสถาน
ศึกษา อันดับแรก คือ มีการวางแผนการด�าเนินงานการ
จดัการนิเทศภายในสถานศกึษาอย่างชดัเจน รองลงมาคอื 

ส่งเสริมให้ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถได้มีส่วนร่วม ใน
การนิเทศภายในแก่เพื่อนครูผู้สอนร่วมกับผู้บริหาร และ
ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ต่างๆ และการวางแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับครู
ผู้สอนอย่างสม�่าเสมอ ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย คือ 
จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยการ
เยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตแนะน�าการสอนอย่างสม�่าเสมอ

6. ด้านการประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
ทรรศนะของครทูีม่ต่ีองานด้านการประกนัคณุภาพ อนัดับ
แรก คือ มีปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศกึษาอย่างชดัเจน รองลงมาคอื มกีารวางแผนการปฏบิตัิ
งานเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา และมีการรวบรวมผลการประเมินตามโครงการ/
กิจกรรมอย่างครบถ้วน ตามล�าดับ และอันดับสุดท้าย 
คือ จัดท�ารายงานเผยแพร่การประเมินเพ่ือการประกัน
คุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

อภิปรายผล
1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหาร

งานวชิาการในโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จงัหวดัชลบรุ ีแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ ทัง้
โดยภาพรวมและการพจิารณาตามรายด้าน ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสงี่ยม ไกรทอง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง
ทรรศนะของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน 
มีทรรศนะต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จรรยา 
แก้วจินดา (2548) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบทรรศนะ
ของครูท่ีมต่ีอการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 
พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีทรรศนะต่อการพัฒนางาน
วชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาไม่แตกต่างกนั สอดคล้อง
กับการวิจัยของ ยุวรี ชมทรัพย์ (2542) ได้ศึกษาการ
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บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู ้สอนเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรยีนประถมศกึษา ในส�านกังาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เพราะการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่งปฏิรูป
ระบบการผลิต การสรรหาและพัฒนาครูทั้งที่ท�าการสอน
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างครบวงจร รวมทั้ง
พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยสร้างจิตส�านึกในความรับผิดชอบของครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและบคุลากรทางการศกึษาให้มุง่มัน่ต่อการปฏบัิติ
หน้าที่อย่างจริงจัง ผลการวิจัยจึงพบว่า ครูที่มีเพศต่าง
กัน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการด้านต่างๆ ไม่
แตกต่างกัน

2. ครท่ีูมอีายตุ่างกันมทีรรศนะต่อการบรหิารงาน
วิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จงัหวัดชลบรุ ีแตกต่างกันอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิต ิทัง้
โดยภาพรวมและการพจิารณาตามรายด้าน ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิวัฒน์ จุโฑปะมา (2548) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบความต้องการใน การพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อ�าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีความต้องการไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกบัการวจัิยของ จรรยา แก้วจินดา 
(2548) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบทรรศนะของครูที่มีต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ใน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 พบว่า ครู
ที่มีอายุต่างกัน มีทรรศนะต่อการพัฒนางานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน จากผลงานวิจัยดัง
กล่าว น่าจะเป็นผลมาจากการที่แต่ละโรงเรียนได้จัดให้
ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ท�าการสอนให้สอดคล้องกับความรู ้ 
ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยไม่ได้
ค�านงึถงึอายุของคร ูครจูงึสามารถปฏบิตังิาน การสอนได้
ดีมีคุณภาพ มีทรรศนะคติที่ดีต่อการบริหารงานวิชาการ 
นอกจากน้ีการปฏิรูปการศึกษา ได้ก�าหนดให้ครูทุกคน

ได้เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องท่ัวถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เทคโนโลยี โดยในทุก 2 ปี ต้องผ่าน การอบรมอย่าง
น้อย 1 ครัง้ ท้ังการอบรมของสถาบนัอืน่ๆ ท้ังภาครฐัและ
เอกชนทีม่วีฒุบิตัรรบัรอง ตลอดจนการอบรมทางไกลการ
เข้าประชุมสัมมนา และการพัฒนาตนเองในรูปต่างๆ ให้
ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานของครู จึงท�าให้ครู
ย่อมต้องมีความกระตือรือร้นในการท�างาน และพัฒนา
คนเองให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้
เท่าเทียมกัน ครูจึงต้องหาความรู้และประสบการณ์ ด้าน
วิชาการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

3. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะต่อ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ ท้ังโดยภาพรวมและการพิจารณาตาม
รายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสงี่ยม ไกรทอง 
(2547) ได้ศึกษาเร่ืองทรรศนะของครูต่อการพัฒนา
งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน
การประถมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทรรศนะต่อการ
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่าง
กนั สอดคล้องกบัการวจิยัของ ยวุร ีชมทรพัย์ (2542) ได้
ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาใน
ส�านกังานเขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบ
ว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
บรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา ในส�านกังาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่ีมรีะดับการศกึษาต่างกนั  
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
จากผลงานวิจัยดังกล่าวอันเน่ืองมาจาก พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งให้ทุกฝ่าย
ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการจัดการศึกษามากขึ้น  
โดยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันจัดการศึกษาโดยยึดถือ
หลักการแนวคิด อีกท้ังการปฏิรูปการศึกษาได้มีปรับ
รื้อระบบการก�าหนดต�าแหน่งครูในสถานศึกษาสังกัด
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กระทรวงศกึษาธกิารเพือ่จ�าแนกความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career Ladder) ระหว่างครูกับผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้มีสายวิชาชีพ (Career Pattern) ที่ชัดเจน แต่มีความ
ยืดหยุ ่นและสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ โดย
เฉพาะครูสามารถก้าวหน้าตามสายงานการสอนในระดับ
ต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วยผลงานของตนเอง ทั้งนี้ก�าหนด
ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของครูและคู่มือปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไก
ในการเลือกบุคคลเข้าเรียนในสถาบันผลิตครูพร้อมท้ัง
พัฒนาการหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ใน
การผลิตครูทั้งครูที่สอนหลายวิชาและครูที่สอนเฉพาะ
วชิาทีเ่น้นการปฏบิตัใิห้ได้ครท่ีูมคีวามรูค้วามสามารถเชงิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้
มกีารปรบัปรงุวธิกีารสอบคดัเลอืกและบรรจุครปูระจ�าการ 
โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

4. ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งโดย
ภาพรวมและการพิจารณาตามรายด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสงี่ยม ไกรทอง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง
ทรรศนะของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่างกัน มีทรรศนะต่อการ
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกบัการวจัิยของ วิวัฒน์ จุโฑปะมา (2548) 
ได้ศกึษาและเปรยีบเทยีบความต้องการใน การพฒันาการ
บริหารงานวิชาการของครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเขต
พื้นที่อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานในโรงเรยีนต่างกนั มีความ
ต้องการไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัการวิจัยของ จรรยา 
แก้วจนิดา (2548) ได้ศกึษาและเปรยีบเทยีบทรรศนะของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชน ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ต่างกัน มีทรรศนะต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ 
อุดม จันทร์โสดา (2545) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผล
การวิจัยพบว่า ครูท่ีมีอายุราชการแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านบรหิารงานหลกัสตูร ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ควรจัดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
ของสถานศึกษา มีการวางแผนการบริหารและการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

2. ด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการติดตามการน�าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอน มีการวางแผนงานการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
และมีมุมส�าหรับจัดเอกสารคู่มือให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ 
และปฏิ บัติ ในการเขียนแผนการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้

3. ด้านจัดการสือ่การเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศกึษา
ควรจัดให้มีระบบการจัดเก็บรักษา การเบิกใช้สื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและการใช้สื่อที่สะดวก รวดเร็ว 
ส่งเสริมการปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมการประเมินผลสื่อและนวัตกรรมที่
ใช้ในการเรียนการสอน

4. ด้านการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู ้ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพ่ือมีความรู้ใน
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การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลด้าน
การวัดผลประเมินผลผู้เรียนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
และจัดเอกสารและระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาให้ครูผู ้สอนใช้เป็นแนวปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันทั้งสถานศึกษาอย่างชัดเจน

5. ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศกึษาควรจดัการนิเทศการจัดการเรยีนการสอนของ
ครดู้วยการเยีย่มชัน้เรยีนการสงัเกตแนะน�าการสอนอย่าง
สม�า่เสมอ มกีารประชมุด้านวิชาการเพือ่การนเิทศงานให้
แก่ครูผู้สอนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานกลุ่มของครูให้มีการนิเทศกันเองในสาระวิชา
ต่างๆ เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน

6. ด้านการประกันคุณภาพ ผู ้บริหารสถาน
ศึกษาควรจัดท�ารายงานเผยแพร่การประเมินเพื่อการ
ประกนัคณุภาพให้ผูเ้กีย่วข้องและสาธารณชนได้รบัทราบ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครู/ นกัเรียน/ ผูป้กครองมส่ีวนร่วมใน
การประกนัคณุภาพการศกึษา และเผยแพร่ให้ครมูคีวามรู้ 
ในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ประเมนิตนเอง เพือ่ทบทวนปรบัปรงุการประกนัคณุภาพ
การศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานหลักสูตร ตาม

ทรรศนะของครูในโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จังหวัดชลบุรี 

2. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
ตามทรรศนะของครูในโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล จ�านวน 4 สาขาวิชา  

ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์ ด�าเนินการ ศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษา
เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 2) ส�ารวจความต้องการของสถานประกอบการต่อผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญา 
3) สังเคราะห์สมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะเฉพาะสาขาที่จ�าเป็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 4) พัฒนา
หลักสตูร ผลการวจิยัพบว่าผูป้ระกอบการในราชอาณาจักรกมัพชูา ส่วนใหญ่ ต้องการผูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่สีมรรถนะ
พืน้ฐาน ด้านความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความซือ่สตัย์ ความอดทนในการท�างาน ขยนั และมคีวามสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และในระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018 ปริมาณความต้องการก�าลังคนระดับอนุปริญญาสาขาวิชา
ไฟฟ้าก�าลัง มีจ�านวนสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาปศุสัตว์ ส่วนสาขาวิชา
กสิกรรมยังไม่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในราชอาณาจักรกัมพูชา

ผลการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา จ�านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
กสิกรรม และปศุสัตว์มีองค์ประกอบของแต่ละหลักสูตรประกอบด้วย จุดประสงค์มาตรฐานวิชาชีพ และโครงสร้าง
หลักสูตรโครงสร้างหลกัสตูรมจี�านวนหน่วยกติรวมอยูร่ะหว่าง 87-89 หน่วยกติ องค์ประกอบของหมวดวชิาในแต่ละ
สาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

*อาจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this study was to develop the diploma curricula in electric power, electronics, 

plant science, and animal science. The methods of study were 1) related literature review 2) survey 
of the entrepreneur needs for diploma degree-holder 3) basic and professional competencies 
synthesis 4) curricula development.

The result revealed that: most of the entrepreneur in Cambodia needed the diploma 
degree-holders to be dignity, responsible, honest, patient, and able to communicate in English.

During 2014-2018, the diploma degree-holder in electric power was the most needed 
the next below were electronics and animal science, right now there was no need for diploma 
degree-holder in plant science. 

The developed diploma degree curricula in 4 majors: electric power, electronics, plant 
science, and animal science composted of objectives, professional standards, and curriculum 
structure. The total credits were 87-89 which were general education courses, professional courses, 
elective courses, and extracurricular activities.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ในการทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพชูา
หลายครั้งเพื่อทรงศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
เพราะทรงถือว่าราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องอารยธรรมของโลก การตอบแทนน�้าใจไมตรีของ
ชาวกัมพูชาไม่มีสิ่งใดจะล�้าค่าและย่ังยืนเท่ากับการ
พระราชทานการศึกษาให้กับชาวกัมพูชา พระองค์
ทรงมีพระราชปณิธานว่า “ข้าพเจ้าเห็นมาตั้งแต่เด็กว่า 
การพัฒนาการศึกษา การแพร่ความรู้เป็นเรื่องที่ส�าคัญ
มาก ชาตจิะได้ก้าวหน้าและคนทีแ่พร่ความรูก็้ได้บุญด้วย”  
การพระราชทานสิง่อ่ืนๆ ย่อมส�าเรจ็ประโยชน์แค่เป็นการ
ชั่วคราว ไม่ย่ังยืนเช่นกับการให้การศึกษา ซึ่งจะเป็น
แหล่งเผยแพร่ความรู้ ผู้ได้รับความรู้จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น
ทบทวีคูณ ท้ังครูและนักเรียนก็จะได้น�าความรู้ไปช่วย
กันพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

จากพระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังกล่าว การก่อร่าง
สร้างวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล ณ ต�าบลซ็อมโบร์ อ�าเภอ
ปราสาทซอ็มโบร์ จงัหวดัก�าปงธม ราชอาณาจักรกมัพชูา 

จึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ทรง
สร้างวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล พระราชทานให้เป็นของ
ขวัญที่ยั่งยืนแก่ประชาชนชาวกัมพูชาเพื่อตอบแทน
น�้าใจไมตรี รวมท้ังแสดงถึงความสัมพันธ์และความ
เป็นมิตรท่ีดีต่อกันของประชาชนท้ังสองประเทศ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือด�าเนนิการ 
โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ โดยที่พระองค์ทรงเป็น
ประธานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราช
อาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข)

การจดัการศกึษาตามแนวพระราชด�ารฯิ ดงักล่าว
ประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยมีองค์กร 
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และชุมชนต่าง ๆ ทั้งใน
ราชอาณาจกัรไทยและราชอาณาจกัรกมัพูชา เข้ามามส่ีวน
ร่วมในการด�าเนินการจนท�าให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้
ให้กบัผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนของวิทยาลยัก�าปงเฌอเตียล  
รวมถึงประชาชนในชุมชน อันน�าไปสู ่การพัฒนาท้ัง
คุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือประโยชน์สุขของชาวกัมพูชา ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์และความเป็นมติรทีด่ต่ีอกนัของประชาชน
ทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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การด�าเนินงานของวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ในปัจจุบันมี
ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในราชอาณาจักร
กัมพูชาและในระดับนานาชาติ ดังเช่น คณะผู้แทนจาก
องค์กรยูเนสโก คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี ได้
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล เพื่อศึกษาข้อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา และการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ Dual System ที่
มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษารปูแบบเดยีวกับวิทยาลัยก�าปงเฌอ
เตียล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้
ขอพระราชทานฯ พระมหากรุณาธิคุณขยายบันทึกช่วย
จ�าโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ด้านการศึกษา) ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เนื่องจากยังต้องการ
พระมหากรณุาธคิณุในการพฒันาบคุลากร และระบบการ
บริหารจดัการทีด่ใีนอนาคต เพือ่ทีจ่ะได้พัฒนาให้วทิยาลยั
ก�าปงเฌอเตียล เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาในระบบ 
Dual System ของราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากเป็น
โรงเรียนแห่งแรกของราชอาณาจักรกัมพูชาท่ีเปิดสอนใน
สายสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 7-9) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 10-12) และสาย
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1-3) 
ใน 4 สาขาวิชา คือ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และ
ปศุสัตว์ ซึ่งได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จเมื่อ
ปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้หลักสูตรได้มีการประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว (โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกัมพูชาด้านการศกึษา, 2009)

วทิยาลยัก�าปงเฌอเตยีล ต้ังเป้าหมายและก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าที่มี
บทบาทส�าคัญในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ด�าเนินการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัอนปุรญิญา ภายในเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2557 และในระยะต่อไปวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล 

มีเป้าหมายในการพัฒนาไปจนถึงการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีภายใน 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้วิทยาลัย
ก�าปงเฌอเตียลต้องการอย่างย่ิงในขณะน้ี คือ หลักสูตร
ระดับอนุปริญญาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชาวกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น
การพฒันาหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญาจงึเป็นเรือ่งทีม่คีวาม
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักสูตรดังกล่าวคือแผนการ
จัดประสบการณ์หรือแผนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ก�าหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางการสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์ ให้กับชาวกัมพูชา 
เพ่ือให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาน�าความรู้ไป
ประกอบอาชีพและด�ารงชีพอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริให ้คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย
ก�าปงเฌอเตยีล เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีพระราชกระแสเมื่อครั้ง
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2553 เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมธ�ารงบัวศรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ภาควิชาการอาชีวศึกษา
และพัฒนาสังคม ได้สนองแนวพระราชด�าริฯ โดยด�าเนิน
การพัฒนาครูวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียลให้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับ
อนุปริญญาในปีการศึกษา 2558 ดังนั้นเพ่ือให้การ
เตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควร
ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนภาคธุรกิจ 
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และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัย

ก�าปงเฌอเตยีล จ�านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า
ก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์

ขอบเขตการวิจัย
พัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัย

ก�าปงเฌอเตยีล จ�านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า
ก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์

วิธีการดำาเนินการวิจัย
1. ศึกษาสมรรถนะผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.1 ศกึษาหลักการ ทฤษฎี นโยบายการศกึษา 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มาตรฐานหลกัสตูรระดับอนปุรญิญา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2 ส�ารวจความต้องการของสถานประกอบ
การต่อผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

1.3 สัง เคราะห ์สมรรถนะพื้นฐานและ
สมรรถนะเฉพาะสาขาท่ีจ�าเป็นของผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา

2. พัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ก�าปงเฌอเตียล จ�านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
ไฟฟ้าก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรมและปศุสัตว์

2.1 น�าสมรรถนะผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตามความต้องการของสถานประกอบการ
จากการศึกษาในตอนที่ 1 มาก�าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

2.2 ร่างหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ก�าปงเฌอเตยีล จ�านวน 4 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาไฟฟ้า
ก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรด้าน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
น�าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข

2.4 วิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.5 สรุปหลักสูตรระดับ อนุปริญญาวิทยาลัย

ก�าปงเฌอเตยีล จ�านวน 4 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาไฟฟ้า
ก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรมและปศุสัตว์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน  

พ.ศ.2557 ณ วิทยาลยัก�าปงเฌอเตยีล และสถานประกอบการ  
ในราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ให้ข้อมูล
ผู ้ ใ ห ้ ข ้ อมู ลป ร ะกอบด ้ ว ยผู ้ แทนสถาน

ประกอบการในราชอาณาจักรกัมพูชาจ�านวน 8 คน
จาก 8 สถานประกอบการได้แก่ บริษัท DTV จ�ากัด 
บริษัท W & W จ�ากัด บริษัท เอเซียประกันภัย จ�ากัด 
บรษิทั SCG จ�ากดั สถานโีทรทศัน์ บารยน สถานโีทรทศัน์
ช่อง 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา บริษัท เบทาโกร บริษัท 
ซัมซุง และ บริษัท ฮอนด้า (ประกอบรถจักรยานยนต์)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป ็นแนวทางในการจัดท�าหลัก สูตรที่

สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

2. เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนระดบั
อนุปริญญา ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. สถานประกอบการ ได้รับประโยชน์ในการ
จัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตาม
ความต้องการ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. หลักสูตร หมายถึง โครงการในการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้

2. หลักสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency-
Based Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่แปลงมา
จากสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ
ที่ก�าหนดโดยเจ ้าของอาชีพ ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู ้ 
(Learning Outcomes) 

สรุปและ อภิปรายผลการวิจัย
1. สมรรถนะพ้ืนฐานของผู้สำาเร็จหลักสูตร

อนุปริญญา 
สมรรถนะพื้ นฐานของผู ้ ส� า เร็ จห ลักสูตร 

อนุปริญญาตามความต้องการของผู้ประกอบการในราช
อาณาจกัรกมัพชูา ตามล�าดบัความส�าคญัได้แก่ ล�าดบัที ่1 
ความมวีนิยั มคีวามรับผดิชอบ ความซือ่สตัย์ ความอดทน
ในการท�างาน ขยนั และรับผดิชอบเอาใจใส่ คดิเป็นร้อยละ  
53.33 ล�าดับที่ 2 ได้แก่ พร้อมเรียนรู ้ ใฝ่เรียนรู ้  
สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตนเองได้ lifelong learning ร้อยละ 
46.66 ล�าดับที ่3 มีความรูภ้าษาองักฤษ สือ่สารได้ร้อยละ  
40.00 ล�าดับที่ 4 มีความรักองค์กร และมีทัศนคติทาง
บวก เป็นคนดี รบัผิดชอบต่อสงัคม ร้อยละ 33.33 ล�าดบั
ที่ 5 มีความคิดสร้างสรรค์ ความใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่น ปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และมี
จริยธรรม เข้าใจผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 20.00 
ล�าดับที่ 6 ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น/ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นได้ มพีืน้ฐานการท�างานส�านักงาน
ได้ และมีทักษะในการงานอาชีพ ร้อยละ 13.33 ล�าดับที่ 
7 ได้แก่ ความรกัชาต ิรักส่ิงสาธารณะ มจิีตส�านกึ สขุภาพ
แข็งแรง คิดเองเป็น สร้างสรรค์งานได้ กล้าแสดงออก
ความคิดเห็นแต่ไม่ก้าวร้าว และกล้ารับผิดชอบ ไม่ใช่รับ
แต่ชอบ ร้อยละ 6.66

ผู้ประกอบการในราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วน
ใหญ่ต้องการผูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่สีมรรถนะพืน้ฐานด้าน
ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
อดทนในการท�างาน ขยนั รับผิดชอบและมคีวามสามารถ
ในการสือ่สารภาษาองักฤษเนือ่งจากคณุสมบติัเหล่านีเ้ป็น
คณุสมบตัพิืน้ฐานของทกุสาขาวชิาชพีซึง่เป็นคณุสมบตัทิี่
จ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพในทุกสาขา และในราช
อาณาจักรกัมพูชา ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างประเทศ เช่น ผู้ประกอบการ 
ชาวไทย ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ผู้ประกอบการชาว
เกาหลี ซึ่งการสื่อสารส่วนใหญ่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

2. ความต้องการกำาลังคนระดับอนุปริญญา
2.1 ปริมาณความต้องการก�าลังคนระดับ

อนุปริญญาสาขาไฟฟ้าก�าลังมีจ�านวนสูงสุดในปี ค.ศ. 
2014 จ�านวน 39 คน รองลงมาคอืปี ค.ศ. 2015 จ�านวน 
25 คน และ ปี ค.ศ. 2016-2017 ปีละ 9 คน น้อยที่สุด
คือปี ค.ศ. 2018 จ�านวน 8 คน

2.2 ปริมาณความต้องการก�าลังคนระดับ
อนุปริญญาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีจ�านวนสูงสุดในปี 
ค.ศ. 2015 จ�านวน 17 คน รองลงมาคือ ปี ค.ศ. 2014 
จ�านวน 16 คน และ ปี ค.ศ. 2018 จ�านวน 13 คน น้อย
ที่สุดคือ ปี ค.ศ. 2016 จ�านวน 9 คน

2.3 ปริมาณความต้องการก�าลังคนระดับ
อนุปริญญา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีจ�านวนสูงสุดในปี 
ค.ศ. 2015 จ�านวน 45 คน รองลงมาคือ ปี ค.ศ. 2014 
และ ค.ศ. 2016 จ�านวน 2 คน 

2.4 ระยะเวลาที่สถานประกอบการส่วนใหญ่
ต้องการให้นักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ 1 เดือนถึงไม่เกิน 
3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาระยะเวลา 3 
เดือน ถึงไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.33

ผลการวจัิยพบว่าในระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018 
ปริมาณความต้องการก�าลังคนระดับอนุปริญญาสาขา
ไฟฟ้าก�าลัง มีจ�านวนสูงสุด รองลงมาได้แก่สาขาวิชา
สาขาวิชาอเิลก็ทรอนกิส์ และสาขาวชิาปศสุตัว์ ส่วนสาขา
วิชาพืชศาสตร์ยังไม่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ 
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ในราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจาก 
สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
สาขาวิชาที่มีความจ�าเป็นส�าหรับทุกองค์กรธุรกิจ จึงเป็น
สาขาวิชาที่มีความต้องการสูง ส่วนสาขาวิชาปศุสัตว์ 
เป็นที่ต้องการเนื่องจากมีการขยายธุรกิจในด้านนี้อย่าง
กว้างขวาง ส�าหรับสาขาวิชาพืชศาสตร์ ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าต้องการในช่วงปี ค.ศ. 2014-2016 เนือ่งจากยัง
ไม่มีการขยายการลงทุนของธรุกิจในด้านนี้ แต่กม็ีผูเ้รียน
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี ทีต้่องการศกึษาต่อ เพือ่
น�าความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

3. การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล

ผลการพฒันาหลกัสตูรระดบัอนปุรญิญา จ�านวน 
4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
กสิกรรม และปศุสัตว์มีองค์ประกอบของแต่ละหลักสูตร
ประกอบด้วย จดุประสงค์มาตรฐานวิชาชพี และโครงสร้าง
หลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนา
หลักสูตรตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบเน้น
สมรรถนะ (Tyler, 1950, p. 1; Taba, 1962, p. 12; 
Saylor & Alexander, 1973)

โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชามีดังนี้
3.1 หลักสูตรอนุปริญญา ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง
จุดประสงค์
ผู ้ ท่ีส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลังสามารถ
ปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร
หรือประกอบอาชีพส่วนตัวมีความรู ้ ความสามารถ 
เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ให้มีความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกับ
ภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์น�า
ไปใช้ในการค้นคว้า พฒันาตนเองและวิชาชพีช่างไฟฟ้าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้า

2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและ
กระบวนการท�างานพื้นฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม 
และสามารถติดตามความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
น�ามาพัฒนางานอาชีพช่างไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
สร้างสรรค์และน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันางานไฟฟ้า
ก�าลัง

4. เพ่ือให้มบีคุลกิภาพท่ีดี มคีวามรับผดิชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและ
กิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรค์หรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง

มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. แก้ปัญหาโดยใช้คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา
3. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
4. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของช่าง

เทคนิค
5. เขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้า
6. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
7. ทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
8. ควบคุมงานไฟฟ้า
9. ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า
10. ซ่อม สร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์
11. ออกแบบอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยระบบ

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
1. ทดสอบและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้า
2. ติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้า
3. ซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
1. ออกแบบระบบไฟฟ้า
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2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. ซ่อมและบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาขางานเครื่องทำาความเย็นและปรับ

อากาศ
1. ออกแบบเครื่องท�าความเย็นและปรับ

อากาศ
2. ติดตั้งเครื่องท�าความเย็นและปรับอากาศ
3. ซ่อมและบ�ารุงรักษาเคร่ืองท�าความเย็น

และปรับอากาศ
สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
1 .  ต ร ว จ สอบป รั บ ตั้ ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด

อุตสาหกรรมและเครื่องควบคุมกระบวนการ
2 .  ติ ดตั้ งตรวจซ ่ อมอุปกรณ ์ ในงาน

อุตสาหกรรมวัดและควบคุม
โครงสร ้างหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง
ผู ้ส�า เร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลังต้อง
ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต ประกอบ
ด้วยหมวดวิชาสามัญ 24 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพ 57 
หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง รวม 87 หน่วยกิต

3.2 หลักสูตรอนุปริญญา ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์
ผู ้ ท่ีส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู ้ควบคุมงาน 
ผูช่้วยวศิวกรหรอืประกอบอาชพีส่วนตวั มคีวามรู ้ความ
สามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให ้มีความรู ้ และทักษะพื้นฐาน
เกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ น�าไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและ
กระบวนการท�างานพื้นฐานของช่างเทคนิค ที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม 
และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
น�ามาพัฒนางานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
สร้างสรรค์ และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
อิเล็กทรอนิกส์

4. เพ่ือให้มบีคุลกิภาพท่ีดี มคีวามรับผดิชอบ
ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม มคีณุธรรมจรยิธรรม และ
กิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. แก้ปัญหาโดยใช้คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และกระบวนการแก้ปัญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของช่าง

เทคนิค
6. ตดิตัง้ ทดสอบ วเิคราะห์อปุกรณ์และวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
7. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และบ�ารุงรักษา 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1. ติดตั้ง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม
2. บ� า รุ งรักษา ระบบอิ เล็กทรอนิกส ์

อุตสาหกรรม
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สาขางานระบบโทรคมนาคม
1. ติดตั้ง ควบคุม และบ�ารุงรักษา ระบบ

สื่อสารวิทยุและโทรศัพท์
2. ติดตั้ง ควบคุม และบ�ารุงรักษา ระบบ

โทรคมนาคม
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาประเภท

วิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต ประกอบ
ด้วยโครงสร้างหมวดวิชาสามัญ 24 หน่วยกิต หมวด
วิชาชีพ 59 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง รวม 
89 หน่วยกิต

3.3 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชากสิกรรม

จุดประสงค์
ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชากสิกรรม สามารถ
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการในไร่นา ควบคุมการปฏิบัติ
งานกสิกรรม หรอืเป็นผูป้ระกอบการ โดยมคีวามรู ้ความ
สามารถ และเจตคติ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษา
สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มนุษยศาสตร์ น�า
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ

2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและ
กระบวนการปฏิบัติงานกสิกรรม การบริหารจัดการและ
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชพีเกษตรกรรมทาง
ด้านกสิกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ในงาน
ผลิตและบริการทางด้านกสิกรรมตามหลักการและ
กระบวนการ

4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์วางแผนจัดการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 

แสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ทางด้านกสกิรรมให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ
สังคมและเทคโนโลยี

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร

6. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารในชีวิตประจ�าวันและเพื่อพัฒนา

งานอาชีพ
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดย

ใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์

3. มบีคุลกิภาพและคณุลกัษณะเหมาะสมกบั
การปฏบิตังิานอาชพีเกษตรกรรมและการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่

4. เข้าใจหลกัการและกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง
กบัการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในงานผลติและ
บริการทางด้านกสิกรรม

5. เลือกใช ้ประยุกต ์ ใช ้ความรู ้ทักษะ
ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
งานอาชพีเกษตรกรรมทางด้านกจิกรรม โดยค�านงึถงึการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตและ
บริการทางด้านพืชศาสตร์

7. วางแผนตรียมการผลิตและบริการทาง
ด้านพืชศาสตร์

8. ด�าเนินการบริหารจัดการประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้านกสิกรรม

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิต
และบริการทางด้านกสิกรรม
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10. เลือกใช้ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิค
วิธีการผลิตและบริการทางด้านกสิกรรมโดยตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและสภาพ
แวดล้อม

โครงสร ้างหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชากสิกรรม

ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชากสิกรรม ต้องศึกษา
รายวิชาหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
หมวดวชิาสามญั 24 หน่วยกติ หมวดวิชาชพีไม่น้อยกว่า 
58 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง รวม 
88 หน่วยกิต

3.4 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาปศุสัตว์

จุดประสงค์
ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาปศุสัตว์ มีความรู้
ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  ดังนี้

1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ภาษา 
สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์มนษุยศาสตร์ น�า
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ

2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและ
กระบวนการปฏิบติังานสัตวศาสตร์การบรหิารจัดการและ
การใช้เทคโนโลยีในการพฒันางานอาชพีเกษตรกรรมทาง
ด้านสัตวศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เพื่อให ้มีทักษะและประสบการณ์ใน
งานผลิตและบริการทางสัตวศาสตร์ตามหลักการและ
กระบวนการ

4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์วางแผนจัดการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
แสวงหาความรู้ทักษะประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมทางด้าน

สตัวศาสตร์ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิสงัคม
และเทคโนโลยีในยุกต์ โลกาภิวัตน์

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร

6. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการ
ประกอบอาชพีมคีณุธรรมจรยิธรรมซือ่สตัย์ มวีนิยั ความ
รับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
1. สื่อสารโดยใช้ภาษากัมพูชาและภาษา

อังกฤษในชีวิตประจ�าวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดย

ใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์

3. มบีคุลกิภาพและคณุลกัษณะเหมาะสมกบั
การปฏบิตังิานอาชพีเกษตรกรรมและการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่

4. เข้าใจหลกัการและกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง
กบัการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในงานผลติและ
บริการทางด้านสัตวศาสตร์

5. เลือก/ใช ้ /ประยุกต ์ใช ้ความรู ้ทักษะ
ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรมทางด้านสัตวศาสตร์โดยค�านึงถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการทางด้าน

การจัดการผลิตสัตว์
2. วางแผน/เตรียมการจัดการผลิตสัตว์เชิง

ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3. ด�าเนินการบริหารจัดการประเมินผล

และแก้ไขปัญหาในงานผลิตสัตว์ตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ

4. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิต
และเลี้ยงดูสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
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5. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิค
วิธีการในการจัดการผลิตสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มโดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและ
สภาพแวดล้อม

สาขางานอาหารสัตว์
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตและ

บริการทางด้านอาหารสัตว์
2. วางแผน/เตรียมการจัดการเลือกและ

ตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เชิงธุรกิจตาม
หลักการ และกระบวนการ

3. ด�าเนินการบริหารจัดการผลิตอาหารสัตว์
ปรับปรุงคุณภาพประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิต
อาหารสตัว์ตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบ
วงจรเชิงธุรกิจ

4. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิต
อาหารสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ

5. เลอืก/ ใช้/ ประยกุต์ใช้ปัจจัยและเทคนคิวิธี
การในการผลติอาหารสตัว์ตามมาตรฐานโดยตระหนกัถงึ
ความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การก� าหนดโครงสร ้ างหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมอยู่ระหว่าง 87-89 
หน่วยกิต เป็นจ�านวนที่มีความเหมาะสมกับระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษา และองค์ประกอบของหมวดวิชาใน
แต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชาสามัญ หมวด
วิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มีสัดส่วนจ�านวนหน่วยกติทีเ่หมาะสมในการผลติผูส้�าเรจ็
การศึกษาให้มีสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะด้าน
วิชาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รวมทั้งโครงสร้างของหลักสูตรได้
ผ่านความเห็นชอบของผู ้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย

นักวิชาการและผู้ประกอบการเฉพาะในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ัง 4 หลกัสตูร ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาหลักสตูร
เน้นสมรรถนะของฮอล และโจนส์ (Hall & Jones, 1976, 
pp. 43-58)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรเปิดสอนหลกัสตูรระดบัอนปุริญญา สาขา

วิชาไฟฟ้าก�าลังและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอันดับ
แรกเนื่องจากเป็นความต้องการสูงสุดของตลาดแรงงาน
ในราชอาณาจักรกัมพูชา

2. หลักสูตรท่ีเปิดสอนระดับอนุปริญญาทุก
สาขาวิชาควรเน้นสมรรถนะพ้ืนฐานด้านความมีวินัย 
ความรบัผดิชอบ ความซ่ือสตัย์ ความอดทนในการท�างาน 
ขยัน และรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน และความสามารถ
ด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ เนือ่งจากเป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการทุกประเภท

3. ระยะเวลาการฝึกงานตามหลกัสตูรอนปุรญิญา
ควรอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนถึงสามเดือน เพื่อ
ผู ้ เรียนจะได้รับความรู ้และประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง และระยะเวลาการฝึกงานมีสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรด�าเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส�าเร็จการศึกษาในราช
อาณาจักรกัมพูชา

2. ด�าเนินการวิจัยเพ่ือส�ารวจภาวะการมีงานท�า
ของผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชานี้ ในราชอาณาจักร
กัมพูชา
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD*

A Study of Learning Achievement in Chemistry, Scientific 

Problem Solving Ability for Grade 10 Students Using Active 

Learning and the STAD Technique

นีรนุช พวงขาว** 

ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์*** 

ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ****

บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและ 2) ศึกษาความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียน 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
จ�านวน 24 คน ด้วยวธิกีารสุ่มแบบกลุม่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรู้ 
เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในหัวข้อเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนวชิาเคม ีมค่ีาความเชือ่มัน่ 0.80 ค่าความยากง่าย 0.22-0.66 ค่าอ�านาจจ�าแนก 0.29-0.86 และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มค่ีาความเชือ่มัน่ 0.75 ค่าความยากง่าย 0.22-0.78 ค่าอ�านาจ
จ�าแนก 0.35-0.93 แบบแผนการทดลองทีใ่ช้ คอื แบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One group pretest-
posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร (t-test) แบบ 
Dependent sample ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุร่วมกบัการเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก/ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี/ 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were 1) to study learning achievement in chemistry and 2) 

to study scientific problem solving ability of grade 10 students using active learning and the STAD 
technique. The participants were grade 10 students at Princess Chulabhon’s College Chonburi 
(n = 24), selected by using the cluster random sampling. The research instruments consisted 
of active learning and the STAD technique lesson plans in the topic of solid, liquid, and gas, a 
chemistry learning achievement test, and a scientific problem solving ability test, The collected 
data were statistically analyzed by using dependent sample t-test. 

The results of this research were as follows: 1) The chemistry learning achievement for 
grade 10 students taught by active learning and the STAD technique after learning was significantly 
higher than before learning (p<05). And 2) The scientific problem solving ability for grade 10 
students taught by active learning and the STAD technique after learning was significantly higher 
than before learning (p<05). 

Keywords: Active learning/ the STAD technique/ learning achievement in chemistry/ Scientific 

problem solving ability

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานต่อการ

พัฒนาในระดับประเทศและระดับโลก (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) เนื่องจากในการใช้
ชีวิตประจ�าวันการงานอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครือ่งมอืเครือ่งใช้และผลผลติต่าง ๆ  ทีม่นุษย์น�ามาใช้เพือ่
อ�านวยความสะดวกในชีวิตและการท�างาน เหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์กับศาสตร์อื่น ๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวธิคีดิ ความคดิท่ีเป็นเหตเุป็นผลคดิสร้างสรรค์ คดิ
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตดัสนิใจโดยใช้ข้อมูลทีห่ลากหลายและมปีระจักษ์พยานท่ี
ตรวจสอบได้ วทิยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมยั
ใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based 

society) ดงันัน้ทกุคนจงึจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รู้ 
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะประเทศไทยมีการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ให้วิทยาศาสตร์
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการวางรากฐาน ในการให้
ผูเ้รียนเกดิการพัฒนาทักษะการคิด สามารถเช่ือมโยงความรู้ 
กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้า และสร้างองค์
ความรู ้และแก้ปัญหาทีห่ลากหลายมกีารท�ากจิกรรมด้วย
การลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับ
ชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงควรมีกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริม
การคิดให้กับผู้เรียน 

การคิดเป็นความสามารถท่ีพัฒนาได้โดยการ
ฝึกฝนการคิด จากระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อน
มากขึ้น ได้แก่ ฝึกทักษะการคิด ลักษณะการคิด และ
กระบวนการคดิ ตามล�าดบั โดยการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
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ตามระดับวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลให้นักเรียนคิดเป็น 
ตระหนกัในปัญหา และหาทางคดิแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมลู
ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดมาผสมผสานจนเกดิความคดิ
ที่ตัดสินใจเลือก หรือปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 
หน้า 7) แต่ด้วยหลักสูตรที่มีเน้ือหามาก ผู้สอนจึงยัง
คงลักษณะของการสอนตามแบบเรียนและมอบการบ้าน
ตามที่มีในหนังสือเรียน ดังรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, 
หน้า 135) ที่ได้สรุปเปรียบเทียบสถานภาพวิทยาศาสตร์
ศกึษาของต่างประเทศกบัประเทศไทยเกีย่วกบัวธิกีารจัด 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเด็นของรูปแบบวิธี
การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติว่า ประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาด�าเนินการอยู่ในระดับมาก ประเทศ
ญี่ปุ่นด�าเนินการในระดับปานกลาง แต่ประเทศไทยยัง
คงด�าเนินการอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น การสอนตามท่ี
มีในแบบเรียนจึงท�าให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น
ในการเรียน ไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด ส่งผลต่อทักษะ
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย สอดคล้อง
กับผลการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ 
ผลด้านวิทยาศาสตร์จากโครงการ PISA โดยการ
ประเมินนี้ จะให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific competencies) เกี่ยว
กับความสามารถในการระบุประเด็นปัญหาที่มุ ่งเน้น
เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ การบรรยาย อธิบาย 
หรือท�านายปรากฏการณ์บนพื้นฐานของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การตีความหลักฐานและลงข้อสรุปและใช้
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แสดงให้เห็น
ว่าสมรรถนะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลในปี พุทธศักราช 2555 คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนไทยแม้ว่าจะสูงขึ้นกว่าครั้งก่อน (444 
คะแนน) แต่ก็ยังคงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD (501 
คะแนน) อยู่อันดับที่ 44-49 จาก 65 ประเทศ (โครงการ 
PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2557, หน้า 147-149) จึงเป็นภาวะ
คุณภาพการศึกษาไทยที่น่าเป็นห่วงยิ่ง

วิชาเคมีก็เป็นสาขาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ แต่วิชาเคมีมีเน้ือหาค่อนข้างมาก 
หลายเนื้อหาจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
เพือ่เข้าสูเ่นือ้หาในระดบัลกึและซบัซ้อนขึน้ การเรยีนวชิา
เคมีผู้เรียนจ�าเป็นที่จะต้องเรียนอย่างเข้าใจ หากผู้เรียน
ได้รับความรู้โดยปราศจากความเข้าใจ ก็จะส่งผลต่อการ
เรียนในระดับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนต่อไปได้ ยังผลต่อ
ความต้ังใจในการเรียน เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน
ไม่เกดิการคิดวเิคราะห์ เพือ่ปรับและรบัเข้ามาเป็นความรู้ 
และมองว่าวิชาเคมีเป็นวิชาท่ียากจนท�าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่าสอดคล้องกับปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของผู้วิจัยในห้องเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมีและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบประเด็นปัญหา 4 ประเด็น
ด้วยกันคือประเด็นที่ 1 ด้วยเนื้อหาวิชาเคมีมีเนื้อหา
ท่ีมาก จึงต้องสอนแบบเน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะในเนื้อหา เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
ผูเ้รยีนจะต้องท�าความเข้าใจในเนือ้หา เพือ่ท่ีจะน�าความรู ้
ท่ีได้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการค�านวณ
ความสัมพันธ์ในวัฏภาคต่าง ๆ ของสารให้ได้ ประเด็น
ท่ี 2 ผู้วิจัยได้ให้ผู ้เรียนตอบแบบสอบถามท่ีมีหัวข้อ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยท่ีผ่านมา 
พบว่า ผู้เรียนต้องการให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ
มกีจิกรรมให้ผูเ้รียนได้ลงมอืปฏบิตั ิเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนไม่เบือ่หน่าย และเรยีนได้อย่างสนกุ ส�าหรบัประเดน็
ที่ 3 คือ การจัดกิจกรรมการสอนที่ผ่านมา โดยให้ผู้เรียน
ท�างานหรือปฏบัิตกิจิกรรมการทดลองกลุ่ม ผลท่ีสงัเกตได้ 
พบว่า ผูเ้รยีนยงัมกีารแบ่งการท�างานได้ไม่ดนีกั ท�าให้ผล
การปฏบิติักจิกรรมร่วมกนัยังไม่มปีระสิทธภิาพ สมาชิกใน
แต่ละกลุ่มไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และประเด็นที่ 4 
ในด้านเป้าหมายและการประเมินผลของทางโรงเรียน ท่ี
ต้องการเน้นให้ผู้เรียนต้องเกิดสมรรถนะทางการเรียนใน
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ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา จากประเด็นปัญหา
ดังกล่าว การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายจึงไม่สามารถ
ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ท�าให้จ�าเป็น
ที่จะต้องมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้
ปัญหา สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รยีนตืน่ตวัต่อการเรยีน
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเรียนร่วม
กันเป็นกลุ่มได้รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการจัดการ
ศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามหลกัสตูรแกน
กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ทีต้่องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่หลากหลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวมมีความ
สามารถในการคิดและการจัดการที่น�าไปสู่การสร้างสรรค์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 1) 

แนวทางหรือวิธีการที่จะสามารถรับกับปัญหา
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนา และการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนของทางโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการจัดการ
ศกึษาตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 
2542 ด้วย คือ การใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญแนวทาง
หนึ่ง เพราะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระท�าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ี
ได้กระท�าลงไปเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ภายใต้
สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้เป็น
ความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) แต่ละ
บุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียน
จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receive) ไปสู่การ
มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-creators) การจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ต่ืนตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด (Cognitively 
active) มากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรยีนและการท่องจ�า 
ท�าให้ได้การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธิผลสงู โดยรปูแบบการเรยีนรู ้
เชงิรกุ นอกจากจะกระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูจ้ากตวัผูเ้รยีน

เองแล้ว ยงัเป็นการพฒันาทักษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ท�าให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน (Life-long learning) 
และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู ้เชิงรุกของ ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา 
(2547) วทัญญู วุฒิวรรณ์ (2553) พรรณทิภา ทองนวล 
(2554) และสุชาดา แก้วพิกุล (2555) พบว่า ผลการจัด 
การเรียนรู ้ เชิงรุกสามารถท�าให้ผู ้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสามารถในการให้เหตุผล มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีคุณลักษณะและทักษะ
ที่พึงประสงค์ รวมถึงท�าให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับ
การเรียนเพิ่มขึ้นด้วย

ในด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถท�าการท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ผู้วิจัยเลือกใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบในการเรียน โดยรูปแบบที่น่าสนใจ คือ การเรียน
แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student teams 
achievement division: STAD) (Slavin, 1995) เป็น
เทคนคิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 
เป็นกลุ่มย่อย ๆ สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต�่า โดย
สมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบต่อกลุ ่มร่วมกัน 
กจิกรรมการเรยีนจะเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้มกีารซกัถาม 
อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกใน
กลุ่มได้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ อย่างแท้จริง เพ่ือ
เป้าหมายและความส�าเร็จของกลุ่ม ท�าให้เป็นการจัด 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน
ด้วยมนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั เข้าใจกนัและกนั อกีทัง้เสรมิ
ทักษะการสือ่สาร ส่งเสริมการท�างานเป็นกลุม่ ซึง่สิง่เหล่านี ้
ล้วนส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังผลการ
วิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD ของ เพ็ญวิภา หาญสกุล (2542) 
สุกัญญา พิทักษ์ (2554) และวิชชุตา อ้วนศรีเมือง 
(2554) ท่ีพบว่า ผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันเรียนรู้ และมีสัมพันธ์
อันดีร่วมกันอีกด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะน�าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู ้
เชิงรุกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนรู้  
โดยมีจุดมุ ่งหมายในการเสริมสร้างความรู ้วิชาเคมี
ในเนื้อหาเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส พัฒนา
ผู ้ เรียนให้เกิดสมรรถนะด้านความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา และเป็นการจัดการเรียนรู ้ ท่ีสร้างแรง
จูงใจในการเรียนให้กับผู ้เรียน เนื่องจากผู ้วิจัยได้น�า
ลักษณะเด่นของลักษณะการจัดการเรียนรู ้ของทั้ง
จัดการเรียนรู ้เชิงรุกที่เป็นการจัดการเรียนรู ้ท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะด้าน
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ท�าให้ผู ้เรียนสนุกตื่น
ตัวต่อการเรียน น�ามาใช้ร่วมการเรียนเรียนแบบร่วม
มือเทคนิค STAD ที่จะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมทักษะการท�างานและเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจาก
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมี
บทบาทในการเรยีนรูร่้วมกนัท�าให้ผูเ้รยีนใส่ใจต่อการเรยีน
มากขึ้นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

2. ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลังการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุร่วมกบั
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน

2. ความสามารถในการคิดแก้ป ัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD สูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการ

วิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 
6 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 143 คน ซึ่งทั้ง 6 ห้องเรียน 
จะจัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละความสามารถกัน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการจัดกลุ่มจ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน
นักเรียน 24 คน

2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ สาระ
การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม วิชาเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ศึกษาธิการ และตามหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เรื่อง
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยประกอบด้วยเนื้อหาย่อย
ดังต่อไปนี้ 1) พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของสาร  
2) การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 3) สมบัติของ
ของเหลว 4) สมบัติทั่วไปของแก๊ส และ 5) เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
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3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด�าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการทดลอง 
15 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าเสนอกรอบความคิดในการวิจัยดังนี้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ ้้ ่ 4 โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 6 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 
143 คน ซ่ึงทงั ้ 6 หอ้งเรียน จะจดันกัเรียนแตละหอ้งแบบคละความสามารถกน่ ั  
  1.2 กลุมตวัอยาง ไดม้าโดยวธีิการการสุมแบบกลุม ่ ่ ่ ่ (Cluster random sampling)  
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหนวยในการจดักลุมจาํนวน ่ ่ 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 24 คน 
 2. เนือหาท่ีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ รายวิชาเพิมเติม ้ ้้ ่ ่  
วิชาเคมีชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ 4 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐานพทุธศกัราช ้ ้ 2551ของ
สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ ่ และตามหลกัสูตร
ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี เร่ืองของแขง็ ของเหลว ้
แกส โดยประกอบดว้ยเนือหายอยดงัตอไปนี๊ ่ ่้ ้  1) พลงังานกบการเปล่ียนสถานะของสารั   
2) การจดัเรียงอนุภาคของของแขง็ 3) สมบติัของของเหลว 4) สมบติัทวัไปของแกสและ ่ ๊  
5) เทคโนโลยท่ีีเกยวขอ้งกบ ของแขง็ ของเหลวแกสี่ ั ๊  
 3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัครังนี ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี ้ ้ 2 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลา
ในการทดลอง 15ชวัโมงโดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง่  
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 ในการวิจยัครังนีสามารถนาํเสนอกร้ ้ อบความคิดในการวจิยัดงัน้ี 
       แนวคิดการจดัการเรียนรู้   
ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาเคมี 
2. ความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคSTAD 

การเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD 

การเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วม

กับการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีขั้นตอน
การสร้างคือ ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้วิเคราะห์เน้ือหาจุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส 6 แผน น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน�า
มาปรับแก้ เสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง และน�ามาปรับแก้เพื่อน�าไปทดลองใช้จริง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ก�าหนดจุดประสงค์
ในการสร้างแบบทดสอบศึกษาทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้เสนอต่อ
อาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่น�ามาปรบัแก้ให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องน�าแบบทดสอบไปทดลองใช้แล้ว
น�ามาวิเคราะห์ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.29-0.86 

และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22-0.66 ค่าความ
เชือ่มัน่ทัง้ฉบับ 0.80 ลกัษณะของข้อสอบเป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จ�านวน 
30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยสถานการณ์
ที่ เกี่ ยวข ้องกับป ัญหาทางวิทยาศาสตร ์  จ� านวน 
5 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์จะตั้งค�าถาม 4 ข้อ 
แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ�านวน 20 ข้อ ตาม
ขัน้ตอนการแก้ปัญหาโดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ สรปุไว้ 
4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 
3) ขั้นพิสูจน์หรือทดลอง และ 4) ขั้นสรุปผลและน�าไปใช้ 
เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่น�ามาปรบัแก้ให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง น�าแบบทดสอบไป
ทดลองใช้แล้วน�ามาวิเคราะห์ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่
ระหว่าง 0.35-0.93 และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.22-0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.75
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วิธีการดำาเนินการวิจัย 
1. แนะน�านักเรยีนกลุม่ตวัอย่างเกีย่วกบัขัน้ตอน 

การท�ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัด 
การเรียนการสอน

2. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

3.ด�าเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้
เชิงรุกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็น
เวลา 15 ชั่วโมง

4. เมือ่สิน้สดุการสอนตามก�าหนดแล้วจงึท�าการ
ทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

5. น�าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มาวเิคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดัง
ตารางที่ 1-2 ดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียน แบบร่วมมือเทคนิค STAD

กลุ่มตัวอย่าง n X SD ∑D ∑D2 df t p

ก่อนเรียน 24 13.33 2.82
190 1,960 23 8.712* .00

หลังเรียน 24 21.25 4.11

*p < .05

จากตารางที ่1 พบว่าค่าสถติทิดสอบทมีค่ีาเท่ากบั 8.712 ท่ีระดบันยัส�าคญั .05 แสดงว่าผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิชาเคมีของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD

กลุ่มตัวอย่าง n X SD ∑D ∑D2 df t p

ก่อนเรียน 24 10.13 2.85
120 666 23 14.460* .00

หลังเรียน 24 15.13 1.92

*p < .05
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จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสถิติทดสอบทีมีค่า
เท่ากับ 14.460 ท่ีระดับนัยส�าคัญ .05 แสดงว่าความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่างหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน โดยใช้การจัดการเรยีนรู้ 
เชงิรกุร่วมกบัการเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD ซึง่เป็น
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีสรุป
ผลการวิจัยและมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาเคมีของ
นักเรียนกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้น 
ต่ืนตัว และสนุกในการเรียน ไม่ว ่าจะเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ให้ผู ้ เรียนได้แสดงออกเก่ียวกับ 
1) การพูด (Talk) เช่น การให้นักเรียนอภิปรายกัน
ภายในกลุ่ม ตัวอย่างกิจกรรมในการสอนเรื่อง ชนิด
ผลึกของของแข็ง ผู้สอนได้เสนอรูปภาพผลึกของแข็ง
ชนิดต่างๆ คือ รูปเหล็ก ทองแดง ก�ามะถัน เกลือ 
น�้าแข็ง เพชร โซดาไฟ ลูกเหม็น และแร่แกรไฟต์ให้
ผู้เรียนชม โดยมีค�าสั่งให้ผู้เรียนจัดกลุ่มภาพเหล่านี้ว่า
สามารถจัดได้กี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง จากนั้นให้
เวลาผู ้เรียนแต่ละกลุ ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นผู ้เรียน
ก็จะเข้ากลุ ่ม เพื่อน�าเสนอเหตุและผลในการจัดกลุ ่ม
ของแข็งเหล่านีใ้ห้ถกูต้องมากทีส่ดุ เนือ่งจากจะมคีะแนน
สะสมให้ผู้เรียน จากน้ันก็จะน�ามาเฉลยร่วมกัน แล้วให้
ผู้เรียนเสนอแนวคิดในการจัดกลุ่มของแข็งว่าใช้เกณฑ์

ใดในการจัด โดยการท�ากิจกรรมนี้ผู้เรียนจะไม่ได้เปิด
หนังสือเรียน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ฝึกการสังเกต การ
วิเคราะห์ อีกทั้งผู้เรียนได้ผ่านการเรียนเรื่องพันธะเคมี
มาแล้ว ดังนั้นกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ 
ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 2) การฟัง (Listen) เช่น การ
ชมส่ือวีดีทัศน์ในการจัดกิจกรรมการสอน เร่ืองจัดเรียง
อนุภาคของของแข็ง เนื่องจากเนื้อหาเร่ืองนี้ ต้องการ
ให้ผู้เรียนสามารถมองลักษณะการจัดเรียงอนุภาคของ
ของแข็งในทรงลูกบาศก์ได้ ดังนั้นการใช้สื่อวีดีโอท่ี
แสดงการจัดโครงสร้างสามมิติจะท�าให้ผู้เรียนสามารถ
มองภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยใช้การฟังมา
ช่วยในการสร้างความรู้ ผู้เรียนจะต้องมีสมาธิและต้ังใจ
ในการฟัง เน่ืองจากวีดีโอน้ีจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ผูเ้รยีนจะต้องฟังและจบัประเดน็ได้ว่า การจดัเรยีงอนภุาค
ทรงลูกบาศก์มีกี่ชนิด แต่ละรูปแบบเรียกว่าอย่างไร ซึ่ง
ผู้สอนสร้างกติกาเป็นลักษณะการแข่งขัน เพราะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 3) การอ่าน 
(Read) ด้วยกิจกรรมการอ่านท่ีกระตือรือร้น (Active 
reading) คือ การอ่านเว้นค�า การเขียน (Write) เช่น 
การสรปุค�าตอบจากกจิกรรมท่ีเป็นปัญหา 4) การสะท้อน 
(Reflect) ความรู้สึกความคิดเห็น เช่น การเปิดโอกาส
ให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนท้ายชั่วโมงเรียน 5) การ
ใช้เกม เช่น กิจกรรมการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มตอนเริ่ม
บทเรียนด้วยเกมโดมิโนสถานะของสาร โดยลักษณะการ
เล่นต้องการให้ผูเ้รยีนทบทวนความรูใ้นการจ�าแนกสถานะ
ของสาร โดยผู้เรียนจะต้องต่อโดมิโนซึ่งด้านหนึ่งจะเป็น
สาร ยกตัวอย่างเช่น Brick ผู้เรียนจะต้องน�าโดมิโนตัว
ที่มีด้านแสดงสถานะเป็นของแข็งมาต่อ จึงจะได้คะแนน 
ซึ่งคะแนนมาจากแต้มท่ีติดมากับตัวโดมิโนนั้นๆ ซึ่ง
เมื่อน�าสถานะมาต่อแล้วอีกด้านหนึ่งของโดมิโนตัวนั้นก็
จะมีสารจึงสามารถเล่นต่อไปได้ โดยการเล่นเกมน้ีจะให้
ผูเ้รียนแต่ละกลุม่แยกออกมาแข่งกบัเพ่ือนกลุ่มอ่ืน แล้วน�า
คะแนนที่ตนได้ไปรวมกับเพื่อนกลุ่มตน กลุ่มที่มีคะแนน
สูงสุด จะได้รับรางวัลในเกมนี้ และ 6) การจัดกิจกรรม
การทดลอง โดยการจัดกิจกรรมการทดลองทุกคร้ัง 
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ผู ้สอนจะให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งสมมติฐาน 
ก�าหนดตัวแปรในการทดลองเอง จากนั้นท�าการทดลอง
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และท�าการสรุปผลการทดลอง
ทีไ่ด้ เป็นการให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ 
ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Fink, 
1999, p. 1) อีกทัง้ยงัได้มกีารผสมผสานเข้ากบัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ STAD ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท�างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของผู้เรียน โดยแบ่งผู้เรียนออก
เป็นกลุม่ย่อยกลุม่ละ 4 คน เก่ง-ปานกลาง-อ่อน (Slavin, 
1995) ให้ท�างานร่วมกนั มกีารสร้างแรงจูงใจด้วยคะแนน
และรางวัล นักเรียนจะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
ให้เกิดการเรียนรู้ หากต้องการให้กลุ่มของตนมีคะแนน
สูงสุดและได้รับรางวัล ผู้เรียนจะต้องช่วยเหลือเพื่อน
สมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ เห็นความส�าคัญของการเรียน 
เนื่องจากจะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อ
คิดเป็นคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน แล้วน�า
มาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่มเมื่อจบในแต่ละเนื้อหาย่อย จึง
เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู ้
เชิงรุกของ ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา (2547) ที่ท�าการ
ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์แบบบรูณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการ
เรียนรู้ที่กระตือรือร้น เรื่องร่างกายมนุษย์ ผลการศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีะแนนเฉลีย่
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด (ร้อยละ 70) ทัง้นีย้งัสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วนัเพญ็ ค�าเทศ (2549) ทีไ่ด้ศกึษาเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู ้เชิงรุกของ
เลสไล ดี ฟิงค์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�าหนด (ร้อยละ 70) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนชีววทิยาสงูกว่ากลุม่ทีเ่รียนด้วยวิธกีารสอนแบบปกติ 

(การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามคูม่อืครูหลกัสตูรการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ สสวท.) อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงสอดคล้องกับงาน
วจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ STAD 
ของ ภฤดา เลียบสูงเนิน (2550) ที่ได้ศึกษาผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติ
ของสาร โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ สุกัญญา พิทักษ์ 
(2554) ท่ีศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

2. ความสามารถในการคิดแก้ป ัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากในแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD นั้น ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง คือ หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วทิยาศาสตร์ภมูภิาค) พุทธศักราช 2554 เทคนคิการสอน
ในการเรียนรู้แบบเชิงรุก และขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมอืเทคนคิ STAD เพือ่น�ามาก�าหนดขัน้ตอนและ
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้เขียนแผนโดย
ใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ดังนี้ 1) ขั้นการน�าเสนอข้อมูล 2) ขั้นการ
ท�างานร่วมกัน 3) ขั้นการทดสอบ 4) ขั้นการให้คะแนน
พัฒนารายบุคคล และ 5) ขั้นตระหนักถึงความส�าเร็จ
ของกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1) 
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และ 2) นั้น ผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ผูเ้รยีน เช่น การให้โจทย์ปัญหาแก่ผูเ้รยีน จากนัน้ให้ผู้เรยีน
แต่ละกลุ่มต้องระดมสมอง ออกแบบวิธีการเพื่อแก้โจทย์
ปัญหานั้น ซ่ึงระหว่างนั้นครูจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยการใช้ค�าถามกระตุ้นความรู้ที่เป็นประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนอยู่เป็นระยะ เมื่อผู้เรียนช่วยกันออกแบบวิธี
การแก้โจทย์ทีเ่ป็นปัญหา ผูเ้รียนจะได้ท�าการลงมอืปฏบิตัิ
เพื่อหาค�าตอบหรือแก้ปัญหาด้วยตนเองจนเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ โดยผู้สอนจะเป็นผู้คอยแนะน�าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ส�าหรับกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินั้น 
จะมีทัง้เป็นกจิกรรมการทดลอง การอ่าน การฟัง การเขยีน  
และการสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
ภายในกลุ่ม น�ามาสู่การแก้โจทย์ปัญหาหรือหาค�าตอบที่
ผูส้อนก�าหนด ผู้เรยีนจะต้องปฏบิตัร่ิวมกนัเป็นกลุม่ เพือ่
ท�าให้กลุ่มของตนประสบความส�าเร็จ เนื่องจากคะแนน
ของกลุ่มคือ คะแนนของตนเอง ดังนั้นด้วยหลักเกณฑ์นี้ 
จึงเป็นปัจจัยช่วยให้ผู ้เรียนตื่นตัวต่อการเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อกลุ่มประสบผล
ส�าเร็จก็จะมีรางวัลและค�ากล่าวชื่นชมจากผู้สอน ผู้เรียน
จึงมีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนและต้ังใจพัฒนาตนเอง
ให้ดีข้ึน ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุขุมมาลย์ 
แสงกล้า (2551) ที่ศึกษาการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบ
กระตือรอืร้น ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ทดลองทีเ่รยีนรูแ้บบ
กระตือรอืร้นมกีารคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ วทัญญู วุฒิวรรณ์ (2553) ที่ได้
ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เชิงรุก ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดย
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีวามสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยั
ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการ
ศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ดังผลงานวิจัยของ สุมาลี บัวเล็ก (2541) ที่เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมอืและการสอนสอนตามคูม่อื
คร ูผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกับ
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวม
ทั้งงานวิจัยของ วิชชุตา อ้วนศรีเมือง (2554) ที่ศึกษา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการศึกษาพบว่า ความ
สามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ STAD ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้า
ต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร ่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จะมี
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เป็นล�าดับขั้น ครูผู้สอนจะ
ต้องท�าการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยละเอียด 
เพ่ือให้สามารถอธิบายวิธีการเรียนด้วยรูปแบบดังกล่าว
แก่ผู้เรียนให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
ได้ จะสามารถช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
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1.2 การจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุร่วม
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกต่อ
การเรียน ซึ่งองค์ประกอบหรือส่วนส�าคัญที่จะให้ผู้เรียน
สนุกต่อการเรียนได้นั้น คือ ครูผู้สอน ที่จะต้องใช้ค�าถาม
หรอืเทคนคิกระตุน้ผูเ้รยีนให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 
สร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบ มีการ
พูดเสริมแรงหรือให้รางวัลผู้เรียนเม่ือผู้เรียนมีพัฒนาการ
การเรียนรู้ดีขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยโดยน�าการเรียนรู้เชิงรุก

ร่วมกบัการเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD ไปพฒันาการ
เรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ 

2.2 ควรท�าการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากความสามารถในการคิดแก ้ป ัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวอาจมีผลมาจาก
การจัดการเรียนรู ้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ ความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยันีม้วีตัถุประสงค์ เพือ่พฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์ตามกระบวนการเรยีนรูข้องกาเย่ เรือ่งการออกแบบ

สารเพือ่การจ�า รายวชิาการออกแบบสาร ส�าหรบันสิิตระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา ให้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) และเพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีน
ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบสาร ในปีการศึกษา 2557 โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการ
เรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
เทคโนโลยกีารศกึษา และ 2) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลู คือ การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t (t-test Dependent sample)

ผลการวจิยัพบว่า หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ ตามกระบวนการเรยีนรูข้องกาเย่ เรือ่ง การออกแบบสารเพือ่การจ�า 
รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา มปีระสทิธภิาพ 92.83/93.33 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) และคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ: หนังสอือิเลก็ทรอนกิส/์ การออกแบบสาร/ การออกแบบสารเพือ่การจ�า/ กระบวนการเรยีนรู ้9 ข้ันของกาเย่
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Abstract
The purposes of this research were to develop electronic book based on Gagné learning 

process in the topic “Message Design for Retention” for educational technology undergraduate 
students to meet the 90/90 standard criteria and to compare the pre-test scores and the post-test 
scores of the students learning after learning with the developed electronic book. The samples 
were 30 educational technology undergraduate students Faculty of Education Burapha University 
enrolled in the Instructional Message Design in the year 2014, they were purposively selected to 
participate in the study. The research instruments were 1) electronic book on message design for 
retention based on based on Gagné learning process and 2) a pre-test, a post-test. The statistics 
used for the data analyses were mean, standard deviation and t-test for dependent sample. 

The research results revealed that the efficiency of the electronic book was 92.83/93.33 
which meet the set standard 90/90 and the posttest scores was significantly higher than the pretest 
scores at the .05 level of statistics significant

Keywords: E-Book/ Message Design/ Message Design for Rentention/ GAGNÉ’S Nine Steps of 

Instruction

บทนำา
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2554) ได้ท�าการ

ส�ารวจถงึสาเหตท่ีุไม่อ่านหนงัสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลา
ท�างาน มีดังนี้ ประมาณเกือบครึ่ง ชอบดูโทรทัศน์ ซึ่งมี
การน�าเสนอทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีความเร้าความสนใจ
มากกว่าการอ่านหนังสือ ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีความอดทน ขาดนิสัยรักการอ่าน ไม่สามารถ
ทนต่อการค้นคว้าหรืออ่านหนังสืออย่างเข้าใจ และมี
ใจจดจ่อได้ เพราะเคยชินต่อสิ่งที่เข้ามาเร็วแล้วก็ออก
ไปอย่างรวดเร็ว หากต้องการน�าเสนอสิ่งใดต่อผู้เรียน
ที่มีลักษณะเช่นน้ี ต้องท�าให้สิ่งที่จะน�าเสนอนั้นมีความ
น่าสนใจจริง ๆ ผู้เรียนจึงจะยอมฟังและให้ความสนใจ 
(สุธรรม อารีกุล, 2541, หน้า 72) ซ่ึงผลดังกล่าวนั้น
เกิดมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ท�าให้การส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่า
จะเป็นภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้เรียน การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการ

ทั่วโลก รวมทั้งวงการศึกษา โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ต่างหันมาให้ความส�าคัญกับในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในทุก
ระดับ โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากขึน้ การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์จะท�าให้ผูเ้รียนมคีวาม
กระตือรือร้น ท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ พัฒนาการ
เรียนรู้ พัฒนาการท�างาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียน เป็นการศึกษาท่ีให้ท้ังวิธีการเรียนรู้และความสุข
ในการเรียน ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่าการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ มี
บทบาทเป็นผู ้สอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู ้เรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติที่ใช้
ครูเป็นผู้สอน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2540, หน้า 
2-3) วงการการศึกษาได้น�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนจนท�าให้หนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ น้ัน
สามารถอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกทั้งยังสามารถ
ใส่เสียงบรรยายประกอบ ภาพเคลื่อนไหว สามารถ
แก้ไขปรับปรุงเน้ือหาได้ง ่าย ท�าส�าเนาได้ง ่ายและ
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ไม่จ�ากัด สามารถอ่านพร้อมกันได้เป็นจ�านวนมาก  
ซึ่ ง เป ็นการท�าลายข ้อจ�ากัดของหนังสือแบบเดิม 
นวัตกรรมชิ้นนี้เรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบของการจัด
เก็บและน�าเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็น
ข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ต่าง ๆ ข้อมูลเหล่าน้ีมีวิธีเก็บในลักษณะพิเศษ เรียก
ว่าของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือ ไฮเปอร์มีเดีย 
(Hypermedia) ท�าให้ผู้อ่านสามารถเลือกดูข้อมูลอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องได้ทนัท ี(ครรชติ มาลยัวงศ์, 2540, หน้า 175) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถสร้างความสนใจให้กับ
ผู้เรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากการตอบสนองที่รวดเร็วของ
คอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียงท�าให้เกิดความ
ตื่นเต้นไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพใน
แง่ที่ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สนองความต้องการและความ
สามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ท�าให้ผู้เรียนบรรลุ
จดุมุ่งหมาย (นิศากร แสงพงศานนท์, 2554, หน้า 20-21  
อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ, 2545, หน้า 33)

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับทฤษฎีการเรียน
การสอน และจิตวิทยาการศึกษา พบว่าทฤษฎีการเรียนรู้ 
ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งก็
คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ขั้นของโรเบิร์ต กาย่ ซึ่งเป็น
ทฤษฎีบูรณาการระหว่างทฤษฎีการเรียนรู ้ของกลุ ่ม
พฤติกรรมนิยม กับทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพุทธินิยม 
ซึง่เป็นกระบวนการสอนท่ีมปีระสทิธภิาพ เพือ่ตอบสนอง
สมรรถภาพทัง้ 5 ของมนษุย์ อนัได้แก่ การเรยีนรูข้้อเทจ็จรงิ  
ทักษะด้านเชาว์ปัญญา ยุทธศาสตร์ในการคิด ทักษะ
การเคลื่อนไหว และเจตคติ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
ภายในสมองเม่ือมีการจัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย
ท�าให้ผู ้เรียนเข้าใจง่ายเกิดการเรียนรู ้ได้เร็ว (ทิศนา 
แขมมณี, 2548, หน้า 101) ทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ขั้น 
ของโรเบิร์ต กาเย่ นั้นถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของพรเพ็ญ 
เอกเอี่ยมวัฒนกุล (2554) เร่ือง การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 

ของโรเบิร์ต กาเย่ วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับ
งานสถิติ บนระบบ Moodle LMS พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยเว็บช่วยสอน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของหทัยรัตน์ ลิ้มกุล (2554) เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิง ตามขั้นตอนการสอนของกาเย่ เร่ือง 
หลักการใช้ภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร และมีการอภิปรายผลการวิจัยพบ
ว่า การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียโดยอาศัยขั้นตอน
การเรียนการสอนของกาเย่ มาใช้ในการออกแบบ จะ
ท�าให้ผู้เรียนได้มโีอกาสโต้ตอบกบัระบบมัลตมิเีดยีมากขึน้  
มากกว่าการออกแบบโดยน�าเสนอเนื้อหาเพียงด้านเดียว 
จากตัวอย่างงานวิจัยจะเห็นได้ว่า มีการประยุกต์ทฤษฎี
การเรยีนรูข้อง กาเย่ มาใช้กบัพฒันาสือ่การเรียนการสอน
ออนไลน์ ชนิดรายบุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา มกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการออกแบบ
สาร (Instructional message design) ซึ่งเป็นวิชาเอก
บังคับของนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวกับ หลักการการออกแบบสาร โดยใช้ภาพ เสียง 
ข้อความ กลุ่มข้อความ หรืออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เช่น การบอกกล่าว การจูงใจ การสอน เป็นต้น 
จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบ
สารพบว่า หัวข้อการออกแบบสารเพื่อการจ�า มีความ
น่าสนใจที่จะน�ามาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น 
และเนือ้หาวชิาดงักล่าวยงัขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอน
ท่ีทันสมัย และตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเป็นการน�าร่องในการท�าสื่อการสอนหัวข้อ
อื่น ๆ ในรายวิชาการออกแบบสารต่อไป จากเหตุผล
และความจ�าเป็นดังกล่าว ผู ้วิจัยมีความสนใจพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ 
เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบ
สาร ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
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การศึกษา ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหา 
เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า ได้ดีย่ิงขึ้น สามารถ
ทบทวนความรู้นอกเหนือเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง และ
เป็นแหล่งความรูส้�าหรบัผูท้ีส่นใจศกึษาเรือ่ง การออกแบบ
สารเพื่อการจ�า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตาม

กระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสาร
เพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 
standard)

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการ
เรยีนรูข้องกาเย่ เรือ่ง การออกแบบสารเพือ่การจ�า รายวิชา
การออกแบบสาร ส�าหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสาร
เพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตงานวิจัย
วิธีการวิจัย การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสาร
เพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการด�าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ต�ารา งานวิจัย

2. ก�าหนดคุณลกัษณะของหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์
3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ทดสอบประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขา

วชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา ปีการศึกษา 2557 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
423211 การออกแบบสาร จ�านวน 79 คน 

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นสิติระดับปรญิญาตร ีสาขา
วชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา ปีการศึกษา 2557 ท่ีลงทะเรียนวิชา 423211 
การออกแบบสาร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 30 คน

ด้านเนือ้หา ในการพัฒนาหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์
ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เร่ือง การออกแบบ
สารเพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผู้วิจัยได้
ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะประเด็นต่อไปนี้

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสาร
บทที่ 2 การรับสัมผัสและการรับรู้ของมนุษย์
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความจ�า
บทที่ 4 การออกแบบสารเพื่อการจ�า

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ตามกระบวนการเรียนรู้ 

ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชาการ
ออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตประดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารศกึษา โดยผูว้จัิยได้ด�าเนนิการสร้างหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 .1  ก� าหนดวัตถุประสงค ์ และ เขี ยน
รายละเอียดเนื้อหา (Script development)

1.2 จัดท�าล�าดับเนื้อหา (Storyboard 
development)

1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
(Content correctness examination)
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1.4 เลือกโปรแกรมในการจัดท�าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.5 จัดเตรียมทรัพยากร และส่วนประกอบ
ด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ

1.6 การจัดท�าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โปรแกรม Desktop author

1 . 7  ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห นั ง สื อ
อิ เล็กทรอนิกส ์ โดยผู ้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ

ทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 
90/ 90 Standard) (เปรือ่ง กุมทุ, 2519, หน้า 129) และ
ค่าสถิติในการแจกแจงค่าที (t-test) แบบ Dependent 
sample group

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสาร
เพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะ ดังนี้

1 .  โครงสร ้ างและการน� า เสนอ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นจะอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย มี
การน�าข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มา
ช่วยในการอธิบายค�าแนะน�าต่าง ๆ พร้อมทั้งมีหน้าต่าง
เมนูปรากฏเป็นล�าดับข้ันตอนเพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ผู้เรียนในการเลือกต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551) ที่ประกอบด้วย 

1.1 หน้าปก (Front cover)
1.2 ค�าน�า (Introduction)
1.3 สารบัญ (Content
1.4 สาระของหนังสือแต่ละหน้า (Page 

contents)

1.4.1 หน้าหนังสือ (Page number)

1.4.2 ข้อความ (Texts)

1.4.3 ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, 

.gif, .bmp, .png, .tiff

1.4.4 เสียง (Sounds) .mp3, .wav, 

.midi

1.4.5 ภาพเคลื่อนไหว (Video clips, 

flash), .mpeg, .wav, .avi

1.4.6 จุดเชื่อมโยง (Links)
1.5 อ้างอิง (Reference)
1.6 ดัชนี (Index)
1.7 ปกหลัง (Back cover)

2. เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบตาม
กระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ 9 ขั้น ดังนี้

2.1 เร่งเร้าความสนใจ (Gain attention) 
2.2 บอกวัตถุประสงค์ (Specify objective)
2.3 ทบทวนความรู้เดิม (Activate prior 

knowledge) 
2.4 น�าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present new 

information) 
2.5 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู ้  (Guide 

learning) 
2.6 กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit 

response) 
2.7 ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Provide feedback) 
2.8 ทดสอบความรูใ้หม่ (Assess performance) 
2.9 สรปุและน�าไปใช้ (Review and transfer)

3. มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนท�าระหว่างเรียนโดยใช้

ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice question)
5. เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์เนื้อหาออกเป็นบทเรียน ดังนี้
5.1 บทที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบสาร
5.2 บทที่ 2 การรับสัมผัสและการรับรู้ของ

มนุษย์
5.3 บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความจ�า
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5.4 บทที่ 4 การออกแบบสารเพื่อการจ�า
6. ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในเรื่องอื่น ๆ ได้

ในทันทีโดยไม่จ�าเป็นต้องศึกษาในบทเรียนที่ก�าลังศึกษา
อยู่นั้นให้จบเสียก่อน

7. ผู ้เรียนสามารถเลือกย้อนกลับไปทบทวน
เนื้อหาหรือกลับสู่หน้าเริ่มต้นได้

8. รูปแบบการน�าเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นแบบ Multimedia books จะมส่ีวนประกอบรวมกนั 
คือ ข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว มีการเชื่อม
โยงระหว่างข้อมูลภายในที่บันทึกไว้

9. ผูเ้รยีนสามารถเลอืกดขู้อมลูอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง
ได้ทันที โดยข้อมูลอาจจะอยู่ในแฟ้มเดียวกันหรือไม่ก็ได้
ในรูปแบบของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือไฮเปอร์
มีเดีย (Hypermedia)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการเรียนรู้
ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชาการ
ออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผูเ้ชีย่วชาญด้านเน้ือหาและด้านสือ่หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์
ได้ผลดงัน้ี  คะแนนการประเมินจากผู ้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวม 3.85 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม
มาก คะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 
เหมาะสมมาก

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 (The Standard 90/90) พบว่า คะแนนการ
ทดสอบประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
กระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสาร
เพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร ส�าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีค่า
ประสทิธภิาพ 92.83/93.33 ซึง่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง 
การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร 
ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษาโดยใช้การทดสอบด้วย t-test แบบ dependent 
sample group พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่าก่อน
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อย่างมี
นัยส�าคัญที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลในประเด็น

ต่อไปนี้
1. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ตามกระบวนการเรียนรู้ 

ของกาเย่ เร่ือง การออกแบบสารเพ่ือการจ�า รายวิชา
การออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีประสิทธิภาพ 92.83/93.33 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 90/90 (The 
90/90 Standard) เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เพราะมีการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ จิตวิทยาการเรียนรู ้ 
กระบวนการเรียนรู ้ของกาเย่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบสาร การรับสัมผัสและการรับรู ้ของมนุษย์ 
แนวคิดเกี่ยวกับความจ�า โดยท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์
แล้วน�ามาก�าหนดคุณลักษณะ และเนื้อหาต่าง ๆ ใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวนั้น
สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagné) 9 ขัน้ 
และการสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่ (Gagné) ท่ี
กล่าวว่าการสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์เพื่อสร้าง
ความตั้งใจแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจ
ที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนก็แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้แก่
ผูเ้รยีน โดยพยายามเชือ่มโยงความรูเ้ดมิทีไ่ด้เรยีนมาก่อน
หน้ากับความรู้ใหม่ให้เข้ากันได้ จากนั้นก็เสนอบทเรียน
ใหม่ มกีารแนะน�าชีแ้นวทางในการเรยีนเพือ่จะให้เกดิการ
เรียนรู้ สร้างกจิกรรมให้ผูเ้รียนได้มกีจิกรรมท่ีได้ปฏบิตัจิริง
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และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบเป็นระยะเพื่อ
เป็นการประเมิน และมีการสรุปเสริมบทเรียนเพื่อสร้าง
ความแม่นย�าและการถ่ายโยงความรู้ไปใช้กับสิ่งอื่นๆ ใน
โอกาสต่อไป และมีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เป็นข้ันตอน มีการแก้ไข ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ
เช่ียวชาญ ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา ก่อนน�าไป
ทดสอบประสทิธิภาพ นอกจากน้ีหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) 
และมีคุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia) มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียนหลายรูปแบบให้ผลย้อนกลับ
ทันทีท�าให้ผู ้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น ท�าให้ผู ้เรียน
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
กับ สิทธิพร บุญญานุวัตร (2540, หน้า 24) ท่ีกล่าว
ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น และสอดคล้องกับ
เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ (2545, หน้า 33-35) กล่าวว่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นั้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลับไป
ทบทวนบทเรียนได้ไม่ยาก สามารถเลือกเรียนได้ตาม
เวลาและสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก เป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่ไม่น่าเบ่ือมีการตอบสนองที่รวดเร็วแสดงข้อมูล
ได้หลายรูปแบบ ท�าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงของข้อมูลจาก
ส่ือต่างๆ มารวมกัน สามารถค้นหาและเผยแพร่ได้ง่าย  
เสรมิสร้างให้ผู้เรยีนเป็นผูม้คีวามคดิและทศันะทีม่เีหตผุล 
เนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์นั้นต้องท�าอย่างมีขั้นตอน
มีระเบียบและมีเหตุผล จึงท�าให้หนังสืออิเล็กทรอนิสก์ท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู ้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นพบว่า ผลคะแนนของนักเรียนก่อนการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหลังการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยคะแนนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าผูเ้รยีนทีใ่ช้หนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึน้ อาจเป็นเพราะหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ 
ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เร่ือง การออกแบบ
สารเพื่อการจ�า รายวิชาการออกแบบสาร เป็นสื่อที่มี
คุณลักษณะในการน�าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และได้
ใช้คณุลกัษณะของไฮเปอร์มเีดยีในการออกแบบ อกีท้ังยงั
ออกแบบตามกระบวนการเรียนรู้ 9 ขัน้ของกาเย่ จงึส่งผล
ให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้ และรูส้กึมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีน 
สามารถควบคุมระยะเวลา ความเร็ว และเนื้อหาในการ
เรียนได้ด้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Barker 
(1996, p. 16) ท่ีกล่าวว่า หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์เป็นสือ่ท่ี
ใช้ความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์สนบัสนนุการเรยีนรูท้กุ
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนทางไกล, การเรียน
ที่ยืดหยุ่น, สนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคล และการเรียน
แบบร่วมมือในการเรียนการสอนทางไกล และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สุทิน โรจน์ประเสริฐ (2552) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองเทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึ้นมี
โครงสร้างและรูปแบบตามหลักการของสื่อการจัดการ
เรียนรู้มีคุณภาพรวมอยู่ในระดับดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E

1
/E

2
 เท่ากับ 81.67/84.89 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และจุฑารัตน์ 
วีระสกุล (2556) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
การอ่านและเขียนค�าที่มีตัวสะกดไม่ตรงบมาตรา (แม่กก 
แม่กด แม่กบ และแม่กน) ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 3 พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่าน
และเขียนค�าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (แม่กก แม่กด 
แม่กบ และแม่กน) ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 มีประสิทธิภาพ 93.33/98.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. หนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการเรยีนรู้ 

ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชา
การออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีเนื้อหาเหมาะส�าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ก�าลัง
เรียนรายวิชาการออกแบบสาร หรือได้เรียนรายวิชา
การออกแบบสารผ่านไปแล้ว และผู้สนใจเก่ียวกับการ
ออกแบบสารเพือ่การจ�าสามารถน�าหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์
ไปทบทวนความรู้ ความเข้าใจได้ตามความต้องการ โดย
ผูเ้รยีนมหีน้าทีศ่กึษาการใช้งานหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์จาก
คู่มือ และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามล�าดับ 
ด้วยความตั้งใจ

2. หนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการเรยีนรู้ 
ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจ�า รายวิชาการ
ออกแบบสาร ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา เหมาะส�าหรบัอาจารย์ท่ีสอนรายวิชา
การออกแบบสาร หรือรายวิชาอื่น ๆ เกี่ยวข้อง สามารถ
น�าไปใช้เป็นสือ่เสรมิในการสอนหรอืให้ความรูน้สิติได้ และ
สามารถเผยแพร่ได้ในรูปแบบดิจิทัล โดยผู้สอนมีหน้าที่

แนะน�า ควบคุม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และควรมีการสรุปเนื้อหาเมื่อจบบทเรียน

3. การใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ ตามกระบวนการ
เรยีนรูข้องกาเย่ เรือ่ง การออกแบบสารเพือ่การจ�า รายวชิา
การออกแบบสาร ส�าหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือแนะน�าการใช้
อย่างละเอียดจะท�าให้สามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. ผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรเตรียมเครื่อง
คอมพวิเตอร์ให้เหมาะสมสะดวกในการใช้งาน และควรมี
อุปกรณ์แสดงผลทางเสียง เช่น ล�าโพง หรือ หูฟัง

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการเลอืกใช้โปรแกรมในการพฒันาหนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์ ควรเลือกใช้โปรแกรมที่รองรับการแสดง
ผลภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่ีจะได้ใช้งานฟังก์ชัน
ต่าง ๆ  ของโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การสร้างแบบ
ทดสอบที่สามารถรวมผลคะแนนให้ผู้เรียนได้ทราบหลัง
จากท�าข้อสอบเสร็จทันที เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในเน้ือหาอื่นเกี่ยวกับการออกแบบสารในหัวข้อ การ
ออกแบบสารเพื่อการรับรู้ หรือการออกแบบสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา ผลกระทบ การปรบัตวัของแม่วยัรุน่ในเขตพืน้ทีข่องส�านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง และแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมส�าหรับแม่วัยรุ่น เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลกระทบของการเป็นแม่วัยรุ่นด้านจิตใจ ท�าให้เกิดความเครียด เกิดภาวะซึมเศร้า การเห็นคุณค่าใน
ตนเองลดลง ด้านร่างกาย ท�าให้แม่วัยรุ่นและลูกมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ท�าให้เสียโอกาส
ทางการศกึษา ผู้ทีก่�าลงัศึกษาอยู่ในระบบต้องออกจากโรงเรยีนกลางคนั บคุคลในครอบครวัเกดิความผิดหวงั อบัอาย 
ต้องหยุดงานเพื่อช่วยดูแลแม่วัยรุ่นและลูก เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ท�าให้เกิดปัญหาด้านการเงิน แต่แม่วัยรุ่น
ทุกคนก็ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเพียงพอ ท�าให้ไม่มีแม่วัยรุ่นท่ีอยู่ล�าพังหรืออยู่สถานสงเคราะห์ 
ส่งผลให้แม่วัยรุ่นส่วนมากด�ารงบทบาทมารดาได้

2. การปรบัตวัของแม่วัยรุน่ ทกุคนไม่มกีารเจ็บป่วยรนุแรงทัง้ด้านร่างกายและจติใจ สามารถเลีย้งดบูตุรโดยพกั
อาศัยอยู่กับครอบครัวตนเองหรือสามี เนื่องจากส่วนมากมีการปรับตัวได้ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านมโนมติ 
ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 

3. แนวทางการช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมส�าหรบัแม่วยัรุน่ ต้องเกดิจากการประสานความร่วมมอืของผูป้ฏบิตังิาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแม่และเด็กได้แก่ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมให้การช่วยเหลือแก่แม่วัยรุ่นและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

Abstract
This qualitative research was conducted to examine the effects and adaptation of adolescent 

mothers in order to propose the solution guidelines. Data were collected during October to 
December 2014 from the participants in the District Health Service 6 (Rayong) as categorized by 
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National Health Security Office. The methods of data collection included in-depth interview and 
focus group discussion. Data were analyzed by the content analysis technique. 

The results were as follows:
1. The effects to adolescent mothers in the study area were the psychological effects 

including stress, depression, and low self-esteem; physiological effects including increased health 
problems of adolescent mothers and their children; economic and social effects including loss of 
opportunities to continue studying after school dropouts, disappointment and humiliation of family 
members as well as absence from working to help the adolescent mothers and their babies, so 
that some families had more serious financial problem. However, in this study, all adolescent 
mothers had enough social support. Therefore, no adolescent mothers lived in a foster home for 
adolescent mother. Thus, the adolescent mothers were able to play their maternal role.

2. According to adaptation, the adolescent mothers in the study area were no serious 
problem on physiological and psychological problem. They were able to take care of their children 
by living with their parents or husband while they had good adaptation for all 4 domains, including 
physiological, self-concept, role function, and interdependence mode domains.

3. Regarding the solution guidelines for adolescent mothers, the co-operation from all 
responsible sectors for maternal and child welfare were needed. These sectors included school, 
health care facilities, community, local administrative organization, and Office of Social Development 
and Human Security of each province. In order to implement the effective solutions, the personnel 
of those sectors have to help adolescent mothers and their family.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) 

หมายถงึ การต้ังครรภ์ในสตรทีีม่อีายตุ�า่กว่า 19 ปีบรบูิรณ์ 
นับอายุ ณ. เวลาที่คลอดลูก ซึ่งการเป็นแม่วัยรุ่นนับว่า
เป็นปัญหาที่ส�าคัญ เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อแม่วัยรุ่น
และลูกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับบริบท
ของบุคคล ครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม 
(ศิรินันท์กิตติสุขสถิต, นพวรรณ มาดารัตน์, วาที สิทธิ, 
แครี ริคเตอร์ และอุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม, 2554) จาก
ข้อมูลของส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี พ.ศ. 2552-
2555 อัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นต่อประชากรหญิง
อายุ 15 - 19 ปี 1000 คนของประเทศไทย เท่ากับ 
50.1, 50.1, 50.1, 53.6 และ 53.8 ตามล�าดับ ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ 50 ส่งผลให้อัตราการคลอด

ของแม่วัยรุ่นของไทยสูงอยู่ในกลุ่มหนึ่งของทวีปเอเชีย 
โดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศอินเดีย บังกลาเทศ และ
จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่สามของโลก รองจากกลุ่มประเทศ
ลาตินอเมริกาและแอฟริกา (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, 2557; 
จิราภรณ์ ประเสริฐวิทย์, 2555) และเมื่อวิเคราะห์ใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยตามพื้นที่การจัดบริการของ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า
พื้นที่ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 
ระยอง ทีป่ระกอบด้วยจงัหวดั จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุี 
ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว 
จ�านวน 8 จงัหวดั มอีตัราการคลอดของแม่วัยรุ่นระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552- 2555 สงูเป็นล�าดบั 1 ของทกุเขต ตดิต่อ
กนัทัง้ 5 ปี ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศคอื 67.8, 65.2, 
64.2, 69.5 และ 69.4 (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, 2557) โดย
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จงัหวัดระยองมอีตัราสงูสดุของเขตถึง 4 ปี ในจ�านวน 5 ปี 
คิดเป็น 86.3, 84.7, 79.2, 82.1 และ 80.1 ตามล�าดับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเป็นแม่วัยรุ่น

ในเขตพื้นที่ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 6 ระยอง 

2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของแม่วัยรุ่นในเขต
พ้ืนที่ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 
ระยอง

3. เพื่อศึกษาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม
ส�าหรับแม่วัยรุ่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 

ความเครยีด จากแนวคดิ ทฤษฎหีลายท่านได้แก่ Lovallo 
(1997) Eagle (1971) Murray (1997) และ Lazarus, 
and Folkman (1984) ภาวะซึมเศร้าใช้แนวคิดทฤษฎี
ของนักจิตวิทยาและแนวคิดของแพทย์หลายท่านซึ่ง
แปลและเรียบเรียงโดย สายฝน เอกวรางกูร (2553) และ
สมภพ เรืองตระกูล (2549) ในส่วนของภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดได้รวบรวมจากงานวจิยัของนกัจติวทิยาหลาย
ท่าน เช่น Beck (1996) และ Glover et al. (1994) 
ส�าหรับการเห็นคุณค่าของตนเองใช้แนวคิดทฤษฎีของ 
Coopersmith (1984) แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นใช้แนวคิด
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตที่แปลและรวบรวมโดย ศรีเรือน 
แก้วกังวาล (2553) และสุชา จันทร์เอม (2540) ส่วน
แม่วัยรุ่นใช้แนวคิดของเบญจพร ปัญญายง (2553) ซึ่ง
ทบทวนองค์ความรู้ของการเป็นแม่วัยรุ่น ในด้านการ
สนับสนุนทางสังคมใช้แนวคิดของ Weiss (1974) และ 
Pender, Murdaugh, & Parson (2006) รวมทั้งใช้
ทฤษฎขีอง Bandura (1989) เป็นแนวคดิของการเรยีนรู ้
ทางปัญญาสังคม ในส่วนของครอบครัวใช้แนวคิดทฤษฎี
ครอบครัวที่รวบรวม เรียบเรียงโดยส�านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (2553) ส�าหรับการด�ารงบทบาท

การเป็นมารดาใช้แนวคิดทฤษฎีของ Rubin (1967a) 
และ Mercer (1995) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการและ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด�ารงบทบาทมารดา ใช้ทฤษฎี
การปรับตัวของ Roy (1999) อธิบายการปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางบวกต่อสถานการณ์ ใน
ส่วนของนโยบายภาครัฐได้ศึกษานโยบายยุทธศาสตร์
การพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแ์ห่งชาตแิละโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นโนบายระดับชาติท่ีมีการ
ด�าเนินงานร่วมกันของหลายกระทรวงเช่น สาธารณสุข 
มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ
ให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืดแูล แม่ทัว่ไป แม่วยัรุน่และลกู
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิธีดำาเนินการวิจัย 
เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพเชงิปรากฏการณ์ ท�าการ

วิจัยในพื้นท่ีของส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 
ระยอง การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของแม่วัยรุ่นโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แม่วัยรุ ่น และบุคคลในครอบครัวที่
ให้การสนับสนุนทางสังคม คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง จ�านวนกลุ่มละ 17 คน โดยผู้ให้ข้อมูลท้ัง 2 
กลุ่ม เป็นคนไทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน
ระดับที่สามารถพูดคุยให้ข้อมูลต่างๆ ได้ ส่วนแม่วัยรุ่น  
ต้องอ่านออกและเขียนหนังสือได้ รวมท้ังการคลอดลูก
เป็นท่ีเปิดเผยต่อครอบครัวตนเองและสามี ตอนท่ี 2 
ศึกษาแนวทางการช่วยเหลือแม่วัยรุ ่นโดยการสนทนา
กลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของแม่วัยรุ่นที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
เชิงลึก ยินดีและสามารถเข้าร่วมสนทนากลุ่มได้จ�านวน 
5 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กซึ่ง
ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์จากส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ปฏิบัติงาน
จากโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลและชุมชน 
ในพื้นที่ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง 
จ�านวน 10 คน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของ

แม่วัยรุ่นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินที่เป็นเครื่องมือ 

มาตรฐานได้แก่ แบบประเมินความเครียดและแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้า ของกรมสขุภาพจิต ซ่ึงได้เป็นระดับ
ค่าคะแนนน�ามาตคีวามสร้างข้อสรปุให้เป็นข้อความตาม
ที่เครื่องมือก�าหนด

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้เทคนิค
การวิเคราะห์แบบตีความสร้างข้อสรุป ประกอบกับการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่
และสรุปประเด็น (Thematic Analysis) โดยอ้างอิง
ค�าพูดของผู้ให้ข้อมูล

ส่วนที ่2 ศกึษาแนวทางการช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม
ส�าหรับแม่วัยรุ่น จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ทั้ง 2 กลุ่ม น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) จัดหมวดหมู่และสรุปประเด็น (Thematic 
Analysis) โดยอ้างอิงค�าพูดของผู้ให้ข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล
เน่ืองจากเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ และเป็น

เรื่องที่เปราะบาง ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของ
จริยธรรมของการวิจัยอย่างครบถ้วน

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของแม่วัยรุ่น 
ขณะต้ังครรภ์แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่เรียนอยู่ในชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย/ปวช.ในอัตราที่
เท่ากันคือร้อยละ 35.29 และเป็นผู้ท่ีก�าลังเรียนอยู่จริง
ร้อยละ 58.82 มีเพศสัมพันธ์แบบยินยอมร้อยละ 100 
แต่ไม่ตั้งใจมีลูกร้อยละ 88.24 ไม่มีพิธีสมรสร้อยละ 
47.06 มีพิธีสมรสหลังตั้งครรภ์ร้อยละ 29.41 ยังอยู่กิน
กบัสามคีนทีเ่ป็นพ่อของลกูร้อยละ 70.59 อยู่บ้านเลีย้งลกู 
ร้อยละ 64.71 ประกอบอาชีพร้อยละ 29.41 และราย

ได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต�่าร้อยละ 40 อายุเมื่อคลอดลูก
น้อยที่สุด 14 ปี ร้อยละ 11.77 และอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ท่ีแท้จริงร้อยละ 88.24 ด้านสามีพบว่าอายุอยู่ในช่วง
วัยรุ่นร้อยละ 52.94 เป็นวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 47.06 โดย
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 47.06 ไม่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 41.18 ประกอบอาชีพ
รับจ้างร้อยละ 52.94 ไม่ทราบรายได้ร้อยละ29.41 (แยก
ทางกัน) รายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต�่าร้อยละ 41.67 
แม่วัยรุ่นร้อยละ 76.47 พักอาศัยอยู่กับครอบครัวตนเอง
และร้อยละ 47.06 สามพีกัอาศยัอยูด้่วย โดยครอบครวัท่ี
แม่วัยรุ่นพักอาศยัอยูด้่วยมรีายได้สงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ของ 
จปฐ. ร้อยละ 88.2

ผลกระทบของการเป็นแม่วัยรุ่น
ด้านจิตใจ
ความเครียดของแม่วัยรุ่น พบว่า ส่วนมากมี

ความเครยีดในระดบัปกต ิสาเหตขุองการเกดิความเครยีด
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากแม่วัยรุ่นลูก บุคคล
รอบข้าง และภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ในขณะท่ี
แม่วัยรุ่นหลายคนมีความเห็นที่ตรงกันว่า สถานการณ์ที่
ท�าให้เกิดความ เครียดมากที่สุดคือ “การร้องไห้ของลูก” 
โดยแม่วัยรุ่นแต่ละคนมีการตอบสนองต่อความเครียด
ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจที่แตกต่างกัน เช่น เบื่อ
อาหาร อยากอาหารเพิ่มขึ้น นอนไม่หลับ ส่วนการเผชิญ
ความเครียดพบว่าแม่วยัรุ่นแต่ละคนมีรูปแบบหรือวิธี การ
เผชิญกับความเครียดท่ีแตกต่างกัน โดยบางคนเลือกท่ี
หลีกเลี่ยงปัญหา ในขณะที่บางคนเลือกที่จะขจัดสาเหตุ
ของปัญหา

ภาวะซึมเศร้าของแม่วัยรุ่น พบว่าแม่วัยรุ่นส่วน
ใหญ่ไม่มภีาวะซึมเศร้า มเีพยีงร้อยละ17.65 ทีม่ภีาวะซมึ
เศร้าอยู่ในระดับซึมเศร้าน้อย (ต้องเฝ้าระวัง) ซึ่งไม่อยู่ใน
ระดบัท่ีต้องรกัษาและเสีย่งต่อการฆ่าตวัตาย และสามารถ
สังเกตเห็นได้ในแม่วัยรุ่นบางคน

การเห็นคุณค่าในตนเองของแม่วัยรุ่น แม่วัยรุ่น
หลายคนรูสึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลงเนื่องจากประสบ
ปัญหาหลายประการ เช่นปัญหาเศรษฐกิจ การที่ออก
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จากโรงเรียนกลางคันทั้งที่เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่ง และ
การสนบัสนนุทางสงัคมท่ีไม่เหมาะสมจากบคุคลรอบข้าง 

ด้านร่างกาย 
สุขภาพร่างกายของแม่วัยรุ่น ร้อยละ 41.18 

สุขภาพปกติขณะคลอดและสามารถคลอดได้ตาม
ธรรมชาติ นอกจากนั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะ
ตั้งครรภ์ขณะคลอดและหลังคลอด ท�าให้มีการคลอด
ก่อนก�าหนดร้อยละ 11.77 ทนต่อการเจ็บครรภ์
ไม่ได้ ร้องมากขณะเจ็บครรภ์คลอดและไม่เบ่งคลอด
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทารกจึงต้องผ่าคลอดและ
ใช้เคร่ืองสุญญากาศช่วยคลอดร้อยละ 29.41 ขอผ่า
คลอดเมื่อครรภ์ครบก�าหนดร้อยละ 11.77 เกิดภาวะ
แทรกซ้อนรนุแรงต้องใช้เครือ่ง ช่วยหายใจขณะคลอดและ
หลังคลอดร้อยละ 5.88 ท�าให้ต้องพักรักษาตัวในห้องไอ
ซียูนาน 1 สัปดาห์ 

สุขภาพลูกที่เกิดจากแม่วัยรุ่น การปกปิดการ
ตั้งครรภ์ ท�าให้เกิดปัญหาไม่ฝากครรภ์หรือฝากครรภ์แต่
ล่าช้า ส่งผลให้ทารกคลอดก่อนก�าหนด คลอดน�า้หนกัตวั
น้อยและเกิดภาวะ Respiratory Distress Syndrome 
ในอัตราส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 11.11 โดยทารกต้องใช้
เครือ่งช่วยหายใจร้อยละ 5.55 และลกูของแม่วัยรุน่ร้อยละ 
92.85 ไม่ได้กินนมแม่จนครบ 6 เดือนตามเกณฑ์ ท�าให้
ลูกสุขภาพไม่แข็งแรง พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมไม่ดี

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาของแม่วัยรุ่น เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่

ก�าลังศกึษาเล่าเรยีนอยู่ในระบบการศกึษาโดยอยูใ่นระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (รวมอาชีวศึกษา) 
ร้อยละ 82.35 เมื่อตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นทุกคนต้องออกจาก
การศกึษากลางคนั ท�าให้ส่วนมากไม่จบชัน้สงูสดุของการ
ศึกษาระดับที่ก�าลังศึกษาอยู่ จึงไม่ได้รับวุฒิการศึกษา มี
บางคนได้มีโอกาสศึกษาต่อแต่เป็นการศึกษานอกระบบ 
ในขณะที่แม่วัยรุ่นอีกหลายคนไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ 

ครอบครวัของแม่วัยรุน่ การเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นช่วงวัย
ทีก่�าลังศกึษาเล่าเรยีน การตัง้ครรภ์และคลอดบตุรของแม่
วัยรุ่นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง

เป็นอย่างมากประการแรกคือท�าให้เกิดความอับอาย 
เสียใจ เกิดความผิดหวังเพราะต้องการให้ลูกได้รับการ
ศึกษาสูงกว่าตนเองเพ่ือการมีอนาคตท่ีดี ประการต่อมา
คือภาระการดูแลลูก หลานและลูกเขย รวมท้ังการขาด
รายได้ของบางคนในครอบครัวท่ีต้องออกจากงานเพื่อ
ช่วยดูแลลูก หลาน และเหลน

การเงินของแม่วัยรุ่น เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้
กับครอบครัวของแม่วัยรุ่นและครอบครัวของสามี โดย
เฉพาะแม่วัยรุ่นที่ไม่มีสามีหรือมีสามีแต่สามีไม่มีรายได้  
รวมท้ังสามีท่ีไม่มีความรับผิดชอบ นอกจากค่าใช้จ่าย
ท่ีต้องจ่ายเป็นเงิน ยังมีการสูญเสียรายได้ของคนใน
ครอบครัวจากการหยุดงานเพ่ือดูแลแม่วัยรุ่นและลูกของ
แม่วยัรุน่ ครอบครวัท่ีฐานะการเงนิดกีจ็ะได้รบัผลกระทบ
น้อย ต่างจากครอบครัวท่ีมีปัญหาการเงินอยู่แล้ว ย่อม
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ท�าให้บางครอบครัวเกิด
หนี้นอกระบบ

การสนับสนุนทางสังคมของแม่วัยรุ่น จากการ
ท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่นทุกๆ ด้าน เนื่องจากไม่ใช่ช่วงวัยท่ี
เหมาะสมและยังการขาดการเตรียมตัวที่ดี ท�าให้ไม่มี
ความพร้อม การได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมจากบคุคล
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ท�าให้แม่วัยรุ่นสามารถเผชิญ
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 
และมีความเป็นอยู่ท่ีดี ตรงกันข้ามกับแม่ท่ีได้รับการ
สนับสนุนที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลด้านลบ
ต่อการปรับตัวในด�ารงบทบาทเป็นแม่

การด�ารงบทบาทเป็นมารดาของแม่วัยรุ ่น 
บางคนสามารถด�ารงบทบาทเป็นมารดาได้เหมาะสม
เนื่องจากการปรับตัวด้านพัฒนาการตามวัยเหมาะสม 
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กที่ผ่านมา และได้รับ
สนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม ท�าให้เกิดการปรับ
ตัวได้ดี ในขณะที่แม่วัยรุ่นบางคนเผชิญกับปัญหาที่ค่อน
ข้างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการตามวัยไม่ดี ไม่มี
สามีหรือมีแต่สามีไม่แสดงบทบาทการเป็นพ่อที่ดี ท�าให้
แม่วัยรุ่นเกิดปัญหาทางจิตใจ เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อบุตร 
จึงแสดงบทบาทเป็นมารดาไม่เหมาะสม รวมทั้งแม่วัยรุ่น 
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บางคนมีพ้ืนฐานจากการเล้ียงดูในครอบครัวที่ไม่มี
ระเบียบแบบแผน ก็ท�าให้แม่วัยรุ ่นแสดงบทบาทเป็น
มารดาไม่เหมาะสมเช่นกัน

การปรับตัวของแม่วัยรุ่น
ด้านร่างกาย พบว่า แม่วัยรุ่นส่วนมากปรับตัว

ด้านร่างกายได้ดี เพราะไม่มีแม่วัยรุ่นคนใดมีอาการเจ็บ
ป่วยเรื้อรังรุนแรง เกือบทุกคนสุขภาพแข็งแรง คนที่เจ็บ
ป่วยรุนแรงขณะคลอดภายหลังจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล
ก็หายเป็นปกติ มีเพียงร้อยละ 17.65 ที่มีภาวะโลหิต
จางและท้องผูกท�าให้ต้องรับประทานยาเป็นประจ�าแต่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ และบางคนที่
มีปัญหาเรื่องรูปร่างซึ่งก็ไม่ใช่การเจ็บป่วยที่รุนแรง

ด้านมโนมติ ในการประเมินภาวะเครียดพบว่า
แม่วยัรุ่นทกุคนมรีะดบัความเครยีดทีอ่ยูใ่นระดบัปกติ ไม่
ต้องรับการแก้ไข และหลายคนมีกลไกลในการเผชิญกับ
ความเครียดได้ดี บางคนสามารถจัดการกับความเครียด
ได้อย่างเหมาะสมโดยเป็นการแก้ที่สาเหตุ ส�าหรับภาวะ
ซมึเศร้าพบว่ามภีาวะซมึเศร้าในระดบัน้อย (ต้องเฝ้าระวัง) 
ร้อยละ 17.65 แต่ยังไม่ต้องบ�าบัด ด้านการเห็นคุณค่า
ในตนเองมีหลายคนที่รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าน้อย แต่การ
สนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมท�าให้แม่วัยรุ่นหลายคนมี
การปรับตัวด้านนี้ได้ 

ด้านบทบาทหน้าที่ แม่วัยรุ่นหลายคนมีการปรับ
ตัวด้านบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะการด�ารงบทบาทเป็น
มารดาได้ค่อนข้างด ีเพราะเติบโตมาจากครอบครวัขยาย 
ท�าให้เกิดการเรียนรู้โดยบางคนเกิดการเรียนรู้ก่อนที่จะ
เป็นแม่วัยรุ่น แต่มีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ซึ่งพบว่าแม่ส่วนมากไม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองครบตาม
เกณฑ์ร้อยละ 92.85 และมีแม่วัยรุ่นร้อยละ 17.65 ท่ี
ปรับตัวด้านนี้ได้น้อย ท�าให้ไม่ใส่ใจในการเลี้ยงดูลูกทั้งที่
อยู่บ้านเดียวกับลูก 

ด้านการพึ่งพาระหว่างกันพบว่าแม่วัยรุ่นทุกคน
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
ทั้งสิ้นเพราะทุกคนอยู่กับญาติของตนเองหรือญาติสามี 
ไม่มีคนใดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู ่ล�าพังกับลูกหรือเคย

น�าลูกไปฝากเลี้ยงตามสถานสังเคราะห์ แต่ก็มีแม่วัยรุ่น
ร้อยละ 17.65 ที่มีพฤติกรรมการพึ่งพาคนอื่นมากกว่า
ให้คนอ่ืนพ่ึงพาตนเอง เน่ืองจากพบว่าแม่วัยรุ่นดังกล่าว
ไม่มีการท�าหน้าที่บทบาทการเป็นแม่และเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวโดย ในแต่ละวันจะไม่ค่อยท�าอะไร ต้องให้
สมาชกิคนอืน่ๆ ในครอบครวัคอยกระตุน้ให้ท�ากจิกรรมที่
ตนเองควรกระท�า

แนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมสำาหรับแม่
วัยรุ่น

ด้านการศกึษา แม่วยัรุน่สามารถเรยีนต่อในสถาน
ศึกษาเดิมได้ตามความต้องการ โดยมีการประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนในกรณีที่ต้องการย้ายที่เรียน มีระบบ
การดูแลนักเรียนท่ีเป็นแม่วัยรุ่นท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีไม่สามารถเรียนต่อในระบบ
ได้ ให้เรียนต่อ กศน. 

ด้านการสาธารณสุข มีบุคลากรสาธารณสุข
ให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองและลูกท้ังใน
ระยะที่อยู่โรงพยาบาลและภายหลังจ�าหน่ายกลับบ้าน มี
ติดตามเยี่ยมบ้านโดย อสม.และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
เพ่ือให้ความรู้ ค�าแนะน�า ประเมินทักษะและการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้และปรับทัศนคติของ
พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพแม่วัยรุ่นและการเลี้ยงดูลูก มีการสนับสนุน
นมผสมในกรณีแม่ท่ีมีภาวะติดเช้ือและหรือมีข้อก�ากัด
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง เช่นแม่ที่คลอดลูกแฝด ให้
บริการคุมก�าเนิดกึ่งถาวรก่อนการจ�าหน่ายกลับบ้านเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้า

ด้านชุมชน มีอาสาสมัครติดตามเยี่ยมดูแล
แม่วัยรุ ่นและลูกในชุมชนโดยเป็นผู ้ประสาน งาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับแม่วัยรุ่นและครอบครัว 
ช่วยเหลือเรื่องการเดินทางของแม่วัยรุ ่นและลูกใน
ครอบครัวท่ีมีปัญหายานพาหะนะในการเดินทางไปรับ
บริการด้านสุขภาพในราคาย่อมเยา

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีของเยี่ยมแม่
วัยรุ่นทุกคนโดยเป็นของใช้ส�าหรับเด็กอ่อน 
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มีการอบรมและฝึกอาชีพในกับประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งแม่วัยรุ่นที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรมได้

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
มีเจ้าหน้าที่ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงให้กับแม่วัยรุ่นที่เป็นคดี
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะคดีที่ต้องขึ้นศาล 
มีสถานรับเลี้ยงเด็กในกรณีที่แม่วัยรุ่นหรือครอบครัวไม่
สามารถเลี้ยงดูได้ มีทั้งประเภทชั่วคราวและถาวรโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นธุระจัดการการรับหลาน (ลูกของ
แม่วัยรุ่น) เป็นลูกบุญธรรมของตายาย ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือแม่วัยรุ่นที่
ประสบปัญหาทุกๆ ด้าน

อภิปรายผลการศึกษา
ผลกระทบของการเป็นแม่วัยรุ่น
ความเครียดของแม่วัยรุ่น 
แม่วยัรุน่ทกุคนในการศกึษาครัง้นี ้มคีวามระดบั

และสาเหตุส�าคัญที่คล้ายคลึงกันคือการรู ้ว่าตั้งครรภ์
เนื่องจากเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม แต่เมื่อผ่านระยะ
ดังกล่าวเมื่อความจริงเปิดเผยความกดดันลดลง ใน
ระยะหลงัคลอดพบว่าระดบัความเครยีดของแม่วยัรุน่ทกุ
คนจึงอยู่ในระดับปกติ ในขณะเลี้ยงดูลูกสาเหตุส�าคัญท่ี
ท�าให้แม่วัยรุ่นหลายคนเครียดมากคือ การร้องไห้ของ
ลูก วิธีการ เลี้ยงดูลูก นอกจากนั้นก็มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาด้านเศรษฐกจิของครอบครวั การแสดงพฤตกิรรม
ที่ไม่เหมาะกับบทบาทของการเป็นพ่อ การเป็นสามีที่ดี  
การแยกทางกบัสาม ีการตอบสนองของร่างกายท่ีพบเช่น 
โมโห หงุดหงิด นอนไม่หลับ ท้องผูก ส่วนการเผชิญ
ความเครียดของแม่วัยรุ่น มีรูปแบบการเผชิญที่แตกต่าง
กันตามภูมิหลังของแต่ละคน รวมทั้งการสนับสนุนทาง
สังคม เนื่องจากความ เครียดเป็นกลไกของร่างกายซ่ึง
หาทางป้องกันตนเอง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น โดยบุคคลต้องประเมินและใช้ความสามารถซึ่งมี
อยูใ่นตนเองเป็นกลไกในการเผชญิกบัความเครยีด ระบบ
ต่างๆ ของร่างกายจะท�าหน้าที่เพื่อรักษาความสมดุล ซึ่ง
กลไกการรักษาความสมดุลจะส่งผลต่อการปรับตัว และ

การมีชีวิตอยู่ แต่กลไกดังกล่าวอาจจะเกิดความเสียหาย
หรือเสียสมดุล ถ้าความเครียดมีความรุนแรงและเกิดใน
ระยะเวลานาน (Lovallo, 1997)

ภาวะซึมเศร้าของแม่วัยรุ่น
ผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของแม่วัยรุ่นพบ

ว่ามีภาวะซึมเศร้าในระดับน้อยร้อยละ 17.65 แต่เมื่อ
ประเมนิต่อตามรปูแบบการประเมนิไม่พบว่ามีความเสีย่ง
ต่อการฆ่าตัวตาย แต่ต้องได้รับค�าแนะน�าและเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่า แต่ละคนมี
ปัญหาที่แตกต่างกัน โดยพบในแม่วัยรุ่นที่มีภาระหน้าที่
ท่ีต้องรับผิดชอบในครอบครัวและสถานท่ีท�างาน การ
มีลูกแฝดซึ่งคาดการณ์ว่าจะต้องมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ตามมา การต้ังครรภ์ซ�้าในขณะท่ีแยกทางกับสามี พ่อ
แม่ไม่เข้าใจ ท�าหน้าท่ีแม่ไม่เหมาะ ท�าให้ถูกต�าหนิเป็น
ประจ�า ด้วยเหตุท่ีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นปัญหาท่ี
ยุ่งยากที่ไม่เพียงเกิดผลกระทบต่อหญิงหลังคลอดแต่ส่ง
ผลกระทบด้านลบต่อสาม ีพฤตกิรรมและพฒันาการของ
บตุร (Whiffen & Gotlib, 1989) ความเครยีดและภาวะ
ซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากแต่ภาวะซึมเศร้าจะ
ส่งผลที่รุนแรงกว่า 

การเห็นคุณค่าในตนเองของแม่วัยรุ่น
แม่วัยรุ่นมีการรับรู้การเห็นคุณค่าในตนเองท่ี

แตกต่างกัน เนื่องจากภูมิหลังและปัญหาท่ีก�าลังเผชิญ 
รวมทั้งการสนับสนุนจากทางสังคมที่ได้รับ โดยผู้ที่รู้สึก
ว่าตนเองมคีณุค่าน้อยพบในแม่วยัรุ่นท่ีไม่มพิีธสีมรส แยก
ทางกับสามีในขณะท่ีก�าลังต้ังครรภ์ลูกคนท่ี 2 ประกอบ
กับฐานะการเงินของครอบครัวไม่ดี ตนเองไม่มีรายได้ 
ถูกญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวต�าหนิบ่อยคร้ัง ซ่ึงต่างจาก
แม่วัยรุ่นท่ียังอยู่กินกับสามี และแม่วัยรุ่นท่ีมีบุคคลใน
ครอบครวัตนเองและหรอืครอบครวัสามใีห้การสนบัสนนุ
ทุก ๆ ด้าน การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการประเมิน
คุณค่าของตนเอง โดยแสดงถึงทัศนคติทั้งด้านบวกและ
ลบ เป็นการตดัสินคณุค่าของตนเอง ภายใต้ขอบเขตความ
เชื่อของบุคคลท่ีมีต่อความสามารถของตนเอง ความ
ส�าคญัและความส�าเรจ็ของตนอง (Coopersmith, 1984) 
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เป็นภาวะทางจิตใจของบุคคล ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์อย่างต่อเนือ่งทีท่�าให้บุคคลมแีรงจูงใจเพือ่ไป
ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แม้จะเป็นนามธรรมแต่สามารถ
วัดและสังเกตได้ (Lindenfield, 2000)

สุขภาพร่างกายของแม่วัยรุ่น
การเป็นแม่วัยรุ่นส่งผลด้านลบกับสุขภาพโดย

พบว่าแม่วัยรุ่นร้อยละ 41.18 สุขภาพปกติขณะคลอด
และสามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ ในขณะที่ร้อยละ 
58.82 มีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ต่อเนื่องมาถึง
ระยะคลอดและหลังคลอดเช่น คลอดก่อนก�าหนด ภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ ภาวะชักแห่งครรภ์ แม่วัยรุ่นหลายคนไม่
สามารถอดทนต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอด ไม่สามารถเบ่ง
คลอดได้เอง ท�าให้ต้องผ่าตัดท�าคลอดทางหน้าท้องหรือ
ใช้เครื่องมือช่วยคลอด บางคนภาวะแทรกซ้อน มีความ
รุนแรงถึงกับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและพักรักษาตัวใน
ห้องไอซียูทั้งแม่และลูก เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เป็นการตั้งครรภ์ในขณะที่ร่างกายมารดายังเจริญเติบโต
ไม่เต็มที่ ท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าแม่วัยผู้ใหญ่ 
(บุญทวี สุนทรลิ้มศิริ, ศรีสมร ภูมนสกุล และอรพินธ์ 
เจริญผล, 2552) และแม่วัยรุ่นส่วนมากไม่มีความพร้อม
ในการตั้งครรภ์ท�าให้ไม่กล้าฝากครรภ์หรือฝากครรภ์
ล่าช้า จึงไม่ได้รับค�าแนะน�าและการดูแลรวมทั้งการแก้ไข
ที่เหมาะสม 

สุขภาพลูกที่เกิดจากแม่วัยรุ่น
มีทารกคลอดก่อนก�าหนด ทารกน�า้หนกัตวัน้อย 

และเกิดภาวะ Respiratory Distress Syndrome ใน
อัตราท่ีเท่ากันคือร้อยละ 11.11 ซึ่งภาวะเหล่านี้พบใน
ทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมากกว่าในแม่วัยผู้ใหญ่ ในส่วน
ของการเลี้ยงดูลูกของแม่วัยรุ่นพบว่าลูกของแม่วัยรุ่น
บางคน ไม่ได้กนินมแม่เลยเนือ่งจากไม่มกีารเตรยีมหวันม 
เต้านมในขณะตั้งครรภ์ ท�าให้ลูกกินนมแม่ได้ครบตาม
เกณฑ์ร้อยละ 92.85 ซึ่งการที่ลูกไม่ได้กินนมแม่ย่อมผล
เสียต่อสุขภาพกายคือไม่ได้รับภูมิคุ้มกันและสารอาหาร
สารอาหารที่ส�าคัญจากน�้านมแม่ ท�าให้ลูกเจ็บป่วยบ่อย 

ด้านสุขภาพจิต ไม่ได้รับความอบอุ่นจากการโอบกอด
ขณะกินนมแม่ ส่งผลต่อด้านลบพัฒนาการด้านอารมณ์
และสังคมของลูก 

การศึกษาของแม่วัยรุ่น
แม่วัยรุ่นเกือบท้ังหมดเป็นผู ้ท่ีก�าลังเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แม่วัยรุ่นทุกคนต้อง
ออกจากการศึกษากลางคัน โดยที่ส่วนมากไม่จบช้ัน
สูงสุดของการศึกษาระดับท่ีก�าลังเรียนอยู่ ท�าให้ไม่ได้รับ
วุฒิการศึกษา แม่วัยรุ่นบางคนได้ศึกษาต่อแต่เป็นการ
ศึกษานอกระบบ ในขณะที่แม่วัยรุ ่นอีกหลายคนไม่มี
โอกาสได้ศกึษาต่อ เป็นทีท่ราบกนัดีว่าการศกึษาท�าให้คน
มีคุณสมบัติที่ดี เป็นการสร้างโอกาสในอนาคต การออก
จากโรงเรียนกลางคันจะส่งผลในระยะยาวต่อแม่วัยรุ่นใน
อนาคตเพราะจะท�าให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ
และการหารายได้ 

ครอบครัวของแม่วัยรุ่น
ในสังคมชนบทการที่ลูกสาวหรือหลานสาวบ้าน

ใดมีปัญหาเร่ืองการต้ังครรภ์ในขณะยังเรียนหนังสือย่อม
เป็นท่ีรับทราบกันท่ัวไป นอกจากแม่วัยรุ่นเองท่ีเกิด
ความเครียดเพราะความไม่พร้อม เสียใจ อบัอาย กลวัการ
ต�าหนิและการไม่ยอมรับจากบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรายที่ไม่มีพิธีสมรส พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติ
ผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าแม่
วยัรุน่ เพราะท�าให้เกดิการเสยีหน้า อบัอาย เสยีใจ ผดิหวงั 
รวมทั้งการหยุดงานเพื่อมาช่วยเลี้ยงดูลูก หลาน เหลนที่
เกดิมา ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชพีและการ
เงินของครอบครัว โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองของแม่วัยรุ่น
อยูใ่นวยัท�างานแต่ต้องออกจากงานหรอืหยดุงานชัว่คราว
เพ่ือมาช่วยดูแลแม่วัยรุ่นและลูกท่ีเกิดมาและถ้าสามีของ
วัยรุ่นไม่ท�างานแต่มาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของแม่
วัยรุ่นก็จะเป็นภาระเร่ืองค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของ
แม่วัยรุ่นมากขึ้น สร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวแม่
วัยรุ่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการแยกกันอยู่ของแม่
วัยรุ่นและสามีง่ายขึ้น
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การเงินของแม่วัยรุ่น
แม่วัยรุ่นส่วนมากของการศึกษานี้ มีปัญหาด้าน

การเงินแทบทั้งสิ้นโดยพบว่าภายหลังคลอด มีแม่วัยรุ่น
เพียงร้อยละ 29. 41 ที่ประกอบอาชีพ แต่เมื่อพิจารณา
จ�านวนเงินที่ได้รับต่อเดือนนับว่าค่อนข้างน้อย ในส่วน
รายได้ของสามีก็พบว่าอยู่ในระดับต�่าถึงปานกลาง (คิด
จากรายได้ข้ันต�่าวันละ 300 บาท) เนื่องจากแม่วัยรุ่น 
และสามีส่วนมากจบการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังพบว่าครอบครัวที่ให้การ
สนับสนุนแม่วัยรุ ่น หลายครอบครัวมีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจอยู่ก่อน การมีแม่วัยรุ่นในครอบครัวย่ิงท�าให้
ปัญหาทวีความรุนแรง ซึ่งทราบได้จากการเป็นหนี้นอก
ระบบ การใช้นมที่ไม่เหมาะเลี้ยงทารกและความต้องการ
การสนับสนุนนมผสมจากหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจาก
ไม่มีเงินเพียงพอส�าหรับการซื้อนมผสมที่เหมาะสมตาม
วัยของลูก 

การสนับสนุนทางสังคมของแม่วัยรุ่น
แม่วัยรุ ่นทุกคนล้วนได้รับการสนับสนุนจาก

แหล่งต่างๆ เริ่มจากบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดคือแม่ของ
ตนเองตัง้แต่ระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอดโดยการเฝ้าคลอด
ทีโ่รงพยาบาล หลงัคลอดก็ได้รบัความรูแ้ละค�าแนะน�าจาก
บคุลากรสาธารณสุขในการดแูลเดก็ในขณะทีพ่กัอยูใ่นโรง
พยาบาล เม่ือกลบัมาบ้านกไ็ด้รบัการสนบัสนนุจากบุคคล
ในครอบครวัทีก่ลบัมาพกัอาศยัอยูด้่วยเช่น พ่อแม่ตนเอง 
พ่อแม่สามี ญาติผู้ใหญ่ ทั้งในรูปของการช่วยเหลือดูแล 
ความรู ้การเอาใจใส่ ทรัพย์สนิสิง่ของ ในกรณีทีไ่ม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ตนเองบางคนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่
ตนเองที่อยู่ห่างไกลในรูปแบบต่างๆ แต่ถ้าการสนับสนุน
ในแม่วยัรุน่บางคนทีค่่อนข้างมขีดีจ�ากดัและไม่เหมาะสม
จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท�าให้แม่วัยรุ่นคนดังกล่าวเกิด
ปัญหาตามมา แม่วัยรุ่นในการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวค่อนข้างดี ท�าให้ไม่มีการทอดท้ิงลูก 
หรือเคยพักอาศัยในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากการ
สนับสนุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการท�า
หน้าท่ีของบคุคลในครอบครวัและสงัคมเพือ่สนบัสนนุกัน

ในด้านต่างๆ เช่น ความรัก ความผูกพัน ท�าให้บุคคลที่
ได้รับการสนับสนุนรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง โดยการช่วยเหลือ
อยู่ในรูปแบบต่างๆ

การด�ารงบทบาทเป็นมารดาของแม่วัยรุ่น
แม่วัยรุ่นหลายคนในการศึกษานี้สามารถด�ารง

บทบาทได้อย่างเหมาะสม ต้ังแต่แรกคลอดโดยการเลี้ยง
ดูลูกด้วยน�้านมตนเองในระยะแรก เลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูก การพาลูกไปรับการสร้าง
เสรมิภมูคิุม้กันโรค ทราบภาวะโภชนาการ และพฒันาการ
ของลูก รวมทั้งการดูแลบุคคลในครอบครัว การท�าความ
สะอาดทีพ่กัอาศยัในฐานะแม่บ้าน ซึง่เป็นผลจากการปรบั
ตัวและการสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม รวมท้ัง
โดยการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์การเป็นแม่ตั้งแต่
ยังไม่ต้ังครรภ์โดยการช่วยญาติเลี้ยงดูลูกหลาน ในขณะ
ท่ีแม่บางคนไม่สามารถด�ารงบทบาทแม่ได้อย่างเหมาะสม  
เนื่องจากไม่ได้แสดงพฤติกรรมดังท่ีกล่าวมาอันเนื่องมา
จากการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสม ที่ส�าคัญคือการแยกทาง 
กับสามี ท�าให้ไม่อยากเลี้ยงลูก ภาระหน้าที่ต่างๆ ตก
เป็นของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ท�าให้ถูกต�าหนิและ
เกิดปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการด�ารงบทบาท
เป็นมารดาเป็นกระบวนการท่ีน�าผู้หญิงไปสู่บทบาทท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมารดา ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่
การตั้งครรภ์เป็นการเลียนแบบ การแสดงบทบาทสมมุติ 
เป็นการจินตนาการ เป็นเอกลักษณ์ โดยผู้หญิงจะมี
การค้นหาข้อมูล มีการเลียนแบบโดยการสังเกต ค้นหา
รูปแบบที่ดีที่สุดในตัวเองเพื่อความเป็นแม่ ผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมและการเลียนแบบท�าให้เกิดเป็น
พฤติกรรมของตนเอง รวมท้ังการไม่แสดงพฤติกรรมท่ี
คิดว่าไม่เหมาะสม (Rubin, 1976)

การปรับตัวของแม่วัยรุ่น 
แม่วยัรุน่ในการวจิยันีม้สีขุภาพกายแขง็แรงไม่เจบ็

ป่วยรุนแรงหรือเร้ือรังจนรบกวนการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั 
ส่วนมากพอใจในรูปร่างตนเอง มีความเครียดและภาวะ
ซึมเศร้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ต้องรักษา แม่วัยรุ่นส่วนมาก
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รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกได้ด้วยตนเอง ดูแลลูกให้มีสุขภาพ
ดีทั้งกายและใจ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัว
และสังคมรอบข้างช่วยเหลืองานในครอบครัวได้ในระดับ
หนึง่ โดยไม่ทอดท้ิงลกูหรอืต้องไปอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
อีกเหตุผลหน่ึงท่ีเป็นเรื่องน่าสังเกตคือการมีเพศสัมพันธ์
แบบยินยอม แม้จะไม่ต้ังใจมีลูก แต่แม่วัยรุ่นคิดว่าลูก
เกิดจากคนรัก ไม่ใช่การข่มเหงทางเพศ ท�าให้แม่วัยรุ่น
เกือบทุกคนไม่คิดท�าแท้ง ไม่มีความคิดเชิงลบรุนแรงกับ
ลูก แต่ก็มีบางคนที่ปรับได้ไม่ดีทุกด้าน โดยด้านที่ปรับ
ตัวได้น้อยที่สุดคือด้านบทบาทหน้าท่ีโดยเฉพาะบทบาท
หน้าที่การเป็นแม่ เพราะพบว่าแม่วัยรุ่นร้อยละ 17.65 
ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเองทั้งที่สามารถท�าได้ (บางคนอยู่
บ้านเดียวกับลูก) รวมทั้งไม่ให้ลูกกินนมตัวเองหรือให้
กินในระยะที่สั้นมากด้วยเหตุผลที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการ
แพทย์ ในขณะที่บางคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองแต่เป็นการ
เลี้ยงดูที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม อารมณ์ของลูก  
เกิดการพึ่งพาคนอื่นมากเกินไป เน่ืองจากการปรับตัว 
เป ็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่ เกิดจากความรู ้สึก
นึกคิดของบุคคลและกลุ่มคนอย่างมีสติและเลือกที่จะ
บูรณาการตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวน�าไป
สู่การมีสุขภาวะที่ดี มีความผาสุกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประกอบด้วย 1) การปรับตัวด้านร่างกาย 2) การปรับตัว
ด้านมโนมติ 3) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 4) การ
ปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน

แนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมสำาหรับแม่
วัยรุ่น

การสนทนากลุม่แม่วัยรุน่พบว่าแม่วัยรุน่ต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ ต้องการศึกษาต่อไม่
ว่าเป็นในหรือนอกระบบเพราะตระหนักดีว่าการศึกษา
เป็นโอกาสที่ดีของการประกอบอาชีพ แต่การศึกษาใน
ระบบกม็คีวามจ�ากดัเรือ่งเวลาเรยีน หลายคนจึงเลอืกเรยีน 
กศน. เพราะใชเ้วลาเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ระยะเวลา
ก็สั้นกว่าในระบบและยังเทียบโอนวิชาที่เรียนและสอบ
ผ่านได้ ด้านสุขภาพต้องการความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงลูก ดูแลตนเอง เนื่องจากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีก่อน

และขณะตั้งครรภ์ ส่วนการปรับความรู้และทัศนคติของ
พ่อแม่ผู้ปกครองในเร่ืองการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ 
โดยต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้แนะน�าและปรับ
เพ่ือลดความขัดแย้งกับพ่อแม่ผู้ปกครอง จากการไม่มี
อาชีพและรายได้เป็นของตนเอง ท�าให้แม่วันรุ่นต้องการ
การสนับสนุนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นส่วนของตนเอง
และลูก เพ่ือลดความล�าบากใจในการขอเงินจากคนใน
ครอบครวัเพราะหลายครอบครวักม็ปัีญหาด้านเศรษฐกจิ
อยู่ก่อนแล้ว เช่นการรับบริการคุมก�าเนิดชนิดกึ่งถาวร 
เน่ืองจากไม่ต้องต้องไปรับบริการบ่อยและคุมก�าเนิดได้
นาน รวมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องลืมรับประทานยาหรือลืม
ไปฉีดยาตามนัด ในส่วนลูกก็ต้องการนมผสมเพื่อความ
สะดวกเวลาต้องฝากคนอืน่เลีย้ง ด้านการสงัคมสงเคราะห์
ต้องการให้มีสถานท่ีพักพิงกรณีท่ีตนเองหรือครอบครัว
ไม่สามารเลี้ยงดูได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องการท�างานเพื่อ
มีรายได้เป็นของตนเองแต่ก็มีข้อจ�ากัดเร่ืองเลี้ยงลูก จึง
อยากท�างานซึ่งไม่ไกลที่พักเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกบ้าง 

การสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินงานแม่และเด็กพบว่าได้มีแนวทางการช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมส�าหรับวัยรุ่นอย่างครอบคลุมเกือบทุกด้าน
เช่น ด้านการศึกษา ในแต่ละโรงเรียนมีครูที่รับผิดชอบ 
นักเรียนที่มีปัญหาแม่วัยรุ ่นทั้งในภาพโรงเรียนและครู
ประจ�าช้ัน มีระบบท่ีเช่ือมโยงถึงบ้าน มีการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนและการให้
ค�าแนะน�าต่างๆ แต่นกัเรียนและผูป้กครองส่วนมากเข้าไม่
ถงึข้อมลูดงักล่าว ด้านการสาธารณสขุกม็พียาบาลชมุชน
ร่วมกบั อสม. ให้การดแูลแม่วยัรุน่ทัง้ในระยะตัง้ครรภ์และ
หลังคลอดแต่ปัญหาคือการปกปิดการตั้งครรภ์เนื่องจาก
เป็นการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม การแก้ปัญหาเร่ืองฝาก
ครรภ์ช้าหรือไม่ฝากยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและยัง
เป็นปัญหาของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ท่ีไม่
สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด ส�าหรับการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ซ�้าในแม่วัยรุ่นโรงพยาบาลเกือบทุก
แห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับ สปสช. 
ให้บริการคุมก�าเนิดกึ่งถาวรในแม่วัยรุ่นหลังคลอดทุก
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คนก่อนการจ�าหน่ายกลับบ้าน ในส่วนของชุมชนก็มีการ
ช่วยเหลือโดยมีแกนน�าชุมชนประสานงานกับหน่วยงาน 
ต่างๆ เช่น รพสต. ท้องที่ ท้องถ่ินและการช่วยเหลือ
โดยตรงกับบางครอบครัวในลักษณะการดูแลของผู้น�า
ชุมชน ส่วนเทศบาลก็มีบทบาทส�าคัญเนื่องจากเป็น
ผู ้รับงบประมาณหลักในการพัฒนาความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน ในปัจจุบัน สปสช. ได้มีการโอนเงินให้กับ
เทศบาลเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทกุปี ท�าให้เกดิโครงการต่างๆ รวมทัง้โครงการ
การป้องกนัและแก้ปัญหาแม่วัยรุน่ โดยมกีารประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นภาคีเครือข่าย ท�าให้สามารถ
บูรณาการความช่วยเหลือในเรื่องการฝึกอาชีพหรือการ
จดัหางานทีเ่หมาะสมส�าหรับแม่วยัรุน่ ในส่วนของพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทส�าคัญหลาย
อย่างเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นหญิงที่ถูกกระท�า การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี โดยเป็นผู้ประสาน
งานในกระบวนการยุติธรรมกรณีที่ต้องขึ้นศาลและการ
แพทย์ กรณีที่ผู้เสียหายหรือญาติต้องการให้การตั้งครรภ์
ส้ินสุด รวมทั้งการดูแลแม่วัยรุ่นและลูกที่ประสบปัญหา
ไม่มีที่พึ่งพิงให้มีที่อยู่อาศัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ส�าคัญ
คอืแม่วยัรุน่และครอบครวัยงัเข้าไม่ถงึข้อมลูและแนวทาง
การช่วยเหลือ จึงท�าให้เกิดปัญหาดังที่ปรากฏเป็นข่าว
อยู่เนืองๆ เช่นการทิ้งเด็กทารกที่ยังมีชีวิตอยู่ในสถานท่ี
ต่างๆ เมือ่ตดิตามตวัแม่ได้แม่กม็คีวามผดิทางอาญา ตก
เป็นข่าวโด่งดังไปทั่ว แต่ถ้าแม่วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลสถาน
สงเคราะห์ก็จะได้รับการช่วยเหลือและการประสานงาน
ส่งต่ออย่างเหมาะสม

เมื่อน�าข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือใน
กลุ่มแม่วัยรุ่นที่ปรับตัวได้ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
แนวทางการช่วยเหลือซ่ึงผู้ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการอยู่พบ
ว่าความต้องการและการช่วยเหลือมีความสอดคล้องกับ
งานประจ�าของหน่วยงานต่างๆ ความส�าคัญของการท�า
กลุ่มในทั้งสองกลุ่มอยู่ที่การน�าข้อมูลการให้บริการจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กส่งให้ถึงแม่วัยรุ่น

และครอบครัวด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้า
ถงึข้อมลูการช่วยเหลอืและใช้บรกิารได้ ตามความจ�าเป็น 
ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กควร
มีการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การ
สร้างภาคีเครือข่ายในระดับผู้ปฏิบัติและน�าเสนอข้อมูล
ไปยังผู้บริหารระดับสูง

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
แม่วัยรุ่นและบุคคลในครอบครัว
1. แม่วัยรุน่และบุคคลในครอบครวัต้องให้ความ

ส�าคญักบัการดแูลสขุภาพแม่วัยรุน่ในขณะตัง้ครรภ์เพือ่ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
และหลังคลอด โดยการไปรับบริการฝากครรภ์ตามนัด 
ผ่านการสอนเพศศกึษาในโรงเรยีน การประชมุผูป้กครอง
และเวทีประชาคมหมู่บ้าน

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 
ควรให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ลูก หลาน ท่ีเป็นแม่
วยัรุน่อย่างเหมาะสมเพือ่ลดผลกระทบด้านลบทีจ่ะเกดิขึน้

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานแม่
และเด็ก

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต้อง
มีแผนงานและกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่
วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต้อง
มกีารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการบรกิาร เพือ่ให้วยัรุน่ แม่
วัยรุ่นและครอบครัวเข้าถึงข้อมูลการให้บริการ

3. หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานต้องมี
การประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการงาน
ของตนเองกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. วจิยัเชงิปฏบิติัการในประเดน็ทกัษะการปฏเิสธ

การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ ่นหญิง เพื่อให้วัยรุ ่นหญิง 
มีทักษะในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น วัยเรียน
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2. ศึกษาเชิงลึกแม่วัยรุ ่นที่ เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ครบตามเกณฑ์ เพื่อค้นหาว่าแม่วัยรุ ่นเหล่านั้นมี
กระบวนการคิด การรับรู้ และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วย
นมตนเองอย่างไร

3. วิจัยเชิงทดลอง การสอนเพศศึกษารอบด้าน
ในโรงเรียนเพ่ือน�ามาพัฒนาโปรแกรมการสอนเพศศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเผยแพร่แก่โรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชา 

การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) ในด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 3 คน 2) อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอน จ�านวน 5 คน 4) ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ�านวน 32 คน และครูพี่เลี้ยง จ�านวน 61 คน 5) นิสิตจ�านวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา การประเมินในทุกด้าน
มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

1) ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมของวัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตรในทุกหมวดวิชา
มีความเหมาะสม เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของสังคมสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

*งานวิจัยนี้ได้รับทุนในการท�าวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ 2558

**อาจารย์ สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***อาจารย์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา
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2) ผลการประเมนิด้านปัจจัยน�าเข้า ในภาพรวมพบว่า มีความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก การก�าหนดคณุสมบตัิ
ของนสิิต กระบวนการคัดเลอืกนสิติมคีวามเหมาะสม อาจารย์มคีณุสมบตั ิความรูป้ระสบการณ์ทีเ่หมาะสมในการสอน 
มีคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พบว่า มีจ�านวนเพียงพอต่อนิสิต

3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลของหลักสูตรมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4) ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นิสิตมีผลการเรียนรู้คุณ
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมาก ผู้ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนิสิตในระดับมาก

คำาสำาคัญ: การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา/ รูปแบบซิปป์/ 
การประเมินหลักสูตร

Abstract
The purpose of this research was to study curriculum evaluationof the Bachelor of Education 

Program (5 years) in Health Education and Physical Education Teaching (Revised A.D.2011) by using 
CIPP model in context, input, process, and product. The populations of the study were categorized 
into 5 groups 1) 3 education experts 2) 5 members of the program committee 3) 5 instructors 
4) 33 school directors and 59 teachers 5) 68 students of the program. The instruments used in 
the study included the questionnaire, and the interview form. The collect data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results of the research 
were as follows:

The result of the curriculum evaluation on the Bachelor of Education Program in Health 
Education and Physical Education Teaching indicated that the participant evaluated all components 
at the high level. 

1) The results of the context evaluation as a whole in curriculum objectives, curriculum 
structure and contents were evaluated at the high level. The results found that the curriculum 
objectives and curriculum structure were appropriated in all areas; subject contents appropriated 
to curriculum objectives and social needs andcould be apply in teaching career. 

2) The results of the input evaluation as a whole were evaluated at the high level. The results 
found that student’s qualification and enrollment, instructor’s qualification, knowledge, experience 
of teaching and moral and ethics were the appropriateness at high level. For instructional media 
and instructional materials provided for learner enough. 

3) The results of the process as a whole were evaluated at the high level. The results found 
that learning instruction encouraged student learning and learning process used ICT for learning 
experiences. For assessments were the appropriateness at high level and effectiveness 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 193

4) The results of the product as a whole were evaluated at the high level. Student had 
learning outcomes and desired characteristics achieved at high level. Job satisfaction in work of 
student by school directors and teachers was at high level.

Keywords: Evaluation of the Bachelor of Education Program in Health Education and Physical 

Education Teaching/ CIPP model/ curriculum evaluation

บทนำา
หลักสูตรเป็นกรอบหรือแนวทางที่น�ามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน เป็นมวลประสบการณ์
ทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตาม
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ก�าหนดไว้ โดย
สถาบันการศึกษา สถานศึกษา อาจก�าหนดโครงสร้าง
หรือองค์ประกอบของหลักสูตร ที่อาจประกอบด้วย 
จุดหมาย โครงสร้างเน้ือหา เนื้อหา กิจกรรม และการ
ประเมินผล หรืออาจมีองค์ประกอบอื่นๆ เพ่ิมเติม  
ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน หลักการ จุดประสงค์รายวิชา 
เป็นต้น แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ
ที่หลากหลายตามแนวคิดของนักการศึกษาหรือ
นักพัฒนาหลักสูตร โดยสรุปมีกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ เริ่มต้ังแต่ระบบการวางแผนหลักสูตร หรือ
ออกแบบหลักสูตรหรือร่างหลักสูตร ตามองค์ประกอบ
ของหลักสูตร และมีการตรวจสอบความสอดคล้อง
และเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุงร่างหลักสูตรนั้น จากนั้น
เป็นระบบการน�าหลักสูตรไปใช้ ซ่ึงผู้สอนจะมีบทบาท
ส�าคัญในการน�าหลักสูตรไปใช้ มีการวางแผนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินการเรียน
การสอน เพื่อน�าผลมาใช้ในการพัฒนาผู ้เรียน และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและน�าไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป และระบบสุดท้ายเป็นระบบประเมิน
หลักสูตร ซ่ึงมีรูปแบบในการประเมินหลักสูตรตาม
แนวคดิของนกัพฒันาหลกัสตูรหลายท่าน ซ่ึงการประเมนิ
หลกัสูตรมีความส�าคญัต่อการตดัสนิว่าหลกัสตูรนัน้ๆ ว่า
จะยังคงใช้ต่อไป หรือจะต้องปรับปรุง หรือยุติการใช้ 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971) มี
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เป็นการประเมิน
ด้านบริบท (context) เป็นการประเมินที่เกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมของหลักสูตร เพ่ือความสมเหตุสมผลของภูมิ
หลังที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น ปรัชญา 
สภาพและความต้องการของสังคม นโยบายและแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 
การประเมินด้านบริบท (Context) ได้แก่ ปรัชญาของ
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลกัสตูรและรายวชิา การประเมนิด้านปัจจยัหรอืตวัป้อน 
(Input) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ 
ได้แก่ คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน พ้ืนฐานของผู้เรียน เง่ือนไขการรับ
นิสิต อาคารเรียน ห้องเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน และงบประมาณ การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process) เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสตูร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการจดัระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา และการประเมินด้านผลผลิต (Product) 
เป็นการประเมินผลสิ่งท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
คณุลกัษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคญัตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา จัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลกัสตูร 5 ปี ) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษาและพลศกึษา 
เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะครบวงรอบการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 และต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ข้อ 8 ที่กล่าวว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการ
ประเมนิเพือ่พฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อยทกุๆ 
5 ปี เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิต
บัณฑติทีม่คีณุภาพ และให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตวัชีว้ดัการประกันคณุภาพการศกึษาระดบั
อุดมศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส�านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และ
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
11 มาตรฐาน นอกจากน้ียังเป็นการประเมินหลักสูตร 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร พ.ศ.2557 (IQA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงได้เห็นความ
ส�าคัญและความจ�าเป็นที่ต ้องประเมินหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามกระบวนการประเมินรูปแบบซิปป์ 
ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู ้ที่มีส ่วน
เกี่ยวข้องในหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
อาจารย์ผู ้สอน นิสิตรุ ่นปีการศึกษา 2554 ที่ปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่
เลี้ยงของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน�าผลที่ได้มาใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้
เรียน และเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เ พ่ือศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบ
ซิปป์ (CIPP model) ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลการประเมิน

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) เพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. ได้ข้อมลูส�าหรบัการประเมนิตามตัวบ่งชีต้าม
กรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
และตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
ส�าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ใช้
รูปแบบซิปป์ในการประเมิน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
จากทฤษฎี แนวคิด ผู ้วิจัยได้ก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, 1971) โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP 
model) ในการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษาและพลศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยับรูพา เพ่ือน�าผลประเมนิท่ีได้มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนสขุศกึษา
และพลศึกษา โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 

6

2. ไดข้อ้มูลสาํหรับการประเมินตามตวับงชีตามกรอบ่ ้ การประกนคุณภาพการศึกษาั ภายใน
ระดบัหลกัสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ่  สาํหรับการประกนั
คุณภาพการศึกษาทงัภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั้  
 3. เป็นแนวทางในการประเมินหลกัสูตรท่ีใชรู้ปแบบซิปป์ในการประเมิน 
 
กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั 

จากทฤษฎี แนวคิด ผูว้ิจยัไดก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัครังนีํ ้ ้ ตามแนวคิดของสตฟัเฟิล
บีม (Stufflebeam, 1971) โดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP model) ในการประเมินหลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อนาํผลประเมินท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร
การศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์  
(CIPP Model) (Stufflebeam, 1971) 

 ด้านบริบท 

 ด้านปัจจัย 

 ด้านกระบวนการ 
 ด้านผลผลิต 

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ด้าน คือ  
ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตรดังนี้ 

 ผู้เช่ียวชาญ 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้สอน 
 นิสิตปีการศึกษา 2554  
 ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
 ครูพี่เล้ียง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 
 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับปีการศึกษา 2557 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป ็ นการ วิ จั ย เชิ งประ เมิน 

(Evaluative Research) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษาและพลศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน 
ดังนี้ 

1. ด้านบริบท ประกอบด้วย ปรัชญาของ
หลกัสตูร วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร กลยุทธ์ของหลกัสตูร 
โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน 

2. ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย พื้นฐานของ
ผู้เรียน/เงื่อนไขในการรับนิสิตที่เข้าศึกษา อาคารเรียน/
ห้องเรียน/สื่อวัสดุอุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม 

3. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหารและ
ครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน
2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษา และพลศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�านวน 5 คน

3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษา และพลศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�านวน 5 คน

4. ครูพี่เลี้ยงของนิสิตสาขาการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา ปีการศึกษา 2554 ที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จ�านวน 68 คน

5. ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่นิสิต
สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ�านวน 38 คน

6. นิสิตปีการศึกษา 2554 ท่ีก�าลังฝึกปฏิบัติ
การสอน ณ สถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษาและพลศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 68 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา

หลักสูตร โดยใช้ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอมูลอย่างมีระบบ และน�าผลการสรุปมาใช้ใน
การตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
องค์ประกอบของหลกัสูตรและกระบวนการในการพฒันา
หลักสูตร

2. การประเมินแบบซิปป์ หมายถึง การประเมิน
หลักสตูรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การประเมนิบรบิท
ของหลักสูตร การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ดังนี้

2.1 การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 
หมายถึง การประเมินสภาพปรัชญาของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและ
รายวิชา

2.2 การประเมินด้านปัจจัย หมายถึง การ
ประเมิน คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน พ้ืนฐานของผู้เรียน/เง่ือนไขการรับ
นสิติ อาคารเรยีน/ห้องเรยีน/สือ่และวสัดอุปุกรณ์การเรยีน
การสอน และงบประมาณ

2.3 การประเมินด้านกระบวนการ หมายถึง 
การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร การวดัและประเมนิผลการ
เรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2.4 การประเมินด้านผลผลิต หมายถึง 
เป็นการประเมินผลสิ่งท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
คณุลกัษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคญัตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หมายถึง หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
ทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตร 5 ปี 
สาขาสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีเรียน
ในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ความ
สามารถทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ในสาขาวิชาการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

5. อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร หมายถงึ อาจารย์ทีม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2548 ตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ.) ก�าหนด มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลหลักสูตร 
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การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  
การทวนสอบ การปรับปรุงหลักสูตร

6. อาจารย์ผูส้อน หมายถงึ อาจารย์ทีร่บัผดิชอบ
ในการจดัการเรยีนการสอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู และวิชาเอก) 

7. นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 หมายถึง นิสิต
ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีเริ่มเรียนชั้น
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 และก�าลังเรียนในชั้นปีที่ 5 
ปีการศกึษา 2558 และฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา

8. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาท่ี
รบัผดิชอบในการให้ค�าปรกึษาการวางแผนการจดัการเรยีนรู้  
และนเิทศการจดักจิกรรมการเรียนรู ้และบทบาทหน้าทีใ่น
การเป็นครขูองนสิติรุน่ปีการศกึษา 2554 ทีฝึ่กปฏบัิตกิาร
สอนในสถานศึกษานั้น 

9. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทาง
วชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารสถานศกึษาในสถานศึกษา
ที่นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป ็ นการ วิ จั ย เชิ งประ เมิน 

(Evaluative Research) เพื่อประเมินหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา โดยมขีัน้ตอนการ
ด�าเนินการวิจัยดังนี้

1. การศึกษาแนวคิดในการประเมินหลักสูตร
2. การก�าหนดแนวคิดในการประเมินหลักสูตร

ตามรูปแบบซิปป์
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

และ แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเกีย่วกบัหลกัสตูรการ
ศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสขุศกึษา
และพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�าแนก
ตามกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู จ�านวน 5 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถาม
ตามระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านบริบท ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ 
และค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษา และพลศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ศึกษาเอกสาร ต�ารา เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรรูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
3.1 แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ
3.2 แบบสัมภาษณ์ส�าหรับอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร 
3.3 แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ผู้สอน มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert)

3.4 แบบสอบถามส�าหรับนิสิตรหัส 54 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert)

3 . 5  แบบสอบถามส� าห รั บผู ้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

4. น�าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความ
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เหมาะสมและความถกูต้องของภาษา แล้วน�าข้อเสนอแนะ 
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข

5. ปรับปรงุแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามฉบับ
จริงที่น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ
1. นัดหมายเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
2. ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลงใน

แบบสัมภาษณ์
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
1. นัดหมายเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
2. ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลงใน

แบบสัมภาษณ์
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน 
1. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์และความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 4 นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554
1. ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
1. ส�ารวจสถานศึกษาที่นิสิตรุ ่นปีการศึกษา 

2554 ปฏิบัติการสอน
2. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วม

มือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม ผูว้จัิยตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจากนั้นน�า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 
ในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 
ในระดับมาก

คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 
ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 
ในระดับน้อย

คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ 
ในระดับน้อยที่สุด

ส�าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่เป็นข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมจะท�าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะท�าการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย
ผลการวจัิยหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 

5 ปี) สาขาวชิาการสอนสขุศกึษาและพลศกึษา (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) ได้แก่ ด้านบรบิท 
ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ การ
วจิยัครัง้นีด้�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลู 5 
กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน 2) อาจารย์
ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอน จ�านวน 
5 คน 4) ผูบ้รหิารสถานศึกษา จ�านวน 32 คน จากจ�านวน
ท้ังหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 และครูพ่ีเลี้ยง
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จ�านวน 61 คน จากจ�านวนทัง้หมด 68 คน คดิเป็นร้อยละ  
89.71 5) นิสิต จ�านวน 68 คน โดยมีรายละเอียดของ
ผลการการประเมินในแต่ละด้านดังนี้ 

1. การประเมินด้านบริบท
ประเด็นในการประเมิน แบ่งออกเป็น ปรัชญา

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร
และเนื้อหารายวิชา

1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จากการส�ารวจความคดิเห็นของนิสติเก่ียวกับ

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีระดับความ
คดิเหน็ว่าวตัถปุระสงค์มคีวามสอดคล้องกบัปรชัญาของ
หลกัสตูรและความต้องการของผูเ้รยีน โดยมรีะดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.18, SD = 0.47)

ผลการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ ได้แสดงความคดิเหน็ว่า ปรชัญา

ของหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ
ของวิชาชีพและแนวคิดการพัฒนาสังคม วัตถุประสงค์
ทั่วไปและเฉพาะสาขาวิชา มีความสองคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน ควรเพิ่มเติม
การจัดการเรียนการสอนโดยจัดประสบการณ์นอกชั้น
เรยีนให้มากขึน้ และฝึกประสบการณ์สอนจากสถานการณ์
จริงให้มากขึ้น 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปรัชญาของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกบัหลกัการของวชิาชพีและแนวคดิ
การพัฒนาสังคม วัตถุประสงค์ท่ัวไปและเฉพาะสาขา
วิชา มีความสองคล้องกบัปรชัญาของหลกัสตูรและความ
ต้องการของผู้เรียน แต่ควรเพิ่มเติมให้มีรายละเอียดให้
มีความชัดเจนมากขึ้น ควรเพิ่มเติมการจัดการเรียนการ
สอนโดยจดัประสบการณ์นอกชัน้เรยีน การวิจัย และจัดให้
มกีารอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัการเรยีนการสอนวิชาสขุศกึษา
และพลศึกษาให้มากขึ้น รวมถึงอบรมทักษะ กติกา และ
การตัดสิน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่ทุกปี

1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
ผลประเมินของนิสิตต่อความเหมาะสม

ของโครงสร้างของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาเอก และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 4.08, SD = 0.55)

ผลการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นเร่ือง โครงสร้าง

ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสม แต่จ�าหน่วยกิต
มากเกินไป ควรปรับลดจ�านวนหน่วยกิต สอดคล้อง
กับความเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ควรปรับลด
จ�านวนหน่วยกติให้มคีวามเหมาะสม เช่น หมวดวชิาเอก 
โดยปรับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา ส่วนในหมวดอื่นๆ มีความเหมาะสม

อาจารย์ผู ้สอนในหมวดวิชาเอก เห็นว่า
โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม ส�าหรับนิสิตครู
สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเอกคู่ที่สามารถสอน
ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และควร
เพิ่มเติมอประสบการณ์ให้นิสิตในหลักสูตร โดยให้มีการ
เก็บชั่วโมงการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนประสบการณ์การตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬา และชั่วโมงการวิจัย 

1.3 รายวิชาของหลักสูตร
ประเด็นการประเมินรายวิชาของหลักสูตร

พิจารณาจากเนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ
ของสงัคม สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในวชิาชพีและมคีวาม
ทันสมัย ผลประเมินของนิสิตต่อรายวิชาของหลักสูตร
ใน 4 หมวดวิชา ได้แก่ 1) หมวดศึกษาทั่วไป 2) หมวด
วิชาชีพครู 3) หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน วิชาเอก
บังคับ วิชาเอกเลือก วิชาการสอนวิชาเอก และวิชาการ
สอนวิชาเอกเลือก 4) หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมของรายวิชาในแต่หมวด
เท่ากบั 1) Mean = 4.28, SD = 0.49 2) Mean = 4.42,  
SD = 0.28 3) Mean = 4.33, SD = 0.34 4) Mean = 4.43,  
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SD = 0.61 ตามล�าดับ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควร
เพิ่มรายวิชา เช่น วิชาวิจัย รายวิชาการประเมินโครงการ 
รายวิชาประกันคุณภาพ และกีฬาไทย นอกจากนี้ใน
แต่ละหลักสูตรควรเพิ่มรายวิชาท่ีบูรณาการศาสตร์การ
สอนกับวิชาเอกเข้าด้วยกัน (Pedagogical content 
knowledge) 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรให้ความเห็นว่า
รายวิชาต่างๆ ในแต่ละหมวดมีความเหมาะสมสามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ แต่ควรเพิ่มเติมวิชากีฬา
ไทย เช่น มวยไทย หรือกระบี่กระบอง เป็นวิชาเอกบังคับ 

อาจารย์ผู ้สอน มีความเห็นว่ารายวิชาใน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปและหมวดวิชาชพีครมูคีวามเหมาะ
สมแล้ว ให้ปรบัจ�านวนรายวิชาครเูลอืก เนือ่งจากมจี�านวน
รายวิชาครเูลอืกบรรจใุนหลกัเล่มหลกัสตูรมากเกนิไป และ
ควรบรรจรุายวชิาเอกเลอืกทีม่คีวามทนัสมยัสอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2. การประเมินด้านปัจจัยนำาเข้า
ประเด็นในการประเมินประกอบด้วย ปัจจัย

พืน้ฐานของผูเ้รยีน/การรับบัณฑติ อาคารเรยีน/ห้องเรยีน/
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ อาจารย์ผู้สอน เงื่อนไขในการรับนิสิตที่
เข้าศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม ผลการประเมิน พบว่า 
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความ
พึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินพบ
ว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีราย
ละเอียดผลการวิจัยดังนี้

2.1 ด้านปัจจัยพื้นฐานผู้เรียน/การรับนิสิต
ผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวม

ต่อปัจจัยพื้นฐานผู้เรียนและเกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษา 
นิสิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุด 
(Mean = 4.55, SD = 0.26) เรียงตามล�าดับดังนี้

หลักสูตรมีการก�าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่
จะเข้าเรียน และเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและ

พลศกึษา และความพึงพอใจต่อกระบวนการคัดเลอืกนสิติ
เข้าศกึษามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก (Mean = 4.31,  
SD = 0.40) สอดคล้องข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้
เช่ียวชาญ ให้ความเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกนิสิตมี
ความเหมาะสม มกีารก�าหนดเกณฑ์รับนสิติท่ีชดัเจน โดย
ใช้ผลการเรียน คะแนน GAT และ PAT และโครงการท่ีเป็น
ความสามารถพิเศษทางการกฬีา มรีะเบยีบข้อก�าหนดการ
รับเข้าเรียนต่ออย่างชัดเจน และมีข้อสอบเพ่ือทดสอบ
ความเหมาะสมที่เป็นครู 

2.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน 
สื่อ อุปกรณ์

ผลการประเมนิภาพรวมในด้านการจดัสภาพ
แวดล้อม ห้องเรียน สือ่ วสัด ุอปุกรณ์ พบว่า มรีะดบัความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Mean = 4.64, SD = 0.25) 
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรายข้อมากสุดอันดับแรก คือ 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์มีจ�านวนเพียงพอต่อนิสิต อันดับรองลง
ไป จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้
งาน ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ�านวนนสิติ 
และห้องสมุด/แหล่งการเรียนรู้ มีหนังสือ ต�ารา เอกสาร 
เพียงพอและทันสมัย

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่ออาจารย์ผู้สอน

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
อาจารย์ผู้สอน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.22, SD = 0.44) โดยมีค่าระดับ
ความพึงพอใจในรายด้าน ตามล�าดับดังต่อไปนี้

การวัดและประเมินผล มีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (Mean = 4.22, 
SD = 0.44) โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายข้อ
มากสุด คือ การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม (Mean = 4.38, SD = 0.79) และวิธีการวัด
ประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน (Mean = 4.34, SD = 0.82)

การจัดการเรียนการสอน มีระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.31,  
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SD = 0.52) โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายข้อ
มากสุด คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
เรียนการสอน (Mean = 4.43, SD = 0.72) และการ
ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม (Mean = 4.40, 
SD = 0.79)

กา ร เรี ยนรู ้ ต ลอดหลั กสู ต ร ได ้พัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.23, SD = 0.57) โดยมี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายข้อมากสุด คือ ด้าน
ทักษะทางปัญญา (Mean = 4.35, SD = 0.88) และ
ด้านคณุธรรมและจริยธรรม (Mean = 4.29, SD = 0.90)

อาจารย์ผู้สอน มีระดับความพึงพอใจในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.19, SD = 0.50) โดยมค่ีา
เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจรายข้อมากสดุ คอื อาจารย์เป็นผู้
มีคณุธรรม และจติส�านกึในความเป็นคร ู(Mean = 4.34,  
SD = 0.82) และอาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์
เหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน (Mean = 4.25, SD = 0.76)

หลักสูตร มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.06, SD = 0.49) โดยมค่ีาเฉลีย่
ระดับความพงึพอใจรายข้อมากสดุ คอื มกีารจัดแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน (Mean = 4.24,  
SD = 0.81) และวชิาเรยีนมคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัความต้องการของนสิติ (Mean = 4.04, SD = 0.49)

3. การประเมินด้านกระบวนการ
ประเด็นในการประเมิน ประกอบด้วย การ

บรหิารจัดการหลกัสูตร การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมนิความคดิเห็นของนิสติด้านกระบวนการใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.05, SD = 0.33) โดยนิสิตส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก แยกตามรายข้อ ดังนี้ 
การเปิดรายวิชาเรียนในแต่ละปีการศึกษาสอดคล้องกับ
แผนการเรียนในหลักสูตร อาจารย์ประจ�าวิชามีความรู ้
ความสามารถตรงกับรายวิชา มีการเตรียมแผนการ
สอนล่วงหน้า มีเอกสารประกอบการสอน อาจารย์มีการ

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมโีอกาสค้นคว้าความรูเ้พิม่เตมิ มกีารใช้
สือ่เทคโนโลยเีพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ท่ี
มปีระสทิธภิาพ การวดัและประเมนิผลการเรยีนเหมาะสม 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาเคร่ืองมือและวิธี
การท่ีใช้ในการวดัผลมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและยุติธรรม 

ผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
เห็นว่าโดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการในการเลือกรายวิชาท่ีเปิดในแต่ละปีการศึกษา
มีความสอดคล้อง อาจารย์ประจ�าวิชามีความรู้ความ
สามารถตรงกับรายวิชา และอาจารย์มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของ
หลกัสตูรมคีวามเหมาะสม อย่างไรกต็ามผูเ้ชีย่วชาญเสนอ
แนะว่า ในส่วนของการประเมินผลต้องมีการประเมินผล
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตและมีการน�าผลมาปรับปรุง 
และการประสานกับคณะที่สอนวิชาเอกให้มากขึ้น มีการ
ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
และกระบวนการจัดการหลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

4. การประเมินด้านผลผลิต
ประเดน็ในการประเมนิได้แก่ คณุลกัษณะบณัฑติ

ท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคัญตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยง
ต่อนิสิต

4.1 ผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ส�าคัญตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คณุธรรมจริยธรรมด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู้และด้าน
ทักษะพิสัย สรุปผลได้ดังนี้
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ผลการประเมินส�าหรับหมวดศึกษาทั่วไป
ของนิสิต พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.61, 
SD = 0.46) 

ผลการประเมินส�าหรับหมวดวิชาเฉพาะ
ของนิสิต พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.54, 
SD = 0.40) 

ผลการประเมินส�าหรับหมวดวิชาเฉพาะของ
นสิติในภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (Mean = 4.56,  
SD = 0.39) 

ผลการประเมนิส�าหรบัหมวดศกึษาทัว่ไปของ
อาจารย์ผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.15, 
SD = 0.45)

ผลการประเมินส�าหรับหมวดวิชาเฉพาะของ
อาจารย์ผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.04, 
SD = 0.15) 

ผลการประเมินส�าหรับหมวดวิชาเฉพาะ
ของอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(Mean = 4.06, SD = 0.18)

ผลการประเมนิของนิสติและอาจารย์ผูส้อนใน
ภาพรวมมคีวามสอดคล้องกัน และมผีลการประเมนิอยูใ่น
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.52, SD = 0.40) 

4.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลการประเมนิความคิดเหน็ของนสิิต พบว่า 

อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.46, SD = 0.39) อาจารย์
ผูส้อน พบว่า อยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.41, SD = 0.48)  
และผูใ้ช้นสิติ อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.34, SD = 0.46)  
ต่อคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ใน 6 ข้อ ในภาพรวม
มีผลการประเมินที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิตต่อนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต

ได้แก่ ผูบ้รหิารและครพูีเ่ลีย้งต่อการปฏิบตังิานของนิสติใน 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านความรูด้้านทกัษะ
ทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลความ
รบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู้  
และด้านทักษะพิสัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต
ของผู้บริหาร พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.31, 
SD = 0.39) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต
ของครูพี่เลี้ยง พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.43, 
SD = 0.43)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต
ของผูบ้รหิารและครพูีเ่ลีย้งในภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก (Mean = 4.37, SD = 0.39)

ผู้ใช้นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุด ในด้านคุณธรรมจริยธรรม (Mean = 4.60, 
SD = 0.43) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบ (Mean = 4.56, SD = 0.52) และใน
ระดบัมาก ในด้านทกัษะพสิยั (Mean = 4.33, SD = 0.52)  
ด้านความรู้ (Mean = 4.20, SD = 0.58) ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ (Mean = 4.17, SD = 0.50) และ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Mean = 4.12, SD = 0.45)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ท�าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลการ

ประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
รปูแบบซปิป์ท�าให้ผูว้จิยัเหน็ประเด็นส�าหรบัการวเิคราะห์
หลักสูตรตามองค์ประกอบของซิปป์ ได้แก่ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ด้านบริบท
ผลการประเมนิหลกัสตูรด้านบรบิทโดยภาพรวม 

พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก นสิติ ผูเ้ช่ียวชาญ 
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอน มีความ
คิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง
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กับปรัชญาของหลักสูตร และความต้องการของผู้เรียน 
โครงสร้างของหลกัสตูรมีความเหมาะสมแล้วในทกุหมวด
วิชา เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและมีความทันสมัย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
บริบทของการศึกษาในขณะนั้น และสามารถน�าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในวชิาชพีซึง่นับว่าเป็นจุดแขง็ของหลกัสตูร 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของวาสนา คณุาอภิสทิธิ ์(2547) 
ทีก่ล่าวถงึ การก�าหนดแนวปรชัญาของหลกัสตูรพลศกึษา
ให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ปรัชญาการศึกษา
ทั่วไป และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกบัวชัิย วงษ์ใหญ่ (2554) และไทเลอร์ (1969) 
ทีก่ล่าวถงึ การออกแบบหลกัสตูรทีช่ดัเจนและสอดคล้อง
กับความต้องการความสนใจของผู้เรียน ความต้องการ
ของสังคม และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. ด้านปัจจัยนำาเข้า
ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน�าเข้า พบ

ว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่ง
นับว่าเป็นข้อดีของหลักสูตร นิสิตมีความคิดเห็นว่า
หลักสูตรมีการก�าหนดคุณสมบัติของนิสิต และเกณฑ์ที่
ใช้ในการคดัเลอืกทีส่อดคล้องกบัความต้องการของสาขา
วชิาการสอนสุขศกึษาและพลศกึษา กระบวนการคดัเลอืก
นิสิตเข้าศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินด้านผู้สอนนิสิตมีความเห็นว่า มีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการวดัและประเมนิผล  
มีการวดัและประเมนิผลมีประสทิธภิาพและยตุธิรรม และ
วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 
และการใช้สือ่ประกอบการสอนอย่างเหมาะสม การเรยีนรู้
ตลอดหลกัสตูรได้พฒันาคุณลกัษณะของนสิติ ด้านทกัษะ
ทางปัญญา และด้านคณุธรรมและจรยิธรรม อาจารย์ผูส้อน  

อาจารย์เป็นผู ้มีคุณธรรม และจิตส�านึกในความเป็น
ครู และอาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
รายวิชาท่ีสอน หลักสูตร มีการจัดแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างชัดเจน และวิชาเรียนมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต การจัดสภาพ
แวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และ
ปัจจยัในด้านห้องเรยีน สือ่ วสัด ุอปุกรณ์ พบว่า มจี�านวน
เพียงพอต่อนสิติ สอดคล้องกบั สมชาย ธญัธนกลุ (2548) 
ท่ีกล่าวว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้นในด้านการจัดส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้
บรรยากาศทางวิชาการจะส่งผลต่อการเรียนรู้

3. ด้านกระบวนการ
ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตด้าน

กระบวนการในภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็น
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก นิสิตมีความเห็นว่าการ
เปิดรายวิชาเรียนในแต่ละปีการศึกษาสอดคล้องกับ
แผนการเรียนในหลักสูตร อาจารย์ประจ�าวิชามีความรู ้
ความสามารถตรงกับรายวิชา มีการเตรียมแผนการ
สอนล่วงหน้า มีเอกสารประกอบการสอน อาจารย์มีการ
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมโีอกาสค้นคว้าความรูเ้พิม่เตมิ มกีารใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ 
ท่ีมปีระสทิธภิาพ การวดัและประเมนิผลการเรียนเหมาะสม 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาเคร่ืองมือและวิธี
การท่ีใช้ในการวดัผลมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและยุติธรรม 

ผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
เห็นว่าโดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการในการเลือกรายวิชาท่ีเปิดในแต่ละปีการศึกษา
มีความสอดคล้องกับแผนการเรียนในหลักสูตรที่ได้
ก�าหนดไว้ อาจารย์ประจ�าวิชามีความรู้ความสามารถ
ตรงกับรายวิชา และอาจารย์มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ว่า ในส่วนของการประเมินผลต้องมีการประเมินผลท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตและมีการน�าผลมาปรับปรุง 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558204

และการประสานกับคณะที่สอนวิชาเอกให้มากขึ้น มีการ
ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
และกระบวนการจัดการหลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณระดับอุดมศึกษา

4. ด้านผลผลิต
ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตด้าน

ผลผลิตในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด นิสิตมีผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
และผลการประเมินจากผู้ใช้นิสิต ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูพี่เลี้ยง พบว่า มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
นสิติในระดบัมากทีส่ดุ ในด้านคุณธรรมจรยิธรรม และด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และในระดับมาก ในด้านทักษะพิสัย ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็น

ข้อดีของหลักสูตรท่ีสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถ
ผลตินสิติท่ีมคีวามรู้ ความสามารถทักษะ และคณุลกัษณะ
ด้านต่างๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการในสังคม และ
สอดคล้องกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิม่ขอบเขต และประเดน็การประเมนิให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาต ิพ.ศ. 2552 เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (TQF) และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา 2557 (IQA)

2. ควรเพ่ิมรายละเอียดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินหลักสูตร (Evaluation Framework) 6 
มิติ อันประกอบด้วย วัตถุประสงค์การประเมินหรือสิ่งที่
จะประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล วิธีวัดหรือเครื่องมือ วิธี
วิเคราะห์ทางสถิติ และเกณฑ์
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บทคัดย่อ
การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาและวเิคราะห์ล�าดบัขัน้การรบัรูร้ะดบัความยากง่ายของนวตักรรม

เอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก และพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลของ
นกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุร ีมหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุร ีและมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช กลุม่
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาคณติศาสตร์และคอมพวิเตอร์ รวม 148 คน การด�าเนนิการ 
วิจัยใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาทบทวนผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกในปี 2556 
และเรียงล�าดับชุดแบบฝึก 2) การด�าเนินการสร้างและพัฒนา โดยการวิเคราะห์ล�าดับขั้นการรับรู้ระดับความยากง่าย
ของนวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก และ 3) การใช้นวัตกรรมโดยการท�าวิจัยในชั้นเรียนด้วย
การใช้แบบแผนการวิจัย One Shot Case Study โดยทดลองใช้ตามล�าดับการพัฒนาจากข้ันตอนท่ี 1 การบอก
องค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุและผลของระบบ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
การคิดเชิงเหตุผล และขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้การคิดเชิงเหตุและผลในการแก้ปัญหา โดยให้ท�าในชั้นเรียนปกติ
อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึกจ�านวน 14 แบบฝึก 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า
1. มีการสร้างแบบฝึกเพิ่มเติมจาก 12 แบบฝึก เป็น 14 แบบฝึก แบบฝึกถูกเรียงล�าดับเป็น 3 ชุด โดย

ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ แบบฝึกที่ 1-7 ส่วนขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ แบบฝึกที่ 8-11 และขั้นตอนที่ 3 ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ 
แบบฝึกที่ 12-14 และการวิเคราะห์ล�าดับขั้นการรับรู้ระดับความยากง่ายของนวัตกรรมเอกสารประกอบการสอน
ประเภทแบบฝึก ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษาสาขาภาษาไทย ชัน้ปีที ่4 พบว่า ค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัยากมาก 
(X = 3.74) และเรียงล�าดับจากง่ายไปหายาก ได้แก่ จากแบบฝึกขั้นที่ 1 อยู่ในระดับยากปานกลาง (X = 3.11) แบบ
ฝึกขั้นที่ 2 ยากมาก (X = 3.90) และแบบฝึกขั้นที่ 3 ยากมาก (X = 4.30)

*โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนกลุ่มครูของครู ปี 2557 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2. ค่าเฉลี่ยของการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลด้วยนวัตกรรมเอกสารประกอบ
การสอนประเภทแบบฝึก พบว่า เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ในขั้นที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีและมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี(ห้อง 7) (ห้อง 5) และ (ห้อง 6) ใน
ข้ันที ่2 ได้แก่ นักศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี(ห้อง 7) มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี (ห้อง 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้อง 6) และในขั้นที่ 
3 ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้อง 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้อง 5) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้อง 6) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยค่าเฉลี่ยใน
ข้ันที ่1 ของนกัศกึษาสาขาคณติศาสตร์และคอมพวิเตอร์ ห้อง 6 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช และมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรุี มค่ีาเฉลีย่แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 และใน
ขั้นที่ 2 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้อง 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้อง 7) มีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และในขั้นที่ 3 ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซ่ึงไม่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เมื่อมีการท�าวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะท�าให้ได้รับการพัฒนาการคิดเชิงเหตุและผลในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น 

คำาสำาคัญ: การวิจัยและพัฒนา/ ทักษะการคิดเชิงเหตุและผล/ นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอน ประเภทแบบฝึก

Abstract
The objective of this research were to develop and analyze a hierarchy of perception difficulty 

levels of exercises as a teaching material innovation, and to develop and compare research skills 
of students at Phetchaburi Rajabhat University, Kanchanaburi Rajabhat University, and Nakhon Si 
Thammarat Rajabhat University in the aspect of logical thinking by using exercises as a teaching 
material innovation. The research samples consisted of 148 third year students, majoring in 
mathematics and computer. There were three steps in conducting this research, namely 1) studying 
and reviewing the result of experiment on exercises as a teaching material innovation in 2013 and 
ranking a set of exercises, 2) constructing and developing exercises through analyzing a hierarchy 
of difficulty level perception of exercises as a teaching material innovation, and 3) innovation 
implementation by doing classroom action research using One Shot Case Study. There were three 
developmental steps in experiment, i. e. step1 identification of logical thinking elements, step 2 
construction of relationship among those elements, and step 3 application of logical thinking in 
problem solving, by having students continuously practice in normal classes. The research tools 
were exercises as a teaching material innovation consisting of 14 exercises for practice. The 
quantitative data were analyzed by using mean, percentage, and analysis of variance.
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The research results were as follows: 
1. More exercises were constructed from 12 to 14 exercises, and they were arranged into 

3 sets for using in 3 steps, i.e. the first and second sets consisting of exercises 1 to 7 and 8 to 11, 
respectively, and the third set, newly constructed, consisting of exercises 12 to 14. In analyzing 
a hierarchy of difficulty level perception of exercises as a teaching material innovation according 
to the opinion of fourth year students majoring in Thai Language, it was found that the mean 
scores were overall at a very difficult level (X = 3.74). When step 1 to step 3 were considered, the 
difficulty could be ranged from low to high levels as follows: the moderate difficulty (X = 3.11) in 
step 1, and very difficult in step 2 and 3, (X = 3.90) and (X = 4.30), respectively.

2. The mean scores of students being developed on research skills in the aspect of logical 
thinking through exercises as a teaching material innovation in step 1 could be ranged in descending 
order as follows: those of students from Nakhon Si Thammarat, Kanchanaburi, and Phetchaburi 
Rajabhat Universities, (class 7), (class 5), and (class 6), whereas in step2, those of students from 
class 7 of Phetchaburi, Nakhon Si Thammarat, class 5 of Phetchaburi, Kanchanaburi and from 
class 6 of Phetchaburi Rajabhat Universities, and in step3, those of students from class 7 and 
class 5 of Phetchaburi, Kanchanaburi, class 6 of Phetchaburi and Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
Universities. The mean scores of research skills in step1 in the aspect of logical thinking of students 
majoring in mathematics and computer in class 6 of Phetchaburi, Nakhon Si Thammarat and 
Kanchanaburi Rajabhat Universities and in step 2 those of students in class 6 of Phetchaburi and 
Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universities and class 7 of Phetchaburi Rajabhat University were 
both different with statistical significance at the .05 level, whereas those in step 3 were different 
without statistical significance. 

The students of Phetchaburi Rajabhat University who has not passed the admission, when 
they received to do classroom action research by using exercises systematically. The result of 
developing will be increasing from low to high levels in aspect of logical thinking in problem solving. 

Keywords: Research and Development/ Logical Thinking Skills/ Exercises as a Teaching Material 

Innovation
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกประเทศของ

ปัจจุบันและในอนาคต สังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม ปัจจัยความเปลีย่นแปลง
ต่างๆ มีผลกระทบต่อการด�ารงอยู่ของวิถีชีวิตของ
ประชากรของไทย เช่น ความผันผวนทางการเมืองของ
ประเทศไทยในช่วง 2548-2552 จวบจนกระทั่ง 2556 
ที่ประชาชนของประเทศมีการแสดงออกทางการเมืองที่
บ่งบอกถงึความแตกต่างกนัทางความคดิ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการติดต่อสื่อสาร การจัดการ
ความรู้มีการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่าง
มาก สังคมมกีารบริโภคนยิม รัฐบาลมนีโยบายประชานยิม
ที่เป็นหลักในการบริหารงาน การจ้างงานมีค่าตอบแทน
รายวันสงูขึน้ การเคลือ่นย้ายแรงงานเข้าประเทศมอีตัราสงู  
และผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาเน้นด้านความรู้เป็น
หลัก 

การจดัการศกึษาจึงได้รบัผลกระทบทัง้จากสภาพ
แวดล้อมภายนอกและภายในของระบบการจัดการศึกษา
ที่ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาท้ังที่เป็นนโยบาย
และระดับปฏิบัติไม่เน้นการพัฒนา “ทักษะการคิด” ให้
กบัผู้เรยีน ดงันัน้ ระบบการจัดการศกึษาจึงต้องมกีารปรบั
เปลีย่นและพฒันาให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ 
เพ่ือเป็นรากฐานส�าคัญให้แก่พลเมืองของชาติสามารถ
เผชิญกบัปัญหาได้อย่างรอบด้าน ทกัษะการคิดเป็นทักษะ
ส�าหรับการวิจัยและมีความส�าคัญต่อการวางรากฐาน
การจัดการศึกษาที่จะท�าให้ประชาชนสามารถใช้ในการ
ตดัสนิใจแก้ไขกบัปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวิีตประจ�าวัน  
อีกทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai 
Qualification Framework of Higher Education; 
TQF: HEd) ได้ก�าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การคดิ โดยได้ก�าหนดผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงัให้บณัฑิต
ในระดับปริญญาตรีมีคุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ปัญหา 

การคิดเป็นปฏิกิริยาของสมองที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท�างานของจิตใจมนุษย์ การคิดจะมีการ
วางแผน การจัดระบบความสัมพันธ์ การค้นหาความ
จริงต่างๆ การใช้ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ และ
ตอบสนองโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมและผ่านการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ สังเคราะห์ และการประเมิน การคิดพัฒนา
สามารถได้จากระดับง่ายๆ จากวัยเด็กไปสู ่ระดับที่
ซับซ้อนในวัยผู้ใหญ่ (ธัญญลักษณ์ ลีชวนค้า, 2544, 
หน้า 9) การคิดเชิงเหตุและผลเป็นทักษะท่ีเป็นหลัก
และเป็นพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ใน
การเรียนรู้เชิงวิชาการและการด�ารงชีวิต การคิดเชิง
วิจารณญาณเป็นการคิดเชิงเหตุผลท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การแก้ไขปัญหา กล่าวคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นทักษะส�าคัญของการแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุและ
ผลจึงมีความสัมพันธ์และเป็นทักษะส�าคัญของการแก้
ปัญหา ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 1) เป้า
หมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิดเพื่อหาแนวทางแก้
ปัญหา 2) ประเด็นค�าถามที่ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
3) สารสนเทศที่ต้องใช้ประกอบความคิด 4) ข้อมูลเชิง
ประจักษ์มีความชัดเจนถูกต้องเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของ
การคิดเชิงเหตุและผล 5) แนวคิดอย่างมีเหตุผลต้องมี
ความเกีย่วข้องกบัปัญหา 6) ข้อสนันษิฐานมคีวามชดัเจน 
7) การน�าไปใช้และผลท่ีเกิดขึ้นต้องค�านึงถึงผลกระทบ 
และ 8) การสรุปอ้างอิงต้องสรุปตามปัญหาที่ได้แก้ไข 
(ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2540, หน้า 159-160) 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเคร่ืองมือ
ในด้านการศึกษาและการวิจัย ช่วยให้การเรียนรู้และการ
ค้นคว้าของนักเรียนและนักศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และรวดเรว็ขึน้ การคดิอย่างมวิีจารณญาณ คอืศลิปะแห่ง
การวเิคราะห์และประเมนิการคดิด้วยแนวคดิทีมุ่ง่ไปสูก่าร
ปรับปรุงวิธีคิดของตนเองให้ดีขึ้นเร่ือยๆ เป็นการชี้น�า
การคิดปรับปรุงและการท�าตนเองให้มีระเบียบวินัย เพื่อ
เพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการคิดที่ดีเลิศจะต้องมีการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ 
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ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสภาพแวดล้อม
ทางปัญญาที่จ�าเป็นต้องส่งเสริมและเป็นพื้นฐานเพื่อ
เปล่ียนแปลงการศึกษาและสังคม (Paul & Elder, 
2007, pp. 4, 23) นักคิดที่มีวิจารณญาณจะต้องมี
เหตุผล มีข้อมูลที่ดี มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิง
ได้ พยายามหาทางเลือกและพิจารณาอย่างละเอียดด้วย
มุมมองอื่นๆ โดยต้องไม่ตัดสินใจตามทัศนะของตนเอง
โดยไม่มีหลักฐานและเหตุผลที่เพียงพอ (Norris, 1989, 
pp. 22 cited in Goodson & Rohani, 2012, p. 66)

กระบวนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคดิเชิงเหตแุละผลทีน่�าไปเป็นแนวทางในการปฏบัิตมิี 
2 ระดบั ได้แก่ 1) ระดับการสอนให้รู้จักการคิด ซ่ึงเป็นการ
สอนให้เกิดความคิดจากสิ่งที่ง่ายๆ ไปสู่ความซับซ้อน  
ได้แก่ การสังเกต (Observation) การเปรียบเทียบ 
(Comparing) การจ�าแนกหมวดหมู่ (Classifying) 
การตคีวาม (Interpretation) การสรปุ (Summarizing) 
และการวิพากษ์วิจารณ์ (Criticizing) และ 2) ระดับ
สอนให้รู ้จักการคิดแก้ปัญหา โดยครูควรฝึกฝนให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัคิดตามขัน้ตอน ได้แก่ การให้ประสบกับปัญหา 
การก�าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การขยายและ
ตรวจสอบสมมติฐาน การสรุปเป็นหลักการและแปลเป็น
ความหมายให้ชดัเจน (กมลทพิย์ ต่อตดิ, 2544, หน้า 47-
48) ซึง่การส่งเสรมิความสามารถในการคดิต้องให้ผูเ้รยีน
มีการฝึกฝนโดยการสอนหรือสร้างบทเรียน สอดคล้อง
กับกิลฟอร์ด และฮอฟเนอร์ (Guilford & Hoepfner, 
1971, pp. 28 - 32 อ้างถึงใน พัชรินทร์ เปรมประเสริฐ, 
2542, หน้า 62) กล่าวว่า การพัฒนาบุคคลให้มีความ
สามารถในการให้เหตุผลต้องเริ่มจากส่งเสริมให้บุคคล
คิดอย่างมีเหตุผล โดยสามารถฝึกด้วยการสอนควบคู่
กับรายวิชาปกติตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และ
ให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

เอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารที่จัดท�า
ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนน�าไปประกอบการเรียนการสอนได้แก่ 
หนังสือเรียน ชุดการสอน บทเรียนส�าเร็จรูป เอกสาร
ประกอบการเรียน เอกสารค�าบรรยาย แบบฝึกทักษะและ

ใบงาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) หนังสือเรียน 
หรือแบบเรียนที่ ใช ้ส� าหรับการเรียนของนักเรียน 
และ 2) หนังสือเสริมประสบการณ์ ที่ผู ้เรียนและผู ้
สอนใช้ในการเรียนการสอน เช่น หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือเสริมการอ่าน หนังสือ
อ่านประกอบและหนังสืออ้างอิง ส่วนแบบฝึกเป็นสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองได้ฝึก
ทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาจนปฏิบัติได้อย่างช�านาญ
และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยมีครูเป็น
ผู้แนะน�า (เตือนใจ ตรีเนตร, 2544, หน้า 5) แบบฝึก
ควรมีการเลือกและจัดล�าดับเนื้อหาท่ีอยู่ในความสนใจ
และกิจกรรมจากเรียงจากง่ายไปหายาก (ศศิธร สุริยวงศ์ 
และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย, 2555, หน้า 111) เปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีการฝึกเฉพาะอย่าง การใช้ภาษาต้องมีความ
เหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลังทางภาษา
ของเด็ก แบบฝึกที่ดีควรจะเป็นแบบฝึกส�าหรับเด็กเก่ง
และสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน (Billow, 1962, p. 87 
อ้างถึงใน สมพร พูนพันธ์, 2541, หน้า 40) แบบฝึก
ทักษะเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถสร้างและทดลองใช้ใน
สภาพจริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม โดยใช้
การวิจัยและพัฒนาซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาต้นแบบเป็น
สื่อและอุปกรณ์ การทดลองใช้นวัตกรรม และการสรุป
ผลการทดลองและเขยีนรายงาน (สพุกัตร์ พบิลูย์, 2549, 
หน้า 41-42) และจากผลการวิจัยของ ลาเรย์ (Lawrey, 
1978, p. 817- A) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดกับ
นักเรียนในระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 จ�านวน 87 คน พบ
ว่า แบบฝึกหัดเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยนักเรียนในการเรียนรู้  
โดยจากการใช้แบบฝึกหัดมีคะแนนการทดสอบหลัง
ท�าแบบฝึกหัดสูงกว่าก่อนท�าแบบฝึกหัด และช่วยเร่ือง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีทักษะภาษาแตกต่างกัน 
การน�าแบบฝึกหัดมาใช้จะช่วยให้นักเรียนมีความส�าเร็จ
ในการเรียนเพิ่มขึ้น

จากการเก็บข้อมูลการคิดเชิงเหตุและผลขั้น
ที่ 1 การบอกองค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุและผล
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ของระบบด้วยแบบฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา
นิเทศศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อพิจารณา
ร้อยละของคะแนน พบว่า เรียงล�าดับจากแบบฝึกที่ 1-6 
คิดเป็นร้อยละ 3.85, 100, 100, 84.62, 83.08 และ 
29.23 โดยแบบฝึกที่ 2 และ 3 การที่ได้คะแนนสูงเพราะ
ว่าได้ให้นักศกึษาปรกึษากนั จะเหน็ได้ว่าแนวโน้มคะแนน
ลดลงในแบบฝึกที่ 4, 5 และ 6 ที่ก�าหนดให้นักศึกษายก
ตัวอย่างตามความคิดของตนเองด้วยข้อความเชิงเหตุ 
ผลทางตรง และผลทางอ้อมที่มีความต่อเนื่องกัน 

จากการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย
ด้านความคิดเชิงเหตุและผลด้วยแบบฝึก ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การบอกองค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุและผลของ
ระบบ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
การคิดเชิงเหตุผล และการประยุกต์ใช้การคิดเชิงเหตุ
และผลในการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 211 คน 
ได้แก่ นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขา
สังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขา
พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 และสาขาจิตวิทยาให้ค�าปรึกษาและ
สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมเปรียบ
เทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของการพฒันาทกัษะการวิจัย
ด้านการคิดเชิงเหตุและผล พบว่า ขั้นตอนที่ 1 มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ส่วนขัน้
ที่ 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
รายบุคคลและจ�าแนกคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ X, Y, 
และ Z (โดยที่ X = 100; Y = 50-99 และ Z น้อยกว่า 
50) พบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การวจิยัด้านการคดิเชงิเหตแุละผลจากระดบั X, Y และ Z 
เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ 3 มีร้อยละของระดับ X ที่เพิ่มขึ้น 
โดยรวมพบว่าเรยีงล�าดบัผลการพฒันาจากมากไปหาน้อย
ของนกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา สาขาพลศกึษา และสาขา
จิตวิทยาให้ค�าปรึกษาและสังคมศึกษา เท่ากับ 78.61, 
68.35 และ 64.29 ข้อค้นพบเมื่อพิจารณาในแต่ละขั้น
จ�าแนกตามสาขาในขัน้ที ่1 นัน้ ร้อยละของนกัศกึษาส่วน
มากมีการคิดเชิงเหตุและผลที่ระดับ Y และเมื่อพัฒนาใน

ขั้นท่ี 2 ร้อยละของนักศึกษาส่วนมากมีการคิดเชิงเหตุ
และผลที่ระดับ Y แต่มีระดับ X, Z เพิ่มขึ้น และในขั้น
ท่ี 3 ร้อยละของนักศึกษาส่วนมากมีการคิดเชิงเหตุและ
ผลที่ระดับ X โดยมีระดับ Y, Z ลดลง โดยเฉพาะระดับ 
Z มีเพียงร้อยละ 4.86 ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ที่
ส�าคญัเมือ่ให้นักศกึษามกีารระดมสมองปรกึษากนั หรอืให้
ท�าแบบฝึกที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น องค์ประกอบของการ
เรียน นักศึกษาจะมีผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและใช้เวลาใน
การท�าน้อย (มณฑา จ�าปาเหลือง, 2556, หน้า 77-78)

จากความส�าคัญของการคิดเชิงเหตุและผล 
และผลการศึกษาน�าร่องผลของการคิดเชิงเหตุและผล
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ และจากการ
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้
นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนแบบฝึกที่ผู ้วิจัย
สร้างขึ้นด้วยตนเอง สภาพปัญหาพบว่า ในขั้นที่ 1 การ
บอกองค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุและผลของระบบ 
นักศึกษาสาขาต่างๆ เช่น สังคมศึกษา สาขาพลศึกษา 
ชัน้ปีท่ี 1 และสาขาจติวทิยาให้ค�าปรกึษาและสงัคมศกึษา 
ชั้นปีที่ 2 มีทักษะความคิดเชิงเหตุและผลแตกต่างกัน 
ในขั้นที่ 2 เมื่อให้สร้างแผนภาพความสัมพันธ์การคิด
เชิงเหตุและผล เพื่อเชื่อมโยงทั้งผลทางตรงและทางอ้อม
กับข้อความที่ก�าหนดให้ นักศึกษากลับมีแนวโน้มของ
คะแนนที่ต�่าลง อีกทั้งในขั้นที่ 3 เมื่อก�าหนดสถานการณ์
ให้แก้ปัญหาจากแผนภาพความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
นักศึกษาไม่สามารถอธิบายแนวทางแก้ปัญหาได้ ดังน้ัน
เมื่อนักศึกษาต้องอยู่ในสังคมและเป็นผู้น�าและปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเอง ถ้ามีพื้นฐาน
ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลท่ีแตกต่างแล้วจะท�าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้นจากหน้าท่ีของผู ้ วิ จัยท่ีให ้การศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู และนักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ต้องไป
พัฒนาสังคมและพัฒนานักเรียนในโรงเรียนในอนาคต 
ท�าให้เกิดแนวคิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอกสาร
ประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ส�าหรับการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาเครือข่าย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อมุ่งหวังอย่างย่ิงว่าจะพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงเหตุและผลให้กับนักศึกษาได้เกิด
ประสบการณ์และเกิดการรับรู้ โดยผ่านกระบวนการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 .  เพื่ อพัฒนาและวิ เ ค ร า ะห ์ ล� า ดั บขั้ น

การรับรู ้ระดับความยากง่ายของนวัตกรรมเอกสาร
ประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ส�าหรับการพัฒนา
ทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของนักศึกษา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. เพ่ือพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะการวิจัย
ด้านการคิดเชิงเหตุและผล ด้วยนวัตกรรมเอกสาร
ประกอบการสอนประเภทแบบฝ ึกของนักศึกษา 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช ได้รบัการพัฒนาทกัษะการวิจัยด้านการ
คิดเชิงเหตุและผลอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 

2. ได้นวัตกรรมที่เป็นเอกสารประกอบสอน
ประเภทแบบฝึกการพฒันาทกัษะการวจัิยด้านการคดิเชงิ
เหตุและผล เพื่อใช้ในการสร้างองค์ความรู้บูรณาการสู่ชั้น
เรียนให้กับนักศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกเครือ
ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นหน่วยในการสุม่ รวม 5 ห้องเรยีน
จ�านวน 148 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จ�านวน 87, 34 และ 27 คน ตามล�าดับ

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ นวัตกรรมเอกสาร

ประกอบการสอนประเภทแบบฝึก
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการพัฒนา

ทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

4. ด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนา
นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก 
เพือ่การน�าไปใช้พฒันาทักษะการวจิยัด้านการคดิเชงิเหตุ
และผลใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขั้นตอนที่ 1 การ
บอกองค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุและผลของระบบ 
2) ขั้นตอนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของการคิดเชิงเหตุผล และขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้
การคิดเชิงเหตุและผลในการแก้ปัญหา 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศกึษาทบทวนผลของการทดลองใช้เครือ่ง

มือแบบฝึกท่ีวิจัยในปี 2556 มาปรับแนวคิดของการ
ปรับปรุงโครงร่างของชุดแบบฝึก โดยการสร้างจ�านวน
แบบฝึกเพิ่มเติม และเรียงล�าดับชุดแบบฝึก 

2. การด�าเนินการสร้างและปรับปรุงนวัตกรรม
ที่เป็นเครื่องมือ เป็นขั้นตอนที่ต้องสร้างแบบฝึก การน�า
ไปทดลองใช้พัฒนานักศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ล�าดับ
ขั้นการรับรู้ระดับความยากง่ายของนวัตกรรมเอกสาร
ประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา 

3. การใช้นวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือ ด้วยการใช้
แบบแผน One Shot Case Study หรือ One Group 
Posttest Only Design 
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การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ 
1. การหาคุณภาพเอกสารประกอบการสอน

ประเภทแบบฝึก จ�านวน 3 องค์ประกอบ รวม 14 แบบ
ฝึก โดยการหาความเหมาะสมทางด้านโครงสร้างเนื้อหา 
และภาษาทีใ่ช้ (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่านพิจารณา และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาเท่ากับ 1.00 

2. แบบสอบถามวิเคราะห์ล�าดบัขัน้การรบัรูร้ะดบั
ความยากง่ายของการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิด
เชิงเหตุและผล ตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดย
การน�าแบบฝึกทัง้ 14 แบบฝึกมาสร้างเป็นข้อค�าถามด้วย
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และน�าไปเก็บข้อมูลกับ
นักศึกษาที่ผ่านการท�าแบบฝึกซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มทดลอง
จริงในการเก็บข้อมลูของการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษา
สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ  
(Item total correlation) และค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
ในภาพรวมเท่ากับ 0. 804 

การรวบรวมและจัดกระทำาข้อมูล
ผู้วิจัยชี้แจงกับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียน เพื่อ

ให้มีส่วนร่วมในการได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัยด้าน
การคิดเชิงเหตุและผล และด�าเนินการก�าหนดปฏิทินการ
สอนในช้ันเรียนตามปกติทุกกลุ่มเรียน รวบรวมและจัด
กระท�าข้อมูลขั้นที่ 1, 2 และ 3 โดยมีคะแนนเต็ม 35, 
20 และ 45 ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์ล�าดับขั้นการรับรู้

ระดับความยากง่ายของการพัฒนาทักษะการวิจัยด้าน
การคิดเชิงเหตุและผล ด้วยนวัตกรรมเอกสารประกอบ
การสอนประเภทแบบฝึกของ นักศึกษาเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุ
และผล ด้วยนวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภท
แบบฝึก ของนักศึกษาเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ใช้การวเิคราะห์ด้วยค่าเฉลีย่ ร้อยละ และเพือ่เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่จ�าแนกตามมหาวทิยาลยั โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาและวิเคราะห์ล�าดับขั้นการรับรู ้

ระดับความยากง่ายของนวัตกรรมเอกสารประกอบ
การสอนประเภทแบบฝึก ส�าหรับการพัฒนาทักษะการ
วิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของนักศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยได้มีการสร้างและปรับปรุง
นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก
จาก 12 แบบฝึกเป็น 14 แบบฝึกจนได้แบบฝึกที่เหมาะ
สมที่สุด คือ จ�าแนกเป็น 3 ชุดใช้พัฒนานักศึกษา 3 
ขัน้ตอนตามล�าดบัอย่างเป็นระบบ โดยขัน้ตอนที ่1 ได้แก่ 
แบบฝึกที่1-7 ขั้นตอนที่ 2 แบบฝึกที่ 8-11 และขั้นตอน
ที่ 3 แบบฝึกที่ 12-14 ที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมโยงจากการน�าความรู้ในขั้นที่ 1 การ
จ�าแนกเหตุและผล ขั้นที่ 2 การสร้างความคิดเชื่อมโยง
เป็นแผนภาพและน�าสู่การระบุสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
เพ่ือใช้การตัดสินใจอธิบายการแก้ปัญหา จากนั้นเมื่อมี
การวิเคราะห์ล�าดับขั้นการรับรู้ระดับความยากง่ายของ
นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 
4 ห้อง 5 และ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า โดยรวมทั้งสองห้อง
อยู่ในระดับยาก (X = 3.74) มีการรับรู้ระดับความยาก
ง่ายของแบบฝึกเรียงล�าดับจากง่ายไปหายาก ได้แก่ จาก
แบบฝึกขั้นที่ 1 อยู่ในระดับยากปานกลาง (X = 3.11) 
แบบฝึกขั้นที่ 2 ยากมาก (X = 3.90) และแบบฝึกขั้นที่ 
3 ยากมาก (X = 4.30) 

2. ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะการ
วิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ด้วยนวัตกรรมเอกสาร
ประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ดังตารางที่ 1- 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ด้วยนวัตกรรมเอกสาร ประกอบ

การสอนประเภทแบบฝึก ขั้น1-3 ของนักศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนา

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3

เพชรบุรี (ห้อง 5) 30.73 15.12 40.46

เพชรบุรี (ห้อง 6) 30.03 12.27 38.27

เพชรบุรี (ห้อง 7) 31.42 15.68 41.13

นครศรีธรรมราช 32.48 15.67 37.81

กาญจนบุรี 32.41 13.21 38.29

รวม 31.44 14.32 38.29

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลด้วยนวัตกรรม

เอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ของนักศึกษาจ�าแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ขั้นที่ 1

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4

143

133.84

980.60

33.46 6.85 4.88** .001

รวม 147 1114.45

ขั้นที่ 2

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4

143

291.221

2302.854

72.805 16.104 4.521** .002

รวม 147 2594.074

ขั้นที่ 3 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4

143

262.49 

2460.94 

65.62 

17.21

3.81 .058

รวม 147 2723.43

**ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01
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จากตารางที่ 1และ 2 โดยสรุปในขั้นที่ 1 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมน้อยที่สุด โดยเฉพาะห้อง 6 และน้อยกว่า
นครศรีธรรมราช และกาญจนบรุ ีและเมือ่มกีารเปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุ
และผลขัน้ที ่1 จ�าแนกตามเครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏั 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อทดสอบรายคู่ พบว่า นักศึกษาห้อง 6 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและ
กาญจนบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในขั้นท่ี 2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี คือ ห้อง 6 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ของห้อง 7 
มีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ และเมือ่มกีารเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ผล
การพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ขั้น
ที่ 2 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบรายคู่ พบว่า นักศึกษาห้อง 6 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ
ห้อง 7 เพชรบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ในขั้นท่ี 3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีห้อง 7 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
เม่ือมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาทักษะการ
วจิยัด้านการคดิเชิงเหตุและผล ขัน้ที ่3 พบว่า ไม่แตกต่าง 
กัน 

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยการพัฒนาและการวิเคราะห์

ล�าดับขั้นการรับรู ้ระดับความยากง่ายของนวัตกรรม
เอกสารประกอบการสอนประเภทแบบฝึก ส�าหรับการ
พัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล ของ
นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลพื้นฐานการคิดเชิงเหตุและผลจากนักศึกษาใน
หลายสาขา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาระดับการคิดเชิงเหตุและ

ผลและน�ามาใช้ในการสร้างแบบฝึก โดยสรุปการสร้างแบบ
ฝึกท้ังหมดม ี3 ชดุรวม 14 แบบฝึก ชดุท่ี 1 พัฒนาทักษะ
การคิดเชิงเหตุและผลขั้นที่ 1 การบอกองค์ประกอบของ
การคิดเชิงเหตุและผลของระบบมี 7 แบบฝึก ชุดที่ 2 
พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลข้ันที่ 2 สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความคิดเชิงเหตุผล มี 
4 แบบฝึก และชดุที ่3 พฒันาทกัษะการคดิเชงิเหตแุละผล
ขัน้ที ่3 การประยกุต์ใช้ความคดิเชงิเหตแุละผลในการแก้
ปัญหา มี 3 แบบฝึก และมีการวิเคราะห์ระดับความยาก
ง่ายโดยการหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวม
และรายขั้นของการรับรู้ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาภาษาไทยห้อง 5 และ 6 พบว่าระดับความคิดเห็นมี
ความสอดคล้องกนัไม่แตกต่างกนั โดยแบบฝึกมกีารเรียง
ล�าดบัจากง่ายไปหายากและจากข้ันตอนท่ี 1 ถงึขัน้ตอนท่ี 
3 ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่าในขัน้ที ่1 ผูว้จิยัได้ใช้หลกั
การสร้างนวัตกรรมแบบฝึกส�าหรับการใช้ในการพัฒนา
ทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล มีการก�าหนด
หวัข้อเร่ืองจากสภาพจรงิเรือ่งท่ัวๆ ไปท่ีนกัศกึษาพบเหน็
ในชีวิตจริงแล้วน�ามาแต่งเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆ 
เป็นค�าที่มีความหมายชัดเจน ไม่มีค�าขยายแทรกระหว่าง
ข้อความทีเ่ป็นเหตแุละผล เพราะจะท�าให้เกดิความสบัสน 
เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกการเปรียบเทียบ และการจ�าแนก มกีาร
สร้างจากประโยคทีม่ข้ีอความยาวขึน้โดยเป็นข้อความเชงิ
บวก ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ยกตัวอย่างข้อความเชิง
เหตแุละผลด้วยตนเอง ในขัน้ที ่2 ผูว้จิยัสร้างแบบฝึกจาก
เร่ืองท่ีใกล้และไกลตวั เช่น เร่ืองการเรียนการสอนและเร่ือง
บทบาทหน้าท่ีของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยก�าหนดประเดน็ทีเ่ป็นผลทางตรงและทางอ้อมไว้ก่อน 
เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิดจัดระบบความ
สัมพันธ์ และเห็นความเชื่อมโยงกันของข้อความเชิงเหตุ 
ผลทางตรงและผลทางอ้อม โดยใช้การเขียนแผนภาพ
ความคิด (Mind Mapping) และในขั้นที่ 3 มีการสร้าง
แบบฝึกที่ก�าหนดให้ข้อความเชิงเหตุอยู่หน้าข้อความ 
และข้อความเชงิผลอยูห่น้าข้อความ เช่น ไม่มงีานไม่มีเงิน  
ต�ารวจจบัถ้าคนลกัทรพัย์ เพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้ความ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558216

คดิเชิงเหตแุละผลในการตดัสนิใจ เพือ่ระบแุละอธบิายวิธี
การแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นต้นเหตุได้

2. ผลการพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะการ
วิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลด้วยนวัตกรรมเอกสาร
ประกอบการสอนประเภทแบบฝึก พบว่า 

จากผลการวิจัยขั้นที่ 1 การพัฒนาทักษะการ
วิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผล จ�าแนกตามเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบรายคู่ พบว่า 
นักศึกษาห้อง 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชและกาญจนบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าแบบฝึก
ในขั้นตอนที่ 1 มีหลักในการสร้างจากข้อที่มีความง่าย
ไปหายาก แบบฝึกหัดแต่ละชุดมีค�าชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ มี
หลากหลายแบบ มีความแปลกใหม่ ข้อความไม่ซับซ้อน 
ไม่มีส่วนขยายของข้อความ มีลักษณะให้เปรียบเทียบ
ค�าและข้อความ และจ�าแนกจัดหมวดหมู่เป็น 2 กรณี
คือ เหตุ และ ผล เป็นแบบฝึกที่จัดท�าขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ท�าให้นักศึกษาได้มีการจ�าแนกเหตุและผลที่เป็นองค์
ประกอบของระบบ เพื่อสร้างแนวคิดให้กับผู้เรียนและ
เน้นการฝึกท�าในห้องเรียน เป็นแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดในระดับขั้นพ้ืนฐานในข้ันการระลึก
ได้ (Recalling) เป็นการคิดในการจัดแบ่งข้อมูลให้เป็น
หมู่เป็นพวก(Classifying) ซ่ึงเป็นการคิดพื้นฐานข้ัน
แรกๆของการคิดที่จะต้องพัฒนาให้กับผู้เรียน ดังนั้นจึง
ท�าให้แบบฝึกสามารถจ�าแนกโครงสร้างทางความคดิของ
นักศึกษาที่มีความแตกต่างระหว่างนักศึกษาท่ีผ่านการ
สอบคัดเลือกและนักศึกษาท่ีไม่ได้ผ่านการสอบคัดเลือก
ได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฉวีวรรณ กีรตกิร (2545, 
หน้า 11-12) ได้กล่าวว่า แบบฝึกที่สร้างขึ้นต้องเริ่มจาก
ข้อที่ง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนมีก�าลังใจท�าแบบฝึกหัด 
และมข้ีอมลูทีค่วรพจิารณาคอืนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีไม่ได้มีระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อ นกัศกึษาสามารถเข้าศกึษาด้วยการเขยีนใบสมัครเรยีน  

โดยมีนักศึกษาจ�านวน 3 ห้องเรียน แต่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และกาญจนบุรีเป็น
นักศึกษาที่มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและ
มีการรับตามจ�านวนท่ีรับสมัคร เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศกึษาต่อในสาขาวชิาคณติศาสตร์ ท�าให้มหาวทิยาลยั
ได้คดัเลอืกนกัศึกษาท่ีอาจมคีวามรู ้ความสามารถ ความ 
เหมาะสม และมทีกัษะทางการคดิเชิงเหตแุละผลทีส่งูกว่า 

จากผลการวจิยัในข้ันที ่2 พบว่า มีความแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ ทดสอบ
รายคู่ พบว่า นักศึกษาห้อง 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ีมค่ีาเฉลีย่แตกต่างกบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช และห้อง 7 เพชรบุรี อย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั .05 โดยนกัศกึษาเพชรบรุห้ีอง 
6 ยงัเป็นตวัแปรท่ีท�าให้เกดิความแตกต่าง และเมือ่คดิผล
การพฒันาเป็นร้อยละคะแนนเฉล่ียของนกัศกึษาทุกกลุม่
จะต�่ากว่าในข้ันท่ี 1 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า แบบ
ฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความยากมากกว่าขั้นที่ 1 เพราะ
เป็นการสร้างแบบฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการ
คิดจัดระบบความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมโยงกัน
ของข้อความเชิงเหตุ ผลทางตรงและผลทางอ้อม โดย
นักศึกษาต้องใช้การเขียนแผนภาพความคิด (Mind 
Mapping) โดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรเส้นทึบและเส้นประ 
แสดงผลทางตรงและผลทางอ้อม เป็นการสร้างแบบฝึก
ท่ีมีการเรียงล�าดับการสร้างแบบฝึกจากเร่ืองท่ีใกล้ตัว 
และมีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง มีจ�านวนกลุ่ม
ข้อความเชิงเหตุ และผลสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรม
กลุ่มของข้อความเชิงเหตุและผลท่ีมีความสัมพันธ์กัน
ของผู้ที่มีหน้าที่ (มีลักษณะค�าเป็นค�านาม) ในระดับ
เดียวกัน เพ่ือสร้างการคิดด้านกระตุ้นจิตส�านึก ได้แก่ 
เรือ่ง ความส�าเรจ็ในการเรยีน สร้างแบบฝึกจากเรือ่งท่ีไกล
ตัวโดยก�าหนดประเด็นที่เป็นผลทางตรงและทางอ้อมไว้
ก่อน จากนั้นสร้างข้อความซ่ึงเป็นข้อความเชิงเหตุและ
ผลท่ีมีข้อความยาวๆ มากขึ้น จ�านวนหลายข้อความท่ี
มคีวามเป็นนามธรรม และก่อให้เกดิความคิดในการสร้าง
ความส�านึกในความเป็นพลเมืองของประเทศที่ดี เพื่อให้
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นกัศกึษาได้พฒันาการคดิทัง้ในด้านการเปรยีบเทียบ การ 
จ�าแนก การวเิคราะห์ และการสรปุเชือ่มโยงเป็นแผนภาพ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแบบฝึกถูกสร้างขึ้นในระดับที่ยากขึ้น  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลในระดับที่สูงขึ้น  
นกัศกึษาต้องใช้การคดิเชิงเหตุและผลทีซั่บซ้อนขึน้ ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การตีความ การสรุป การสังเคราะห์ ท�าให้
มีร้อยละของผลการพัฒนาทักษะการคิดที่น้อยกว่าใน
ขั้นที่ 1 โดยผลการวิจัยพบข้อสังเกตว่านักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรมีผีลการพฒันาทีเ่พ่ิมมากขึน้  
สรุปได้ว ่าทักษะการคิดเชิงเหตุและผลเป็นทักษะท่ี
สามารถฝึกฝนให้เกิดกับผู้เรียนได้ในชั้นเรียนปกติ และ
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
โดยใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของบรูเนอร์ และคณะ (Bruner et al., 1966 อ้างถึง
ใน ปิยวรรณ สันชุมศรี, 2547 หน้า 12) ที่กล่าวว่า การ
คดิจะเป็นกระบวนการในการแปลความหมายข้อมลู การ
จ�าแนกรายละเอียด การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ทีไ่ด้รบั เพือ่การสรปุและการอ้างองิและการสร้างความคดิ
รวบยอด (Concept Formation) และแผนผังความคิด
เป็นแผนผังมโนทัศน์ท่ีช่วยท�าให้เห็นภาพรวมได้อย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ว (มนัส บุญประกอบ, 2545, หน้า 
26-27 อ้างถงึใน ศศธิร สริุยวงศ์ และวชิติ สรุตัน์เรอืงชยั, 
2555, หน้า 112) 

จากผลการวิจัยในขั้นที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลีย่ผลการพฒันาทกัษะการวิจัยด้านการคิดเชงิเหตแุละ
ผล จ�าแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน และพบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ห้อง 5, 6 และ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
และมหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ ีมร้ีอยละของค่าเฉลีย่ 
89.91, 85.04, 91.40, 84.02 และ 85.09 ที่เพิ่ม
มากข้ึนตามล�าดับ โดยเฉพาะของห้อง 6 ท่ีมีผลการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลที่เพิ่มมากขึ้นมาก
ที่สุด แสดงว่านักศึกษาที่ไม่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี สามารถพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดเชิงเหตุและ

ผลที่ซับซ้อนและขั้นสูงได้เท่ากับนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษา ท่ี
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกในขั้นที่ 3 เป็นแบบ
ฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการคิดในระดับ
ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความคิดเชิงเหตุและผลในการ
ตัดสินใจ เพ่ือการแก้ปัญหาสิ่งท่ีเป็นต้นเหตุ โดยวิธีการ
สร้างน้ันผู้วิจัยมีการก�าหนดผลท่ีเป็นเชิงลบไว้ก่อนเพียง
ประเดน็เดยีว และก�าหนดข้อความเชงิเหตหุลายประเดน็
ที่เป็นต้นเหตุของผล เนื่องจากต้องการฝึกให้นักศึกษา
ได้มกีระบวนการคดิและ พจิารณาตดัสนิใจแก้ปัญหาจาก
ข้อความเชิงเหตุต่างๆ เป็นการพัฒนาระดับการคิดแก้
ปัญหาในระดับท่ีสงูขึน้และสามารถน�าไปใช้ในชวิีตประจ�า
วนัได้ เนือ่งจากการพฒันาความคดิเชงิเหตแุละผลในขัน้
ท่ี 3 เป็นการประยุกต์ใช้ความคิดเชิงเหตุและผลในการ
แก้ปัญหา นักศึกษาจึงต้องน�าประสบการณ์ จากการท�า
แบบฝึกในขั้นท่ี 1 การจ�าแนกองค์ประกอบของระบบ
เป็นเชงิเหตแุละผล และแบบฝึกในขัน้ท่ี 2 การสร้างความ
สมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของความคดิเชงิเหตผุลมา
ใช้เป็นพื้นฐานในการคิด เพื่อน�ามาปรับใช้สร้างแผนภาพ
ความคิดเชิงเหตุและผลจากข้อความที่ก�าหนดให้ เพื่อ
การระบุและเลือกวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กมลทิพย์ ต่อติด (2544, 
หน้า 47-48) ที่กล่าวว่า กระบวนการสอนเพื่อพัฒนาใน
ด้านความสามารถในการคดิเชงิเหตผุลปฏบิตัไิด้ท้ังระดบั
การสอนให้เกิดความคิดจากสิ่งท่ีง่ายไปสู่สิ่งท่ีซับซ้อน
และระดับสอนให้รู้จักการคิดแก้ปัญหาโดยอาศัยการคิด
ในขั้นที่ 1 มาเป็นพื้นฐานส�าหรับการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้
1. นวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนประเภท

แบบฝึกทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ทัง้ 3 ขัน้ตอนในการพฒันาทกัษะ
การวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการพัฒนาในขั้นตอนท่ี 2 
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การสร้างแผนภาพ พบว่านักศึกษามีทักษะน้อยกว่าขั้น
ที่ 1 และ 3 แสดงว่าควรมีการพัฒนาให้นักศึกษาในการ
สร้างความสัมพันธ์ของการคิดเชิงเหตุและผลเชิงระบบ

2. แบบฝึกที่สร ้างนั้นสามารถน�าไปใช ้กับ
นักศึกษาได้ทุกคณะและทุกระดับชั้นปี โดยการวิจัยใน
ชั้นเรียน ควรมีการชี้แจงและการฝึกท�าแบบฝึกควรท�า
ตามล�าดับของแบบฝึกในแต่ละครั้ง 

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผล โดยท�าการวิจัยกับ
นักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ

2. ควรท�าการวจิยัเรือ่ง การพฒันาทกัษะการวจิยั
ด้านการคิดเชิงเหตุและผลผ่านการสร้างแผนภาพความ
คดิและเปรยีบเทยีบการคดิเชงิเหตแุละผล กบัผลการเรยีน
โดยรวมและแต่ละรายวิชา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2*

Factors Affecting Learning Achievement in Thai Subjects of

Prathomsuksa 3 Students under the Office of Rayong Primary

Educational Service Area 2

ปัญญา กันเกตุ** 

ดร.ธร สุนทรายุทธ***

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ของการวจัิยเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

การสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูที่
ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 4 ระดับ จ�านวน 62 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับพอใช้ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน ด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการสอนซ่อมเสริม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
.216 ถึง .275 ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านเพื่อนเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ
มีค่าเท่ากับ .275 ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีอ�านาจพยากรณ์ร้อยละ 7.5 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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และมสีมการสมการพยากรณ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในรูปสมการคะแนนดิบดังนี้

Ŷ = .578+.418(X
5
)

Abstract
The purpose of this research were to find relationship between the factors affecting 

learning achievement in learning Thai subjects of Prathomsuksa 3 students under the Office of 
Rayong Primary Educational Service area 2 and the equation to construct predictive of learning 
achievement in Thai subjects of Prathomsuksa 3 students. The samples of the study were 86 Thai 
subject teachers in academic year 2557. The Instrument. Was a rating scale question naive The 
statistical devices were mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation coefficient 
and stepwise multiple regression analysis 

The findings were as follows:
1. Level of achievement by learning Thai subjects. Of Prathomsuksa 3 students under the 

office of Rayong Primary educational service area 2. Overall achievement by learning Thai subject 
was at the fair level.

2. Level of factors affective achievement by learning Thai subjects of Prathomsuksa 3 student 
under the office of Rayong Primary educational service area 2. On the whole and considering for 
each aspect were rated at moderate level. 

3. Overall positive relationship between considering for each the factors affective achievement 
of learning Thai subjects of Prathomsuksa 3 student under the office Rayong Primary educational 
service area 2 : Management factor, teacher factor,the curriculum, resources for teaching and 
learning, friend factor, family factor and Remedial Teaching factor. Statigtically significant at the 
.05 level

4. Best of the equation that the predictors of factors affective achievement of learning. Thai 
subjects of Prathomsuksa 3 student under the office Rayong Primary educational service area 2 
was friend factor, the resulted estimated the multiple corr3elation coefficient was .275 with the 
statistical significant at the .05 level, can predicted 7.5 percent and The raw scores equation of 
prediction with the factors affective achievement of learning. Thai subjects of Prathomsuksa 3 
student under the office Rayong Primary educational service area 2 was 

Ŷ = .578+.418(X
5
)
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริม
สร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน�า
ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551) 

ส�าหรับการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
นัน้ครผููส้อนจะต้องหาวิธกีาร เพือ่ให้เดก็ทีอ่ยูใ่นวัย 6-12 
ปี ได้พัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อให้เขามีความรู ้ด้าน
หลักเกณฑ์ทางภาษา ตระหนักถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล มีทักษะการคิดและ
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนรู้จักแสวงหา
สิ่งจ�าเป็นในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้เกิดเจตคติ
ทีถ่กูต้องต่อการเรยีนภาษาและวรรณคด ีเมือ่เป็นเช่นนีจึ้ง
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ครูภาษาไทยควรจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในตัวผู้เรียน นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ
และเทคนิควิธีในการสอน ทั้งนี้เพราะความรู้เกี่ยวกับ
เด็กประถมศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ครูภาษาไทย
สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล (อัจฉรา ชีวพันธ์, 2553 หน้า 56)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความส�าคัญ
ต่อการวิจัยทั้งนี้เนื่องมาจากส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด�าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยวัดความสามารถพ้ืนฐานส�าคัญ 3 ด้าน คือ ด้าน
ภาษา (Literacy) ด้านค�านวณ (Numeracy) และด้าน
เหตผุล (Reasoning Abilities) ซึง่ถอืเป็นความสามารถ
พ้ืนฐานเบื้องต้นส�าคัญท่ีใช้ในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น
และยังสะท้อนไปสูก่ารยกระดับผลการประเมนิระดบัชาติ 
(O-NET) และนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินที่ได้
จะเป็นข้อมูลส�าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพการด�าเนินงานการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (ส�านักทดสอบทางการ
ศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  
2557 หน้า 2)

จากผลการวิจัยของ นคร เหมนาค (2555) ได้
ศึกษาค้นคว้าเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านครู  
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผูว้จัิยจงึสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
เนือ่งจากนกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย
ต�า่ การวจิยัคร้ังนีผู้ว้จิยัจงึศกึษาปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ปัจจยั
ด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว 
และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย

ด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว 
และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย
ด้านครอบครัว และและปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

3. เพื่อสร ้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 2 จากปัจจัยด้านผูบ้รหิาร ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว 
และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม 

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน

หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจัยด้านการ
สอนซ่อมเสรมิ มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกต่อผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 

2. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจัยด้านการ

สอนซ่อมเสริม สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซ่ึงจะน�าผลการวิจัยไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพในโรงเรียน

2. เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการปฏบิตัเิพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ปัจจัย 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอน

วชิาภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 สงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 
2557 จ�านวน 108 คน

กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ
งานสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 ปีการศกึษา 2557 ได้ขนาดกลุม่ตัวอย่างตามตาราง 
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcic & Morgan, 1970, 
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p. 608) ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ตามสดัส่วนอ�าเภอทีต่ัง้และขนาด
โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 จ�านวน 86 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 1) ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านครู 3) ปัจจัยด้านหลักสูตร 
4) ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 5) ปัจจัย
ด้านเพื่อน 6) ปัจจัยด้านครอบครัว 7) ปัจจัยด้านการ
สอนซ่อมเสริม 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 
8 ระดับ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยว
กบัปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดงันี ้ปัจจัย
ด้านผูบ้รหิาร มจี�านวนข้อค�าถาม 12 ข้อ ปัจจัยด้านคร ูมี
จ�านวนข้อค�าถาม 8 ข้อ ปัจจัยด้านหลกัสูตร มจี�านวนข้อ
ค�าถาม 7 ข้อ ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
มีจ�านวนข้อค�าถาม 9 ข้อ ปัจจัยด้านเพื่อน มีจ�านวนข้อ
ค�าถาม 10 ข้อ ปัจจัยด้านครอบครัว มีจ�านวนข้อค�าถาม 
10 ข้อ ปัจจยัด้านการสอนซ่อมเสรมิ มจี�านวนข้อค�าถาม 
6 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก�าหนดค่าน�้าหนัก
คะแนนในแบบสอบถามเป็น 4 ระดับ โดยเรียงจากมาก
ที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยขอ

หนงัสอืจากฝ่ายวชิาการ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา ถึงผู ้อ�านวยการโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ท่ีก�าหนด
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู จดัส่งแบบสอบถาม จ�านวน 86 ชดุ ให้กบั
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้บรรจุแบบสอบถาม
แต่ละชุดในซองอย่างมิดชิด เพื่อให้ส่งคืนตามก�าหนด 
จ�านวนแบบสอบถามที่ส่งไปให้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 86 
ชุด ได้รับกลับคืน จ�านวน 86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 และปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู 
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอน ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจยั
ด้านการสอนซ่อมเสริม สถิติที่ใช้คือ การหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2” สถิติที่ใช้คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)

3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย
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ด้านครอบครวั และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสรมิ สามารถ
ท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2” สถิติที่ใช้คือ 
การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการ
พยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้

3.1 การแจกแจงของตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม เป็นโค้งปกติ

3.2 ตัวแปรทุกตัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
(Linear) กับตัวแปรตาม

3.3 ตวัแปรอสิระทกุตัว จะไม่มคีวามสมัพนัธ์
กันเอง เพื่อป้องกันปัญหา Multicollinearity โดย
พิจารณาจากค่าคงทนของการยอมรับ (Tolerance) มี
ค่าไม่น้อยกว่า .10 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความ
แปรปรวน (VIF) มค่ีาน้อยกว่า 10 (Kleinbaum, 1998, 
pp. 241 - 242)

3.4 ความคลาดเคลือ่นแต่ละค่าเป็นอสิระกนั 
โดยใช้สถิติทดสอบ Durbin - Watson พิจารณาจากค่า 
Durbin – Watson มีค่าใกล้ 2

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 โดยรวมพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
อยู่ในระดับพอใช้ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการ
เรยีนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม และ
ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า มี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ปัจจยัด้านคร ูปัจจยั
ด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน 
ปัจจัยด้านเพ่ือน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน
การสอนซ่อมเสริม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
.216 ถึง .275 โดยปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู 
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และ
ด้านการสอนซ่อมเสริม มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

4. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัทีส่่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ใน 7 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลกัสตูร ปัจจัย
ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพ่ือน 
ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม  
พบว่า ปัจจัยด้านเพื่อนเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณมีค่าเท่ากับ .275 ซึ่งเป็น
ค่าทีม่คีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และสามารถท�านายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ 7.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน�าค่าสถิติตัว
พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดมาสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในรูปสมการ
คะแนนดิบดังนี้
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อภิปรายผล
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 โดยรวมพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่ประสบ
ผลส�าเร็จของการจัดการเรียนการสอน เพราะผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ
พอใช้ ท�าให้เห็นถึงระดับคุณภาพทางการศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมที่ต้องการได้
รับการพัฒนาปรับปรุงทางการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ดังที่ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) ได้ให้ความ
หมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ
รวมถงึความรูค้วามสามารถของบคุคลอนัเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับ  
ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นการตรวจสอบ
ความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลว่า
เรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อย
เพียงใด เช่น พฤติกรรมด้านความจ�า ความเข้าใจ การน�า
ไปใช้การวเิคราะห์การสงัเคราะห์ และการประเมนิค่ามาก
น้อยอยู่ในระดับใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัตร์ 
พงษ์สุภา (2544) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 สงักดัส�านกังานการประถมศกึษา
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบ
ว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 สงักดัส�านกังานการประถมศกึษา
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต�่าแตกต่างกัน

2. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

การสอนซ่อมเสริม ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ
เรียนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ครู ปัจจัยด้านเพื่อน และปัจจัยด้านครอบครัว ตามล�าดับ 
ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากปัจจยัด้านครู ซึง่ครูผูท่ี้ท�าหน้าท่ีหลกั
ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างนกัเรียนให้มีคณุภาพ และประสทิธภิาพ 
ด�าเนินการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย
บุคคล ดังที่พิทักษ์ สมาน (2547, หน้า 27) กล่าวถึง 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน 
ผู้สอนต้องเป็นผู้จัดกระบวนการ และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เหมาะ
สมกบัสภาพของผูเ้รยีนรวมไปถงึการจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ 
เพ่ือให้กระบวนการสอนนัน้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด ผู้สอน
จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
และบุคลิกลักษณะ เพราะผู ้สอนเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะ
ท�าให้นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามการสอน
เป็นศาสตร์และศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ
พรรณงาม สัมปชัญญสถิต (2549) ได้ศึกษาค้นคว้า
ปัจจัยบางประการท่ีสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2547 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารโรงเรียน ด้าน
สมรรถนะครูผู ้สอน ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้าน
เพื่อน ซึ่งเพื่อนมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ เพราะเพื่อน
ประสานชีวิตจากสังคม สนับสนุนเป็นเครื่องมือให้บรรลุ
เป้าหมาย เปิดโอกาสให้เรียนรู้ เข้าใจชีวิตการอยู่ร่วม
กัน และให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์ ปัญญาอยู่บนพื้นฐานความผูกพันระหว่างเพื่อน
กับเพื่อน ดังที่ นิศากร สนามเขต (2550, หน้า 5) ได้
กล่าวถึง การคบเพื่อนและการเข้ากลุ่มเพ่ือนเป็นการ
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พัฒนาการทางสังคมตามธรรมชาติของบุคคล เพราะ
นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจแล้วยัง
เกิดโอกาสให้แสดงความสามารถเฉพาะตัว มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนยอมรับ ซ่ึงจะช่วยให้
บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และช่วยให้มี
มโนภาพแห่งตนทีดี่อีกด้วย และปัจจัยด้านครอบครวั ซึง่
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
ผูป้กครองทีด่แูลผูเ้รยีนมอีทิธพิลต่อผู้เรยีนในการค้นคว้า
หาความรูเ้พิม่เตมิ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมใฝ่เรยีนรู้  
สนับสนุนการเรียน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ความรู้ ดังที่ การุนันท์ รัตนแสนวงษ์ (2546, หน้า 51) 
ได้พูดถึงความส�าคัญของสถาบันครอบครัวเกี่ยวกับการ
หล่อหลอมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นการน�าไปสู่
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยกล่าวว่า ครอบครัว 
เป็นองค์กรสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีความส�าคัญมากที่สุด
เพราะครอบครัวจะมีบทบาทในการหล่อหลอมเยาวชน
ให้เป็นคนมีนิสัยรักการอ่าน ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวจะ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการน�าบุตรหลานของตนให้รักการ
อ่านแนะน�า ดูแลเอาใจใส่เรื่องสะกดค�าออกเสียงอย่าง
ถูกต้อง จัดหาหนังสือที่มีภาพเหมาะสมกับเยาวชน จูงใจ
ให้เด็กอยากอ่านหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นคร เหมนาค (2555) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
สมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
สมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า มี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ปัจจัยด้านคร ูปัจจัย
ด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน 
ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจัยด้านการ

สอนซ่อมเสรมิ มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง .216 
ถึง .275 โดยปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน 
ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และด้านการสอน
ซ่อมเสริม มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ
เรียนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ปัจจยั
ด้านคร ูปัจจยัด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านทรพัยากรเพือ่การ
เรยีนการสอน ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และ
ปัจจัยด้านการสอนซ่อมเสริม เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 ดังที่ อารีย์ คงสวัสดิ์ (2544, หน้า 25) กล่าวว่า 
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น
มีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ คือ ด้าน
คณุลกัษณะการจดัการระบบในโรงเรยีน ด้านคณุลกัษณะ
ของครู ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น เพศ อายุ 
สติปัญญา การเรียนพิเศษ การได้รับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
ของบิดามารดา อาชีพของผู้ปกครอง ความพร้อมใน
เรื่องอุปกรณ์การเรียน ระยะทางไปโรงเรียน การมีอาหาร
กลางวันรับประทาน ความเอาใจใส่ในการเรียนทัศนคติ
เกี่ยวกับการสอน ฐานะครอบครัว การขาดเรียน การเข้า
ร่วมกจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้ ตัวแปรเหล่านีก้ม็คีวาม
สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และด้านภมูหิลงัทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน นอกจากน้ี  
อัญชนา โพธิพลากร (2545, หน้า 95) กล่าวว่า มี
องค์ประกอบหลายประการที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ด้านตัวนักเรียน เช่น 
สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจคติต่อการเรียน ด้าน
ตัวครู เช่น คุณภาพของครู การจัดระบบ การบริหาร
ของผู้บริหาร ด้านสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัวของนักเรียน เป็นต้น แต่ปัจจัยที่มีผลที่มี
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ผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็คือ 
การสอนของครู นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรทิพย์ สระบงกช (2544) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดักรม
สามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ�านวย
ความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชน มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศกึษาในภาคตะวนัออกอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นคร เหมนาค 
(2555) ได้วจิยัเรือ่ง ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักัดส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ผล
การวิจยัพบว่า ระดบัปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักัดส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านคร ูปัจจัยด้านผูบ้รหิาร 
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียน
การสอน ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจัยด้านครอบครวั และปัจจัย
ด้านการเรียนพิเศษ ปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม
และรายด้านมีความสมัพันธ์กันทางบวก อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

4. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ใน 7 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน 
ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน
การสอนซ่อมเสริม พบว่า ปัจจัยด้านเพื่อนเป็นตัว
พยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณมี

ค่าเท่ากับ .275 ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสามารถท�านายปัจจยัทีส่่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา
ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ 7.5 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อน�าค่าสถิติตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดมาสร้าง
สมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในรูปสมการคะแนนดิบดังนี้

Ŷ = .578+.418(X
5
)

ซึง่เป็นผลจากการวจิยัของผู้วจิยัสามารถอธบิาย
ได้ว่า ทุกปัจจัยน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ จาก
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพื่อน เป็นตัวพยากรณ์ที่
ดีที่สุด สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ผลการวิจัยด้านเพื่อน ระดับปัจจัย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ พฤติกรรมของเพื่อนมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน และ
เพ่ือนเป็นก�าลังใจส�าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม
ล�าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านเพื่อน เป็นปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเพ่ือนเป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่
เรยีน ช่วยส่งเสรมิแรงบนัดาลใจให้นกัเรยีนต้องการเรยีนรู ้
เพิ่มขึ้น พฤติกรรมของบุคคลที่มีผลต่อการเรียนรู้ ช่วย
เกื้อหนุนในการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้  
บุคลิกภาพ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เกิดการกระตุ้น
ความคิดจากประสบการณ์ใหม่ ๆ ดังท่ี รุจี มาท้วม 
(2556) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาความสามารถ
อ่านค�าของนกัเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนช้า  
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จากการสอนซ่อมเสริม โดยวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวิจัยพบ
ว่า ความสามารถอ่านค�าของนักเรียนระดับช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนช้า โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จากการสอน
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ซ่อมเสริม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
อยู่ในระดับดี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 16 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ; t = 5 ; P-value = 1.000) 
ความสามารถอ่านค�าของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 2 ที่เรียนช้า โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จากการสอนซ่อม
เสรมิ โดยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเพือ่นช่วยเพือ่นสงูขึน้ 
(T = 0 ; P-value < .05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภาพร นิติภิรมย์ชัย (2549) ได้ศกึษาค้นคว้าเรือ่ง ปัจจัย
ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาขาบัญช ีผลการวิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนของนักศึกษามีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาบัญชี อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จากผลการวิจัยพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้น
จึงให้ความส�าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนวิชา
อื่นต่อไป

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการ
เรียนการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 จากผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่าปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเป็นล�าดับสุดท้าย ดังนั้นจึง
ใหค้วามส�าคัญในด้านนี้มากยิ่งขึน้ เพื่อการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพต่อการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ทัง้การเรียน
การสอนภายในและภายนอกห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพียงพอต่อจ�านวนผู้เรียน และเป็นไปตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตร

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้แม้ว่าผู ้วิจัยจะได้

ตรวจสอบค้นคว้างานวิจัยมาพอสมควรแต่ก็พบว่า มี
ตัวแปรด้านเพื่อนที่สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนการสอนวชิาภาษาไทยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ได้เพียงตัวเดียว แต่มีตัวแปรด้านครูและ
ด้านครอบครัวท่ีมีค่าใกล้เคียงกันอาจจะส่งผลต่อการ
ท�านายสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ัน ในงานวิจัยคร้ังต่อไป
ควรศึกษาเชิงลึกโดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
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การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*

Evaluation of the Bachelor of Education Program 

in Thai Music and Dance Teaching (Revised b.e. 2011), 

Faculty of Education, Burapha University

อภิพัชร เฟื่องเกษม** 
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กมลวรรณ พลรักดี** 

อรวรา บัวผา** 

ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์**

บทคัดย่อ
งานวจิยัน้ี มีจดุประสงค์ของการวิจัยเพือ่ประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต ศกึษาความพงึพอใจและข้อควร

พัฒนาที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต โดยใช้รูปแบบซิปป์ โมเดล (Cipp Model) 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจ�านวน 5 คน 2) นิสิตปฏิบัติวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
นาฎยสังคีต ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 20 คน 3) ผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิตที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียน
ต่างๆ จ�านวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิสิตปฏิบัติวิชาชีพครู ผู้บริหารและผู้ใช้นิสิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดหาทรัพยากรด้านเครื่อง
ดนตร ีควรมคีณุภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัระดบัการศกึษา และห้องเรยีนกค็วรพฒันาให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปฏิบัติวิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต ปีการศึกษา 2558 มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก

3. ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิตท่ีฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียนต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด มีข้อเสนอแนะให้มีการเพ่ิมทักษะด้านความถนัดให้นิสิตปฏิบัติการสอนมี
ความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงด้วย เช่น ด้านการแสดงและการจัดการแสดง ในภาพรวมคุณภาพ
ของนิสิตปฏิบัติการสอนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คำาสำาคัญ: การประเมินหลักสูตร/ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต/ สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

*งานวิจัยนี้ได้รับทุนในการท�าวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ 2558

**อาจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558232

Abstract
The purpose of this study were to evaluate the course of graduate study. Satisfaction and 

should develop a curriculum for undergraduate program’s Thai Music and Dance Teaching. This 
study used CIPP Model. The participants were 5 program committees, 20 student teaching students 
majoring in the program in 2015 academic year, 20 directors and mentor teachers. Satisfaction 
survey and interviews were conducted to collect data. The findings showed that

1. satisfaction of the Program Committee. Student teacher professional practice Administrators 
and teachers have the students practice their satisfaction with the program was high. There are 
suggestions that the instrument resources. Should the quality and quantity appropriate to the level 
of education. And a classroom, it should develop a more standardized.

2. Satisfaction level of professional practice student teachers Teaching Dramatic Year’s 
concert in 2558 were satisfied with the course at a high level.

3. satisfaction of the supervisor and the student to practice the teaching profession in 
schools are satisfied with the course is at the highest level. There are suggestions to increase skills, 
aptitude for teaching students with skills related to the show as the performers and performances. 
The overall quality of undergraduate teaching quality meets the objectives of the course.

Keywords: Program Evaluation/ undergraduate program/ Thai Music and Dance

บทนำา
การศกึษามีหน้าทีใ่นการพฒันาคนให้เป็นบคุคล

ที่มีคุณภาพ สถาบันการศึกษาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายและ
รับผิดชอบในการพัฒนาบุคคลให้เป็น คนดี คนเก่ง และ
คนมีความสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ก่อนวัยเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับ
อุดมศึกษา ปัจจุบันการศึกษาในระดับต่างๆ ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาของตนเพื่อตอบสนอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 หลักสตูรในสถาบนัการศกึษาจึงมคีวามส�าคญัและ
จ�าเป็นส�าหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตร
เป็นแผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย และยังเป็นแนวทางในการวางแผนงาน
วิชาการ เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมมาตรฐานการ
ศึกษา เป็นสิ่งที่ก�าหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
เนื้อหาแนวทางส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

สือ่แหล่งการเรยีนรู ้และการประเมนิผลการเรยีนการสอน 
ดังน้ัน หลกัสตูรจงึเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทิศทางการพัฒนามนษุย์
ให้มคีณุภาพ ซ่ึงการพัฒนามนษุย์ให้มคีณุภาพจ�าเป็นต้อง
อาศัยหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นหลักสูตรท่ีมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับบริบทของ
การน�าหลักสูตรไปใช้ กระบวนการหนึ่งที่จะให้จะให้ได้
มาซึง่หลกัสตูรท่ีมคีณุภาพนัน้ กค็อืการประเมนิหลกัสตูร 
เพราะการประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร เพ่ือน�ามาพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีประสิทธิภาพ การประเมิน
หลกัสตูรเป็นกระบวนการทีส่�าคญัในการพฒันา ปรบัปรุง 
และตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรซึงเป็นกิจกรรมท่ีควรเกิด
ขึ้น ทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ก่อน
การพฒันาหลกัสตูร การออกแบบหรือร่างหลกัสตูร ก่อน
การน�าหลักสูตรไปใช้ ระหว่างการด�าเนินการใช้หลักสูตร 
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หลังจากใช้หลกัสตูรครบวงจร และการตดิตามผลกระทบ
ของหลักสูตร (วสันต์ ทองไทย, 2550 , หน้า 1)

การประเมินหลักสูตรในสถานศึกษาต่างๆ มี
ความส�าคัญและมีความจ�าเป็นส�าหรับสถาบันการศึกษา
เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของนักเรียน 
นสิติ และนักศกึษาเพือ่น�าไปพฒันาหลกัสตูรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนและผูท้ีม่ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีกบัผลผลติของสถานศกึษา และสามารถน�าไป
เป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนพัฒนาสถาบันของตนต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับ ปทีป (2532, หน้า 10) ได้กล่าวว่า 
การประเมนิหลกัสตูรถอืว่า เป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิ
สถาบนั เพือ่น�าข้อมูลสารสนเทศ ทีไ่ด้ในการตดัสนิใจเพือ่
วางแผนกลยุทธ์ ซึง่การประเมนิหลกัสตูรในมหาวทิยาลยั
จะเป็นการให้ความสนใจ เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา
ของภาควิชา และรวมถึงหน่วยงานระดับคณะซึ่งผลของ
การประเมินมีส่วนส�าคัญในการเชือ่มโยงกบักระบวนการ
วางแผนอีกด้วย หลงัจากมหาวทิยาลยัได้ใช้หลกัสตูระยะ
หนึ่ง หลักสูตรที่น�าไปใช้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล อาจ
เนื่องจากผู้สอนมีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการ
ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามจาก
สภาพความเป็นจริงการใช้หลักสูตรบางหลักสูตรในระยะ
เวลานาน กม็ปีระสทิธภิาพแต่บางครัง้พบว่า ประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรลดต�่าลง ดังน้ัน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงต้องมีการประเมินหลักสูตร
หลังการใช้หลักสูตรจ�านวน 3-5 ปี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตครูที่มีคุณภาพเพียบพร้อม
และเช่ียวชาญในการสอนดนตรีไทย 2) ผลิตครูที่เปี่ยม
ด้วยศักยภาพแห่งการพัฒนางานดนตรีรวมถึงงานที่
ส่งเสรมิการศกึษาด้านดนตรไีทย 3) ผลติครดูนตรไีทยใน
ฐานะนักวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบชัดเจน 4) ผลิต
ครทูีม่คีวามรูจ้รงิในวชิาชพีและมศีลิปในการสอนและการ
ถ่ายทอด 5) ผลิตครูดนตรีไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม

และสามารถเป็นผู้น�าองค์กร ที่มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการศึกษาในอนาคต 6) ผลิต
ครูดนตรีไทยที่มีความรู้ทางด้านการสอนดนตรีไทยเป็น
ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เหมาะสม 7) ผลิตครูดนตรี
ไทยท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการได้อย่างบูรณาการในการ
พัฒนาสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

สภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลให้
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ได้มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ด้านปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ หน้าทีข่อง
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เปลี่ยนจากการผลิตบัณฑิตเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีหน้าท่ีในการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่บริการวิชาการ ดังนั้นจึงมีมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการ
วิชาชีพท่ีอาจแยกเป็น การเน้นวิชาการ (Academic- 
oriented) การเน้นการปฏิบัติจริง/วิชาชีพ (Hands 
on/Professionally-oriented) และ การเน้นชุมชน
พ้ืนภูมิภาค (Community/region/Society oriented 
dedicated) ซึ่งสถาบันเล็กและสถาบันเฉพาะทางเน้น
มิติเดียว ในขณะสถาบันใหญ่อาจเป็นหลายมิติ ทิศทาง
การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องดูความ
สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ท้ังปริมาณและ
คุณภาพ สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาทักษะสมัยใหม่ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ไอที 
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันการ
สอนในระดับอุดมศึกษามีจ�านวนการผลิตอ่ิมตัวและ
ลดลง ซึ่งการลงทุนขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีจะ
ท�าให้เป็นมหาวิทยาลัยร้าง (กฤษพงศ์ กีรติกร, 2550) 
ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถพฒันาระบบการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 
ได้ก�าหนดบทบาทและภารกิจให้กับสถานศึกษา ท่ี
ต้องการให้สถานศึกษามีการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดย
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ให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจจบสิ้นในระดับสถานศึกษา
มากที่สุด โดยใช้หลักการที่เรียกว่า “การบริหารฐาน
โรงเรยีน” (School-Based Management) (รุง่ แก้วแดง. 
2546: 1-2) ซ่ึงมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นที่พร้อมพัฒนาสังคมทุกด้านในหลากหลายมิติ 
ดังเช่นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างคนคุณภาพ 
สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับ
สากล เพื่อน�าพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน”

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต ได้ด�าเนินการใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554 จนถึงปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวนโยบาย
และการบริหารจัดการของภาควิชาการจัดการเรียนรู ้ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 4 ปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการใช้หลักสูตร 
ยังมิได้มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณภาพของ
หลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกบัการพฒันา การเปลีย่นแปลง และการบรหิาร
จัดการการเรียนการสอนดนตรีไทย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยใน
ฐานะคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี จึงท�าการประเมนิหลกัสตูร 
เพื่อน�าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตร 

ศึกษาความพึงพอใจและข้อควรพัฒนาที่มีต่อการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและข้อควร
พฒันาของหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขา
วชิาการสอนนาฏยสงัคีต (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ 
(CIPP model) 

2.1 ประเมินด้านบริบท 
2.2 ประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า 
2.3 ประเมินด้านกระบวนการ 
2.4 ประเมินด้านผลผลิต

ความสำาคัญของงานวิจัย
1. ได้ทราบถงึองค์ประกอบทีส่�าคญัในการจดัการ

ศึกษา เน่ืองจากเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางหรือทิศทางในการ
จดัการศกึษาเพ่ือผลติบณัฑติให้ได้ตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจนส�าเร็จการศึกษาและ 
ออกไปท�างานในสถานประกอบการ จงึเป็นเรือ่งทีส่ถาบนั
อุดมศึกษาต้องรับผิดชอบ ให้มีการก�ากับดูแล ประกัน
คุณภาพให้ครบวงจรโดยมีหลักสูตรเป็นจุดร่วม 

2. ทราบข ้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ ์ ท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วชิาการสอนนาฏยสงัคตี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา อันเป็นผลเกี่ยวโยงถึงกรณีการพัฒนาในทุกด้าน 
ของหลักสูตร ให้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพย่ิง
ขึ้นไป

3. สร้างฐานข้อมูลของหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือรองรับการตอบ
สนองงานด้านการตรวจสอบ การประกันคุณภาพ และ
การรับรองมาตรฐานในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ยค ร้ั งนี้ เ ป ็ นการวิ จั ย เชิ งประ เมิน 

(Evaluative Research) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี (หลกัสตูร



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 235

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบริบท ประกอบด้วย ปรัชญาของ
หลกัสตูร วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร กลยุทธ์ของหลกัสตูร 
โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาที่เปิดสอน 

2. ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิ 
ผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร พื้นฐานของผู้เรียน/
เงื่อนไขในการรับนิสิตที่เข้าศึกษา อาคารเรียน/ห้องเรียน/
สื่อวัสดุอุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม งบประมาณ

3. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร/โครงการ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู ้ส�าคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหารและครู
พี่เลี้ยงต่อนิสิต 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
1. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�านวน 5 คน

2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขา
วิชาการสอนนาฎยสังคีต ปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการ
สอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 20 คน

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษาของสถานศกึษา ผูบั้งคบั
บัญชา หรอืผู้ใช้นิสติ ทีน่สิติสาขาการสอนนาฏยสงัคตีรุน่
ปีการศกึษา 2554 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา จ�านวน 
20 คน

4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์หรือการงานที่ท�า ความเห็นของผู้นั้นอาจเป็น

ประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อความในประเด็นและ
องค์ความรู้ที่พิจารณา

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา

หลักสูตร โดยใช้ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอมูลอย่างมีระบบ และน�าผลการสรุปมาใช้ใน
การตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
องค์ประกอบของหลกัสตูรและกระบวนการในการพฒันา
หลักสูตร

2. การประเมินแบบซิปป์ หมายถึง การประเมิน
หลกัสตูรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การประเมนิบริบท
ของหลักสูตร การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ดังนี้

2.1 การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 
หมายถึง การประเมินสภาพปรัชญาของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและ
รายวิชา

2.2 การประเมินด้านปัจจัย หมายถึง การ
ประเมิน คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน พ้ืนฐานของผู้เรียน/เงื่อนไขการรับ
นสิติ อาคารเรยีน/ห้องเรยีน/สือ่และวสัดอุปุกรณ์การเรยีน
การสอน และงบประมาณ

2.3 การประเมินด้านกระบวนการ หมายถึง  
การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2.4 การประเมินด้านผลผลิต หมายถึง 
เป็นการประเมินผลสิ่งท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
คณุลกัษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคญัตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 
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3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมายถึง หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตร 5 ปี สาขาสาขาวิชาการ
สอนดนตรไีทย ทีเ่รยีนในรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร 
4 ปี และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ในสาขาวิชาการ
สอนนาฏยสังคีต 

5. อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร หมายถงึ อาจารย์ทีม่ี
คณุสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2548 ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) ก�าหนด มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทวน
สอบ การปรับปรุงหลักสูตร

6. อาจารย์ผู้สอน หมายถงึ อาจารย์ทีร่บัผดิชอบ
ในการจดัการเรยีนการสอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู และวิชาเอก) 

7. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ นิสิต
รุ่นปีการศึกษา 2554 หมายถึง นิสิตที่เรียนในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต ที่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 
และก�าลังเรียนในช้ันปีที่ 5 ซึ่งก�าลังฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาและโรงเรียนต่างๆ ในปีการศึกษา 2558

8. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาท่ี
รบัผดิชอบในการให้ค�าปรกึษาการวางแผนการจดัการเรยีนรู้  
และนเิทศการจดักจิกรรมการเรียนรู ้และบทบาทหน้าทีใ่น
การเป็นครขูองนสิติรุน่ปีการศกึษา 2554 ทีฝึ่กปฏบัิตกิาร
สอนในสถานศึกษานั้น 

9. ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้ใช้นิสิต หมายถึง บุคลากรทางวิชาชีพที่รับผิดชอบ

การบริหารสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษาที่นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการประเมินหลักสูตร
กมลรัตน์ วิจิตรกูล (2543) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 

การประเมนิหลกัสูตร “นกับรหิารงานประชาสมัพนัธ์” รุ่น
พิเศษ ของสถาบนัการประชาสมัพันธ์ กรมประชาสมัพันธ์ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินหลกัสตูร นกับรหิารงานประชาสมัพนัธ์ รุน่พเิศษ 
ของสถาบัน การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
ส�านกันายกรัฐมนตรี โดยใช้ทฤษฎีแบบจ�าลองชิปป์ (CIPP 
Model)

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) การประเมิน
หลักสูตรหมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แล้ว
น�าข้อมูลไปใช้ตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปัญหา เพื่อหา
ทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสตูรให้มี
คณุภาพท่ีดย่ิีงข้ึนหรอืตดัสนิหาคณุค่าของหลกัสตูรนัน้ๆ

เนาวลกัษณ์ กลิน่หอม (2547) ได้ศกึษาเร่ือง การ
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประเมิน
ครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์ เพือ่ประเมนิและศกึษาข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้
ทฤษฎีแบบจ�าลองชิปป์ (CIPP Model)

ศริชิยั กาญจนวาส ี(2557) กล่าวว่า การประเมนิ
หลกัสตูรหมายถงึกระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั
หลักสูตร แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวินิจฉัยจุดเด่น
จดุด้อย ของตวัหลกัสตูรและการบรหิารหลกัสตูร อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตร ระหว่าง
การใช้หลักสูตรและเพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตรว่า 
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่อย่างไร

โดยสรุป 
การประเมนิหลกัสตูรระดบัการศึกษาบณัฑตินัน้

สามารถใช้วธิกีารทางการประเมนิแบบซปิป์ โมเดลได้ ซึง่
เห็นได้จากการประเมินหลักสูตรจากหลายๆ หลักสูตร 
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ของหลายมหาวิทยาลัยต่างก็ใช้รูปแบบนี้ โดยพบว่า
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทีอ่ยากทราบได้เป็นอย่างดี

จุดมุ่งหมายการประเมินหลักสูตร
ทศินา แขมมณ ี(2545) สรปุจุดมุง่หมาย ในการ

ประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้
1. เพื่อหาคุณค่าหลักสูตรนั้นโดยดูว่าหลักสูตร

ที่จัดข้ึนสามารถสนองตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรน้ัน
ต้องการหรือไม่

2. เพื่อตัดสินว่า การวางเค้าโครงและรูประบบ
ของหลักสูตรตลอดจนการบริหารงานและการสอนตาม
หลักสูตรเป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ เพ่ือหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตร การประเมินผลในลักษณะนี้มักจะด�าเนิน
ในช่วงท่ีการพัฒนาหลักสูตรยังคงด�าเนินการอยู่ เพ่ือที่
จะพิจารณาว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น
จุดหมาย โครงสร้าง เนื้อหา การวัดผล ฯลฯ มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ สามารถปฏิบัติในช่วง
การน�าหลักสูตรไปทดลองใช้หรือในขณะที่ต้องการใช้
หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนก�าลังด�าเนิน
อยู่ได้มากน้อยเพียงใดได้ผลเพียงใด และมีปัญหาอปุสรรค 
อะไร จะได้เป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตร และผู้ที่
มส่ีวนเกีย่วข้องในการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหลักสูตรใหม่ให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ทันท่วงที

3. เพือ่วดัดวู่า ผลผลติคอืผูเ้รยีนนัน้เป็นอย่างไร 
เพือ่ต้องการทราบคณุภาพของผูเ้รยีนซึง่เป็นผลผลติของ
หลักสูตรว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความ
มุ่งหวังของหลักสูตรหลังจากผ่านกระบวนการทางการ
ศึกษามาแล้วหรือไม่ อย่างไร การประเมินผลในลักษณะ
ที่จะด�าเนินการในขณะที่มีการน�าหลักสูตรไปใช้หรือหลัง
จากที่ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งก็ได้

4. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหาร
หลักสูตร การนิเทศก�ากับและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินผลใน
ลักษณะน้ีจะด�าเนินการในขณะที่มีการน�าหลักสูตรไปใช้
จะได้ช่วยปรบัปรงุหลกัสูตรให้บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้

5. เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารว่าควร
ใช้หลกัสตูรต่อไปอกี หรอืควรยกเลกิการใช้หลกัสตูรเพยีง
บางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด การประเมินผลในลักษณะ
นี้จะด�าเนินการหลังจากที่ใช้หลักสูตรไปแล้ว ระยะหนึ่ง 
แล้วจึงประเมินเพื่อสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพ
ดีหรือไม่มีบรรลุตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้มาก
น้อยเพียงใดสนองความต้องการของสังคมเพียงใดและ
เหมาะสมกับการน�าไปใช้ต่อไปหรือไม่

โดยสรุป จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
ที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประการ คือ

1. การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร คือ 
การประเมินในระหว่างการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ผลการประเมินนั้นให้เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมีการวัดผล
เป็นระยะ ๆ ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรแล้วน�า
ผลจากการวัดมาประเมินว่าแต่ละขั้นตอนของหลักสูตร
มคีวามเหมาะสมและสามารถปฏบิตัไิด้ดเีพียงใด มปัีญหา
และอุปสรรคอะไรบ้าง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่นักพัฒนา
หลักสูตร ในการที่ปรับปรุงส่วนประกอบทุกส่วนของ
หลักสูตรได้ถูกต้องก่อนที่จะน�าไปใช้จริงต่อไป

2. การประเมินเพื่อสรุปผลว่าคุณค่าของการ
พัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม่ หลักสูตรได้
สนองความต้องการของผูเ้รียนของสงัคมเพยีงใด ควรจะ
ใช้ได้ต่อไป หรือควรจะยกเลิกทั้งหมดหรืออาจจะยกเลิก
เพียงบางส่วนและปรับแก้ในส่วนใด

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อ

ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยัดังนี้

1. การศึกษาแนวคิดในการประเมินหลักสูตร
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971 อ้างถึง

ใน ธ�ารง บัวศรี, 2542, หน้า 328-332) ได้กล่าวว่า 
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การประเมินคือกระบวนการของการก�าหนด รวบรวม
และประมวลผลข้อมูล ที่มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางใน
การตดัสนิใจ ในการประเมนิหลกัสตูรมหีลกัการพจิารณา 
3 ประการ คือ ความเหมาะสมในด้านเทคนิค ประโยชน์ 
และประสิทธิผลในการลงทุน

2. การก�าหนดแนวคิดในการประเมินหลักสูตร
ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

การประเมินหลักหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ภาควิชาการจัดการเรียนรู ้ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในคร้ังนี้ ผู้วิจัย
ได้ใช้รูปแบบซิปป์ ซึ่งมีแนวทางในการด�าเนินงานดังนี้

1. แบบจำาลองการวิจัย ประกอบด้วย
การประเมินบริบท ได้แก่วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร โครงสร้าง และรายวชิาการประเมนิปัจจยัเบือ้งต้น  

ได้แก่ นิสิต อาจารย์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกอื่น ๆ การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การ
บรหิารหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การจดัและการ
ประเมินผลการศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การประเมินผลผลิต ได้แก่ คุณสมบัติและความรู้ ความ
สามารถของนิสิต ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

2. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบด้วย

นิสิตที่ก�าลังศึกษา ในสาขาการสอนนาฏยสังคีต 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึง
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการสอน
นาฏยสงัคตี ภาควชิาการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตที่ก�าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในปีการศึกษา 2558 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้นิสิตท่ี
ก�าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังรายละเอียดตามแผนภาพประกอบลักษณะการประเมิน

Context Input Process Product

    

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต

 � วัตถุประสงค์

 � โครงสร้าง

 � รายวิชา

 � นิสิต

 � อาจารย์

 � แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกอื่นๆ

 � การบริหารหลักสูตร

 � การจัดการเรียนการสอน

 � การวัดและการประเมินผล

 � การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

 � คุณสมบัติและความสามารถ

ของบัณฑิต

 � ความพึงพอใจของผู้บังคับ

บัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต

    

กรรมการบริหารหลักสูตร นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการบริหารหลักสูตร-นิสิต ผู้บังคับบัญชานิสิตรุ่นปี 54
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เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร ้างของหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต 
รายละเอียดจ�าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ 3 กลุ่มดัง
ต่อไปนี้

1. แบบสอบถามความคดิเหน็นสิติสาขาวิชาการ
สอนนาฏยสงัคตีปีการศกึษา 2544 ทัง้หมด 6 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที ่2 ถงึ ตอนที ่6 เป็นข้อมลูด้านความคิดเหน็ 

ที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต ในด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยน�า
เข้าของหลักสูตร ด้านกระบวนการการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการบริการ และด้านผลิตผลของหลักสูตร 
ลักษณะของข้อค�าถามเป็นลักษณะแบบอัตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Skales) โดยมีเกณฑ์
มาตรฐานของคะแนนเป็นระดับดังนี้

5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา

หรอืผูใ้ช้นสิติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี ปีการศกึษา 
2544 ทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของนิสิตท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2554 
ของนสิติ สาขาการสอนนาฏยสงัคตี ในด้านความรูค้วาม
สามารถและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนสิติ ลกัษณะ
ของข้อค�าถามเป็นลักษณะแบบอัตราส่วนประเมินค่า 
5 ระดับ (Rating Skales) โดยมีเกณฑ์มาตรฐานของ
คะแนนเป็นระดับดังนี้

5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.  แบบสัมภาษณ ์คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของ
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี 
รายละเอียดครอบคลุมด้านสถานภาพและความคิดเห็น
ด้านต่างๆ เช่น ปรัชญา โครงสร้าง เนื้อหารายวิชา และ
องค์ประกอบสนับสนุนอื่นๆ คุณภาพและแนวโน้มการ
พัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพในทุกด้าน
ของหลักสูตร

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
นาฏยสงัคตี (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) จ�าแนกตาม
กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู จ�านวน 5 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามตาม
ระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
บรบิท ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ และ
ค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2. ศึกษาเอกสาร ต�ารา เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการ
ศึกษา 2557 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
3.1 แบบสัมภาษณ์ส�าหรับอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร 
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3.2 แบบสอบถามส�าหรับนิสิตรหัส 54 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคิร์ท (Likert)

3.3 แบบสอบถามส�าหรับผู ้บริหารสถาน
ศึกษาและครูพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

3.4 น�าแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง ความ
เหมาะสมและความถกูต้องของภาษา แล้วน�าข้อเสนอแนะ
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

3.5 ปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม
ฉบับจริงที่น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. นัดหมายเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
2. ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลงใน

แบบสัมภาษณ์
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 2 นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554
1. ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
1. ส�ารวจสถานศึกษาที่นิสิตรุ ่นปีการศึกษา 

2554 ปฏิบัติการสอน
2. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์และความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม ผูว้จิยัตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากนั้นน�า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มีความคิดเหน็ 
ในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ มีความคิดเหน็ 
ในระดับมาก

คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ มีความคิดเหน็ 
ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ มีความคิดเหน็ 
ในระดับน้อย

คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ มีความคิดเหน็ 
ในระดับน้อยที่สุด

ส�าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่เป็นข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมจะท�าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะท�าการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย 
ด้านการศึกษาหลักสูตร
จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา พบว่าหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมและพัฒนาบณัฑติ
ได้ครบทุกกระบวนการแต่ยังไม่พบปัญหาหลังจากการ
ได้ปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพจริง เนื่องด้วยยังไม่มี
ผู้ส�าเร็จการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นอกจากนี้ก็จะมีบางประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ี
ต้องรอระยะเวลาและการพิจารณาแก้ไขที่เหมาะควรจาก
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ผู้บริหารสถานศึกษา เช่น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ อาทิเช่น 

1. ปัญหาเรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไม่ครบจ�านวนที่ก�าหนด หรือครบจ�านวนแต่คุณวุฒิและ
ความสัมพันธ์ด้านคุณวุฒิกับภาระรับผิดชอบยังไม่ตรง
ตามข้อก�าหนด

2. ปัญหาเรือ่งห้องเรยีนปฏบิตักิารด้านดนตรทีัง้
กลุ่มปี่พาทย์ เครื่องสาย และขับร้องยังไม่ได้มาตรฐาน

3. ปัญหาเรื่องเครื่องดนตรียังไม่เพียงพอต่อ
จ�านวนผู้เรยีนโดยเฉพาะเคร่ืองดนตรไีทย เครือ่งประเภท
เครื่องสาย

4. ขอให้ลดจ�านวนการเรียนวิชาเอกลงอีก
ประมาณ 6 หน่วยกิต

ด้านการประเมิน
การน�าเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ตอน 

ได้แก่ ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของกรรมการบริหาร
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิต 
โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

ตอนที่ 1 คิดเห็นของกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

วิชาการสอนนาฏยสังคีต

ประเด็นการศึกษาแบบซิปป์ (CIPP Model)
ค่าเฉลี่ย

(X)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(SD)
ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านบริบท 4.30 0.42 มาก

2. ด้านปัจจัยน�าเข้า 4.15 0.51 มาก

3. ด้านกระบวนการ 4.47 0.58 มาก

4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร 4.53 0.59 มาก

ค่าเฉลี่ย 4.37 0.53 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็น ของกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.37, SD = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนนาฏยสังคีต

ประเด็นการศึกษาแบบซิปป์ (CIPP Model)
ค่าเฉลี่ย

(X)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(SD)
ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านบริบท 4.10 0.52 มาก

2. ด้านปัจจัยน�าเข้า 4.55 0.51 มาก

3. ด้านกระบวนการ 4.63 0.54 มาก

4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร 4.26 0.42 มาก

ค่าเฉลี่ย 4.39 0.49 มาก

จากตารางที่ 2 การความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 ที่มี่ต่อหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.39, SD = 0.49) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้นิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

ประเด็นการศึกษาแบบซิปป์ (CIPP Model)
ค่าเฉลี่ย

(X)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(SD)
ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านบริบท 4.54 0.55 มาก

2. ด้านปัจจัยน�าเข้า 4.39 0.45 มาก

3. ด้านกระบวนการ 4.62 0.59 มาก

4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร 4.65 0.57 มาก

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.54 มาก

จากตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ช้นสิติหลกัสตูรการศึกษาบัณฑติ ทีม่ีต่่อหลกัสตูรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.55, SD = 0.54) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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สรุปผล
ผลการวิจัยด้านความคิดเห็นแบบซิปป์ ของ

ประชากรวิจัยสามกลุ่มพบว่าทุกประเด็นการประเมิน มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ
ในการปรบัปรงุและพฒันาให้ได้จัดการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่พบจากงานวิจัยนี้ เป็นการค้นพบจาก

การทีผู่ว้จิยัประเมินหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (หลกัสตูร 
5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ข้อคิดเห็นที่ได้จากกรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีตในการ
ตอบค�าถาม ในงานวิจัยนี้เป็นการได้ข้อมูลที่แท้จริง
จากผู้ท่ีท�าแบบประเมิน พบว่ามีความเห็นเหมาะสมใน
ระดับมากในทุกด้าน (X = 4.37, SD = 0.55) มีเพียง
บางประเด็นที่ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากหลักสูตรนี้ยังมีข้อต้องพัฒนาหลายประเด็น
เช่น การปรับปรุงสถานที่ การเพิ่มกรอบอัตราการบรรจุ
อาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นการ
พัฒนาที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ�า
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกเหนือจากนี้
ก็เป็นประเด็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรแบบปกติ 
ที่สามารถรับท�าความเข้าใจเพื่อพัฒนาร่วมกันระหว่าง
กรรมการบริหารหลักสูตร นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการ
ประเมินในแนวทางการจัดการหลักสูตรที่ดี ส่งผลให้การ
ด�าเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
หลักสูตรทีใ่ช้ สนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงาน
และบุคคลากรทางการศึกษา กล่าวคือ เนื้อหามีความ
เหมาะสม ครอบคลุม ทั้งด้านหลักสูตรการสอนและการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ

2. ข้อคิดเห็นที่ได้จากนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 ในการตอบค�าถาม ใน
งานวิจัยนี้เป็นการได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู ้ท่ีท�าแบบ
ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่ามีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากใน
ทุกด้าน (X = 4.39, SD = 0.49) มีเพียงบางประเด็นที่
ได้มข้ีอเสนอแนะให้มกีารพฒันาปรบัปรงุแก้ไข เพือ่ความ
เหมาะสมในการเรียนการสอน และการปฏิบตังิาน และการ
เปลีย่นแปลงทางด้านบรบิททางด้านการศกึษาในปัจจบุนั 
ซ่ึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบให้ชัดเจนมากกว่านี้ 
เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดการวัดและประเมนิผล  
การจดักิจกรรมทางวชิาการของคณาจารย์ประจ�าหลกัสตูร
อาจารย์ผู้สอน และคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงภาพของ
บริบทที่ส�าคัญในการเรียนการสอน เช่น อาคาร สถานที่ 
ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ท่ีเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ
พฒันาประสทิธภิาพของตน แต่อย่างไรกต็ามนสิติกลุม่นี้
กไ็ด้ประสบผลส�าเรจ็ในการใช้หลกัสตูรนีใ้นการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ วิชาการ และจรรยาบรรณ ซึ่ง
เป็นการตอบโจทย์ของผู้ใช้นิสิตฝึกสอนของสถานศึกษา
ทุกๆ ท่ีเป็นอย่างดเีพราะได้รับการชมเชยถงึผลการปฏบิตัิ
หน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

3. ข้อคิดเห็นท่ีได้จากผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้
นิสิตฝีกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 ใน
การตอบค�าถาม ในงานวิจัยนี้เป็นการได้ข้อมูลท่ีแท้
จริงจากผู้ท่ีท�าแบบประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีความเห็นว่าเหมาะสมใน
ระดบัมากในทกุด้าน (X = 4.55, SD = 0.54) นอกจากนี้ 
ยังมีข้อเสนอแนะ ที่ควรพัฒนาที่เสนอให้ระบุชื่อของ
สาขาให้ชัดเจนว่าเป็นสาขาด้านการสอนดนตรีไทยหรือ
นาฏศิลป์ไทย และเรื่องทักษะเชิงวิชาการของนิสิตยัง
ไม่เช่ียวชาญแต่ชมเชยทักษะการสอนและการถ่ายทอด
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ว่ายอดเย่ียม ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากธรรมชาติของ
วิชาการเรียนซึ่งเป็นวิชาเชิงทักษะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะและกล้าแสดงออกในลักษณะของการแสดงต่อ
หน้าสาธารณชนบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้เกิดทักษะและ
กระบวนการในการถ่ายทอดและเป็นผู้น�าที่ดีด้วย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการปรับปรุงการและพัฒนาแก้ไข

ข้อบกพร่องที่พบจากค�าแนะน�าของผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่ม
โดยพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสม

2. ควรมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต ในมิติอ่ืนๆ 
และจากประชากรกลุ่มอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้มากข้ึน เพื่อ
น�าข้อเสนอแนะมาปรับพัฒนาในการด�าเนินการบริหาร
หลักสูตรต่อไป
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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาบรบิทชมุชน และความเป็นมาการทอผ้าไหมพืน้บ้าน ศกึษากระบวนการ

อนรัุกษ์ ฟ้ืนฟลูวดลายผ้าไหมพืน้บ้านดัง้เดมิ และพฒันาลวดลายผ้าไหมพืน้บ้านทีย่งัคงเอกลกัษณ์ ชมุชนชาวไทยกยู 
อีสานใต้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดของอีสานใต้ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านอาลึ จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนหมู่บ้านดงกระทิง จังหวัด
บุรีรัมย์ และชุมชนหมู่บ้านตาโกน จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และปฏิบัติการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านของชาวไทยกูย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอ่งโคราช ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีความอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมระบบ
ทนุนยิม มปีระเพณแีละวฒันธรรมสบืทอดกนัต่อมา มกีารทอผ้าไหม เมือ่ว่างจากการท�านา โดยการปลกูหม่อน เลีย้งไหม 
และทอผ้าเป็นอาชีพเสริม

2. กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านดั้งเดิม ของชุมชนชาวกูยในอีสานใต้ ด�าเนินการโดย
การวางแผนการปฏบิติั การมส่ีวนร่วมในการวางแผนการท�างานและมผีูร้บัผดิชอบ โดยมขีัน้ตอนเตรยีมการขัน้ตอน
การประชมุวางแผนการปฏบัิตกิารฟ้ืนฟภููมปัิญญาการทอผ้าไหม ขัน้ตอนการมอบหมายผูร้บัผิดชอบในแต่ละกจิกรรม 
เกิดการปฏิบัติฟื้นฟูลวดลายผ้าไหมดั้งเดิมที่สูญหายโดยการทอขึ้นใหม่จากภูมิรู้ของผู้อาวุโส มีจ�านวน 6 ลาย 

3. ผลจากการพัฒนาลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านที่คงเอกลักษณ์ ได้ลายผ้าไหมจ�านวน 16 ลาย คือ ประยุกต์
ผสมผสานจากลวดลายดั้งเดิม จ�านวน 8 ลาย และการประยุกต์วิถีชีวิตของชาวไทยกูยผสมผสานลวดลายดั้งเดิม
เป็นลายใหม่ จ�านวน 8 ลาย จากการปฏิบัติการพัฒนาลายผ้า พบรูปแบบการถ่ายทอดสืบทอดความรู้และการเรียนรู้ 

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3 ลักษณะ คอื 1) กระบวนการถ่ายทอดและสบืทอดความรูใ้นครอบครวั 2) การถ่ายทอดและสบืทอดจากคนภายนอก
ครอบครัว 3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำาสำาคัญ: การสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน/ ผ้าทอไหมพื้นบ้าน/ การมีส่วนร่วมกลุ่มทอผ้าไหม/ ภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ/ 
ชาวไทยกูย

Abstract
The purpose of this study was to study about the background of the native wisdom 

transmission process Thai Kui silk weaving : in terms of revitalization of native wisdom on the 
transmission, and the developing of native identity design. The research focused on 3 provinces 
of Southern Isan Thai Kui community ; using the interview, brain storming, learning together 
to be the action developing of three groups of scholars from Arue village, Surin Province, Tagon 
village, Srisagate Province, and Dongkrating village, Bureeram Province. Data was collected using 
participatory methodology and in-depth interview, data were analyzed using content analysis.

1. Southern Isan Thai Kui community that has been in the Korat basin plateau has the 
plentiful of traditional and the same folklores that have been transmitted from the ancestors; 
because of the south eastern and north eastern monsoon influence. Since there was the social 
changing in to the capitalist; people do their weaving process such as mulberry planting and silk 
worm feeding as their extra job when they finish their rice field work.

2. The maintenance and revitalization process of Thai Kui native silk is by the people 
participation together in planning, preparing, and do their weaving with the wiser tutoring in 6 
new native designs. 

3. The accomplishment on developing native silk design are 16 designs. There are 8 applied 
with native designs, 8 Thai Kui folklore with native design to be new design. There have been 
founded that there are 3 formats on the wisdom transmission format and learning : (1) the on 
family transmission process, (2) the transmission process by people out of the family, (3) oneself 
learning; in addition.
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บทนำา
การทอผ้าไหมเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ดัง้เดมิของ

คนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ศิลปะการทอผ้าไหม 
นับเป็นงานศิลปะที่โดดเด่นทั้งสีสัน และความสวยงาม
ของลวดลาย ความงามของผ้าทอนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยมือ
ของผูท้อ ซึง่ผู้ทอจะต้องทุม่เททัง้ก�าลงักาย ก�าลงัใจ และ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในการผสมสี และประดิษฐ์
ลวดลาย ผู้ทอจึงเป็นคนส�าคัญที่จะช่วยให้ศิลปะการทอ
ผ้าไหมได้รับการกล่าวถึงและสืบต่อกันจนถึงคนรุ่นหลัง 
(วัฒนะ จฑุะวภิาต, 2545, หน้า 108) ซึง่แสดงออกมาใน
ลักษณะจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ส่วนภูมิปัญญาที่เกิดจากคนกับธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล้อมชุมชน มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน โดยพิจารณาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนแล้วจินตนาการประยุกต์มาเป็นลวดลายผ้าไหม 
ถักทอเป็นลายต่าง ๆ  ตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็น 
(ผ้าไหม: เครื่องนุ่งห่ม, 2542, หน้า 278) จากหลักฐาน
ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าดนิแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสาน มีการทอผ้ามาตั้งสมัยโบราณ และมีการ
พฒันาสบืทอดต่อกนัมาของลกูหลานแต่ละชนเผ่าจนถงึ
ปัจจบัุน โดยเฉพาะกลุม่คนไทยเชือ้สายลาว ภูไท เขมร กูย 
(ส่วย) และชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ กลุ่มชนเหล่านี้มีการทอ
ผ้าส�าหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้สอย และใช้ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ  การทอผ้าไหมเป็นงานศลิปะอย่างหนึง่ท่ี
ต้องอาศยัความขยนั ความอดทน และความละเอยีดอ่อน 
ประณีต (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 82) 
การอนรุกัษ์ลายผ้าทอทีม่คีวามงดงามและเป็นเอกลกัษณ์ 
จึงเป็นหน้าที่ของลูกหลานชาวไทยกูย รวมทั้งคนใน
ชุมชนทีจ่ะช่วยกนัสานต่อเพือ่เป็นการอนรุกัษ์ลายผ้าไหม
ดั้งเดิม ให้มีกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในชุมชน 
จงัหวัด ทีม่แีนวโน้มในการจัดกระบวนการได้อย่างชดัเจน 
ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ เนื่องจากทั้ง 

3 จังหวัดนี้ มีความเป็นชุมชนพื้นบ้านชาวไทยกูย ที่มี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
มีแตกต่างกันออกไปในแต่ละจังหวัดที่รับเอาวัฒนธรรม
อืน่เข้ามาผสมผสานกนัเพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์ของการ
ด�ารงชวีติ ทัง้ยงัมเีสน่ห์ของการเป็นชมุชนทีม่กีารด�าเนนิ
ชีวิตเรียบง่ายจากบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบันเป็นเวลานับ
ร้อยปี ภายใต้ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ
การแต่งกายแบบโบราณที่สืบทอดกันมา 

จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้น ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็น
ลูกหลานชาวไทยกูย เป็นผู้ใกล้ชิดกับศิลปวัฒนธรรม
ด้านสิ่งทอของชาวไทยกูย จึงตระหนักในคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าและบ่งบอกถึงวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
ของท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ แต่ถูกละเลยและ
ค่อย ๆ  เลือนหายไป เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูอนุรักษ์ พัฒนา 
ถ่ายทอด ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิม
ของกลุ่มผู้ทอผ้าชาวไทยกูยอีสานใต้ จึงเห็นสมควร
พัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
พ้ืนบ้านในกลุ่มชาวไทยกูยอีสานใต้ โดยค้นหาความรู้
ภูมิปัญญา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อ
ให้สมาชกิในชมุชนเกดิความตระหนกัในคณุค่าและความ
ส�าคัญ ท�าให้กระบวนการทอผ้าไหมพื้นบ้านแบบดั้งเดิม
ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่
ผู้ทอผ้าไหม ให้สามารถด�ารงวิถีชีวิตในชุมชนได้อย่างมี
ความสุข เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน และความเป็นมาการ

ทอผ้าไหมพื้นบ้านของชาวไทยกูยอีสานใต้
2. เพ่ือศกึษากระบวนการอนรัุกษ์ ฟ้ืนฟลูวดลาย

ผ้าไหมพื้นบ้านดั้งเดิม ของชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้
3. เพ่ือพัฒนาลวดลายผ้าไหมพ้ืนบ้านท่ียังคง

เอกลักษณ์ ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนา

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาวไทยกูย ในอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
และศรีสะเกษ โดยการศึกษาบริบทชุมชน บริบทกลุ่มทอ
ผ้าไหม วิถีการทอผ้าไหม การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทอผ้าไหม และการพัฒนากระบวนการสืบทอดการทอ
ผ้าไหมพื้นบ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป็นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองของ

ชุมชน โดยใช้ทุนของท้องถิ่น เป็นการวิจัยที่ผสม
ผสานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR = 
Participatory Action Research) กับวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Quantitative Research) เข้าด้วยกัน เพ่ือ
ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered 
Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้  
(Problem-Learning Process) โดยก�าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยในการด�าเนินการดังนี้

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการวจิยั  
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
  พืน้ทีศึ่กษาและกล่มผ้ให้ข้อมลุ ู ู  
 ดา้นพืนท่ี้  กาหนดขอบเขตพนืํ ้ ท่ีศึกษาใน 3 จงัหวดัของอีสานใต ้ไดแ้ก หมูบา้นอาลึ  ่ ่
ตาํบลสาํโรงทาบ  อาํเภอสาํโรงทาบ  จงัหวดัสุรินทร์ หมูบา้นดงกระทิง่  ตาํบลโนนขวาง อาํเภอบา้น
ดาน จงัหวดับุรีรัมย ์และ่ หมบูา้นตาโกน ตาํบลตาโกน อาํเภอเมืองจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ ่ เน่ืองจาก
ทงั ้ 3 จงัหวดัเลียงตวัไหม แล้ ะมีการทอผา้ไหมพืนเมือง ซ่ึงเป็นหตัถกรรมพืนบา้นอนัมีสีสนั้ ้  
ลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยกยูท่ีนิยมทอดว้ยไหมทงัผนื้  
 ผูว้ิจยัไดก้าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือกกลุมผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัท่ีใหข้อ้มูลสาํคญั ํ ่ (Key  
Informants) ไวด้งัน้ี 
 1. กลุมทอผา้ไหมทงั ่ ้ 3 ชุมชนอีสานใต ้ไดแ้ก จงัหวดัสุรินทร์่  จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดั
ศรีสะเกษ ท่ีมีการอนุรักษผ์า้ทอพืนบา้นของชาวไทยกยู เพื่อการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก้  ประกอบดว้ย 
สมาชิกกลุมอาชีพทอผา้ไหมทงั ่ ้ 3 ชุมชน ท่ีมีอายตุงัแต ้ ่ 60 ปีขึนไป้   

การดําเนินการพัฒนาการทอผ้าไหมพื้นบ้านของ 
ชาวไทยกูย อีสานใต้ และคุณภาพชีวิตของ 

ชาวไทยกูยในชุมชนชนบท 

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอ 
ผ้าไหมพ้ืนบ้าน ชุมชนชาวไทยกูย 

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟู การทอผ้าไหม
พื้นบ้านของชาวไทยกูย อีสานใต้ 
2. ลายผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์
ของชุมชน 
 

สภาพปัจจุบันของภูมิปัญญา 
การทอผ้าไหมพ้ืนบ้านของชาวไทยกูย 

1. สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยกูย ลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยกูย 
2. ประวัติความเป็นมาของกระบวนการทอผ้าไหม
พื้นบ้านของชาวไทยกูยอีสานใต้   

หลักการแนวคิดทฤษฎ ี
1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม  
2. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท่ี 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ด้านพื้นที่ ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาใน 3 

จังหวัดของอีสานใต้ ได้แก่ หมู่บ้านอาลึ ต�าบลส�าโรงทาบ 
อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวดัสรุนิทร์ หมูบ้่านดงกระทงิ ต�าบล
โนนขวาง อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และหมู่บ้าน
ตาโกน ต�าบลตาโกน อ�าเภอเมอืงจันทร์ จังหวัดศรสีะเกษ 
เนื่องจากทั้ง 3 จังหวัดเลี้ยงตัวไหม และมีการทอผ้าไหม
พ้ืนเมือง ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอันมีสีสันลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยกูยที่นิยมทอด้วยไหมทั้งผืน

ผูวิ้จัยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ผูใ้ห้
ข้อมูลในการวิจัยที่ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) 
ไว้ดังนี้

1. กลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 ชุมชนอีสานใต้ ได้แก่ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ ที่
มีการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นบ้านของชาวไทยกูย เพื่อการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไหมทั้ง 3 ชุมชน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อการสัมภาษณ์เจาะลึก 
การสนทนากลุ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้าไหม วิถีการ
ทอผ้าไหม และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทอผ้าใน
ชุมชน เป็นกลุ่มที่มีการทอผ้าไหมที่ยังคงเอกลักษณ์ของ
ชาวไทยกูยอยู่เสมอ

3. กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลและปฏิบัติกระบวนการ
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพืน้บ้านในกลุม่ชาวไทย
กยูอสีานใต้ โดยการลงมอืปฏบัิตกิารทอผ้าไหมพืน้บ้าน ที่
มคีวามเช่ียวชาญในการทอผ้าทกุข้ันตอน สามารถปฏบัิติ
การทอผ้าไหมได้ต่อเน่ืองตลอดการวิจัยชมุชนละ 10 คน 
รวมทั้งสิ้น 30 คน

4. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อการจัดเวทีระดมความ
คดิเหน็ร่วมกนัระหว่างชมุชนเก่ียวกับแนวทางการพฒันา
กระบวนการทอผ้า เพือ่ร่วมกนัศกึษาปัญหาและแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการทอผ้าไหม ประกอบด้วย 
สมาชกิกลุม่ทอผ้าไหม ผูน้�าชมุชน ผูอ้าวุโส ผูบ้รหิารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานและ
ไม่ได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยไปที่อื่น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้ันเตรียมการ เตรียมการเบื้องต้นก่อน

ปฏิบัติการภาคสนาม ดังนี้
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย บทความ 

วารสาร หนังสือและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาและ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ รวมทั้งศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าพืน้บ้าน ตดิต่อผูน้�าชมุชน โดยประสานงานเบือ้งต้น 
กับผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านใน
แต่ละชมุชน เพ่ือหารือถงึประเด็นการศกึษาวจัิย และความ
เป็นไปได้ของการวิจัย ท�าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยับรูพา เพือ่ขออนญุาต ในการศกึษาวจัิย เกบ็
รวบรวมข้อมูล แนะน�าตัวต่อชุมชน อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ พร้อมท้ังช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งขออนุญาตเก็บข้อมูล สร้างความคุ้น
เคยและสมัพนัธภาพทีด่กีบัคนในชมุชน เพือ่ให้เกดิความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผู้วิจัย 

2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวจิยันีเ้ป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ 

ตามรปูแบบการวจิยัและพฒันา โดยจ�าแนกเป็นระยะวจิยั
และระยะพัฒนา ดังนี้

2.1 ระยะการวิจัย

2.1.1 ศึกษาบริบทของชุมชนท้ัง 

3 ชุมชน โดยศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน 

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของชุมชนทั้งทางกายภาพ 

ชีวภาพ สภาพสังคม และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ทอผ้าของชุมชน โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ

การสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูบริบทชมุชนในแต่ละ

ประเด็น

2.1.2 ศึกษาบริบทกลุ่มทอผ้า วิถีการ

ทอผ้าพื้นบ้าน การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า และ
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การเปล่ียนแปลงกระบวนการทอผ้าพื้นบ้านในชุมชน 

โดยการศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้า การ

บริหารจัดการกลุ่ม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ทอผ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพปัญหาและแนวทาง

แก้ปัญหาเพือ่พฒันากระบวนการทอผ้าพืน้บ้าน โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1.3 การจัดเวทรีะดมความคดิเหน็ร่วม

กนัภายในชุมชน เกีย่วกบัแนวทางการพฒันากระบวนการ
ทอผ้า เพือ่ร่วมกนัศกึษาปัญหาและแนวทางในการพฒันา
กระบวนการทอผ้าส�าหรบัการจัดประชมุของแต่ละชมุชน 
เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา
กระบวนการทอผ้าในแต่ละชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิก
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมพ้ืนบ้าน และการน�าผลสรุปที่ได้
จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็น ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการ
พฒันากระบวนการทอผ้าไหมของชมุชนชาวไทยกูย เพือ่
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การพัฒนา
อาชีพของกลุ่มทอผ้าไหม พร้อมกับสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึกเก่ียวกบันโยบายในการสนบัสนนุส่งเสรมิกระบวนการ
ทอผา้ และแนวทางในการพฒันากระบวนการทอผ้าไหม
พื้นบ้าน 

2.2 ระยะการพัฒนา
ในระยะนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง

ชุมชนชาวไทยกูยทั้ง 3 จังหวัด เป็นความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสืบทอดการทอผ้าไหมพื้นบ้าน โดยมีการ
ด�าเนินการดังนี้

การศึกษาดูงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ศูนย์พัฒนาการทอผ้าไหมหมู่บ้านด่านเจริญ ต�าบล
กระเทียม อ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการอบรม
ปฏิบัติการกระบวนการทอผ้า และเทคนิคการทอผ้า 
การย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบลวดลาย รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้
การทอผ้า วิถชีีวิต วฒันธรรม และค่านยิมในการใช้ผ้าทอ

และการทอผ้าของชาวไทยกยู การลงมือปฏบัิตกิารพัฒนา
กระบวนการสบืทอดภมูปัิญญาการทอผ้าไหมชาวไทยกยู 
มีการลงมือปฏิบัติการในแต่ละชุมชน เนื่องจากมีความ
พร้อมและความเหมาะสมในการด�าเนินการทุกขั้นตอน 
โดยน�าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเชิงปฏิบัติ
การมาใช้ในการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมทุกขัน้ตอน และด�าเนนิการทอผ้าไหมตาม
ลวดลายอตัลกัษณ์ของชมุชนทีไ่ด้ร่วมกนัออกแบบไว้โดย
มีการร่วมกันตรวจสอบผ้าทอ ลวดลายอัตลักษณ์ของ
ชุมชนท่ีทอส�าเร็จแล้ว จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนเพ่ือคืน
ความรู้สู่ชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน 

สรุปผลการวิจัย
บรบิทชมุชนและ ความเป็นมาการทอผ้าไหม

พื้นบ้านของชาวไทยกูยอีสานใต้ สรุปได้ดังนี้
1. ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง

แอ่งโคราช ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์
และศรีสะเกษ สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในพื้นท่ีที่ได้
รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพหลักของชาวบ้านจากอดีต
จนถึงปัจจุบันคือการท�านา การปลูกพืชผักสวนครัว 
และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัจจุบันจึงเป็นชุมชนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบ
สังคมที่ดี มีภูมิปัญญาที่มีคุณค่า และมีวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่ผูกพันความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยเฉพาะการ
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ 

ส่วนภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพ้ืนบ้านของชาว
ไทยกยูอสีานใต้ สรุปได้ว่า เป็นภมูปัิญญาอนัทรงคณุค่าท่ี
เกดิขึน้จากการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นของช่างทอผ้า
ไหมชาวไทยกยู เป็นศาสตร์และศลิป์ท่ีสืบทอดกนัมาจาก
รุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานมานับร้อยๆ ปี ความ
วิจิตรบรรจงและลวดลายที่เกิดข้ึนบนผืนผ้าสะท้อนถึง
คติความเชื่อ วัฒนธรรมการด�าเนินชีวิต และความเป็น
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มาในอดีต การโยกย้ายถิ่นฐาน โครงสร้างทางสังคมของ
ผู้คนในแต่ละรุ่นได้เป็นอย่างดี ลวดลายบนผืนผ้า ใน
แต่ละชุมชนต่าง ๆ มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามความ
นิยมของแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งลวดลายที่สร้างขึ้นมาจาก
จินตนาการและแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ความเชื่อ 
วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ลวดลายบนผืนผ้ามักเรียก
ชื่อตามที่มาของลวดลาย ปัจจุบันการทอผ้าไหมพื้นบ้าน
ของชาวไทยกูย ยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตนไว้อย่างเหนียวแน่น เป็นศิลปะการทอผ้าไหม
ของกลุ่มชาวไทยกูย จึงนับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมอันเป็น
ประเพณีของผูห้ญิงทีสื่บทอดกนัมา โดยผ้าทอของแต่ละ
ท้องถิ่นมีลักษณะและลวดลายการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์
เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด 
และผ้าไหมหางกระรอก

กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลวดลายผ้าไหม 
พ้ืนบ้านดั้งเดิมของชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ มี 
กระบวนการฟื ้นฟูลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิม จาก
การศึกษาวิ ธี การและกระบวนการในการฟ ื ้ นฟู
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชาวไทยกูย สรุปได้ดังนี้
คือ การด�าเนินการวางแผนการปฏิบัติ การมีส ่วน
ร ่วมในการวางแผนการท�างานและมีผู ้รับผิดชอบ  
โดยมีขั้นตอนเตรียมการขั้นตอนการประชุมวางแผน
การป ฏิบั ติ ก า รฟ ื ้ นฟู ภู มิ ป ัญญาการทอผ ้ า ไหม 
ขั้นตอนการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
เกิดการปฏิบัติฟื ้นฟูลวดลายผ้าไหมดั้งเดิมที่สูญหาย
โดยการทอขึ้นใหม่จากภูมิรู ้ของผู ้อาวุโส มีจ�านวน 
6 ลาย ได้แก่ ลายเกล็ดปลา (ชาวไทยกูย เรียกว่า 
“แซลอากา”) ลายจะครงึ ลายพระธาตเุมอืงจันทร์ ลายปีล
ตูล (ดอกล�าดวน) ลายคูคลองเอื้อย ลายตองเพาะรุเดิ๋ม 
(ลายตะขอแบบโบราณ)

การพัฒนาลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านที่ยังคง
เอกลักษณ์ ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านที่ยังคง
เอกลักษณ์ ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ทั้ง 3 ชุมชนมี

การก�าหนดจ�านวนเส้นไหมพุ่งท่ีใช้ท�าผ้าไหมมัดหมี่ให้มี
จ�านวนตามลวดลายทีไ่ด้ออกแบบไว้ และใช้วธิกีารทอผ้า
พื้นฐาน คือ การทอลายขัดชนิด 2 ตะกอ และ 3 ตะกอ
โดยใช้เส้นไหมยืนสีด�าท่ีย้อมด้วยเปลือกประดู่และผล
มะเกลือ สีน�้าตาลเปลือกเม็ดมะขาม ท่ีได้จากการย้อม
ด้วยรากยอ สีเขยีวท่ีได้จากเปลือกต้นเพกา การทอผ้าไหม 
นิยมใช้เส ้นไหมยืนเป็นสีเดียวกันท้ังหมด ชุมชนมี
วัฒนธรรมการผ้าทอไหมพ้ืนบ้านท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี
ยังคุณค่าและสัมพันธ์อย่างเเนบเน่นกับวีถีวัฒนธรรมใน
สงัคมปัจจุบนับนพ้ืนฐานวฒันธรรมชมุชนหรือภมูปัิญญา
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของทุกคนในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

2. การประยุกต์ลวดลายผ้าที่คงเอกลักษณ์ 
โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่นั้น สมาชิกได้ดูแบบจากผ้า
ด้ังเดิมท่ีเป็นต้นแบบ พร้อมกับร่างแบบลายตามวิถี
ชีวิต จินตนาการลงบนกระดาษกราฟจนเกิดลวดลายท่ี
ประยุกต์ผสมผสานลวดลายดั้งเดิมจ�านวน 8 ลาย ได้แก่ 
ลายพญานาคชูยอดสน, ลายโสมมะพัฒ, ลายมหาชาติ, 
ลายพญานาคประกายแสง, ลายคองเอื้อยประยุกต์, ลาย
เสาชัย, ลายดอกศรโบราณ และลายดอกพริกไท และมี
การประยุกต์วิถีชีวิตของชาวไทยกูยผสมผสานลวดลาย
ดั้งเดิมกับลายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ จ�านวน 8 ลาย ได้แก่ 
ลายข้าวตอก, ลายขันหมากเบ็ง (บายศรีโบราณ), ลาย
ฉตัรทองประคองดาว, ลายร�าตร๊ด, ลายไก่ทอง, ลายดอก
ธูปโบราณ, ลายนกยูงทอง, ลายน�้าไหลชาวกูย ซึ่งยังคง
เอกลักษณ์ของชาวไทยกูยอีสานใต้ 

3. การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมของชาวไทยกยูอสีานใต้มรีปูแบบการถ่ายทอด
สืบทอดความรู้และการเรียนรู้มี 3 ลักษณะดังนี้

3.1 กระบวนการถ่ายทอดและสบืทอดความรู้ 
ในครอบครัว ท่ีสบืทอดจากบรรพบุรุษ ผูเ้รียน คอืลกูหลาน 
บางคนเรียนด้วยใจรักจากการท่ีเห็นความส�าเร็จและการ
ปลกูฝังของบรรพบรุุษท่ีผ่านมาลกูหลานบางคนเรียนด้วย
ความจ�าเป็น ตามปัจจัยของครอบครัวได้แก่ การท�าเป็น
อาชีพวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
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3.2 การถ ่ายทอดและสืบทอดจากคน
ภายนอกครอบครัว ท่ีผู ้สืบทอดริเร่ิมการเรียนรู ้ด้วย
ตนเองตามความสนใจความต้องการและความถนดัอย่าง
มีเป้าหมายรูจ้กัแสวงหาแหล่งเรยีนรูจ้ากปราชญ์ในชมุชน 
การร่วมกิจกรรม การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทอผ้า

3.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการแสวงหา
ความรู้ ทกัษะท่ีจะต้องอาศยัการเรยีนรูแ้ละวธิกีารฝึกฝน
จนเกิดความช�านาญ ช่วยท�าให้เกิดแนวความคิดความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและกว้างขึ้นที่เกิดจากทักษะการสังเกต 
และทักษะการฝึกปฏิบัติ

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลวจิยัตามวตัถปุระสงค์การวจัิย มรีาย

ละเอียดดังนี้
บรบิทชมุชนและ ความเป็นมาการทอผ้าไหม

พื้นบ้านของชาวไทยกูยอีสานใต้มีสภาพทั่วไปดังนี้
ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ ต้ังอยู่บนท่ีราบสูง

แอ่งโคราช ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์
และศรีสะเกษ สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้
รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพหลักของชาวบ้านจากอดีต
จนถึงปัจจุบันคือการท�านา การปลูกพืชผักสวนครัว 
และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัจจุบันจึงเป็นชุมชนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบ
สังคมที่ดี มีภูมิปัญญาที่มีคุณค่า และมีวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่ผูกพันความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยเฉพาะการ
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ การใช้
ภาษาเพือ่สือ่ความสมัพนัธ์ในการด�ารงชพี ความสมัพนัธ์
ด้านการแต่งงานเม่ือสถานการณ์จากภายนอกเข้าสูช่มุชน
มากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธ์ในพื้นท่ีต้องปรับตัวตาม
กระแสความเจริญ เพื่อความอยู่รอดของสังคม การปรับ
เพ่ือแสวงหาทางเลือกใหม่และการปรับเพื่อด�ารงรักษา
เป็นชุมชนชาวไทยกูย ดังน้ันกระบวนการปรับตัวของ
ชาวไทยกูยที่ผ่านมาไม่ได้หยุดนิ่ง มีการคิดประดิษฐ์ 

สร้างสรรค์ผลงานภายในชุมชนเพ่ือการปรับเข้ากับปัจจัย
ภายนอก สอดคล้องกับไพฑูรย์ มีกุศล (2533, หน้า 
1-5) กล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย ชาวไทยกูยเป็น
คนไทยเชื้อสายหนึ่งท่ีอาศัยอยู่หนาแน่นทางตอนใต้ของ
อีสานในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และกระจายในบาง
พื้นที่ ของจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานีและ
มหาสารคาม อพยพจากตอนเหนอืของอนิเดยีมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวัฒนธรรมโดดเด่นอยู่ 4 ด้าน 
ได้แก่ ค่านยิมการพ่ึงพาตนเอง ขยนัหมัน่เพียร มคีวามลบั
เชื่อในพิธีกรรม ไม่เป็นภาระของคนอื่นและยังสอดคล้อง
กบังานวจิยัของประโยชน์ อดุมเดช (2545, หน้า 4) เรือ่ง 
เซ่นศาลปู่ตาท�านายอนาคต จิตวิญญาณและความเช่ือ  
ชาวกยูมปีระเพณ ีภาษา วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ตัวตกทอดมาตั้งแต่อดีตที่เคยเจริญรุ่งเรือง มีความเชื่อ 
ตามแบบโบราณว่าวญิญาณบรรพบรุุษท่ีล่วงลบัไปแล้วยงั
คงวนเวยีน ปกปักรกัษา ดแูลทกุข์สขุของญาตพิีน้่องทีอ่ยู่
เบื้องหลัง ให้ความส�าคัญของการเซ่นไหว้ศาลปู่ตา อยู่ที่
การท�านายดวงจากไข่ต้มและคางไก่ในการท�านายอนาคต
เป็นการปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพ้ืนบ้านของไทยกูย 
อีสานใต้ เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าท่ีเกิดขึ้นจากการ
สร้างสรรค์ ประดษิฐ์คดิค้นของช่างทอผ้าไหมชาวไทยกยู  
เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ ่น จาก
บรรพบุรุษสู่ลูกหลาน มานับร้อยๆ ปี ความวิจิตรบรรจง 
และลวดลายที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าสะท้อนถึงคติความเชื่อ 
วัฒนธรรมการด�าเนินชีวิต และความเป็นมาในอดีต 
การโยกย้ายถิ่นฐาน ลวดลายบนผืนผ้า ในแต่ละชุมชน
ต่าง ๆ  มีรปูแบบแตกต่างกนัไปตามความนิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น อีกทั้งลวดลายที่สร้างข้ึนมาจากจินตนาการ
และแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ยังคงรักษารูปแบบ
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนไว้อย่างเหนียวแน่นจนถึง
ปัจจุบัน และมีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมอันเป็นประเพณี
ของผู้หญิงท่ีสืบทอดกันมา สอดคล้องกับค�ากล่าวของ 
นันทสาร สีสลับ (2542, หน้า 11) ลักษณะและประเภท
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีลักษณะเป็นรูปธรรมและ
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นามธรรม อันเกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์
ทีไ่ด้รับจากการถ่ายทอดจากบคุคลและสถาบนัต่าง ๆ  ใน
ท้องถิ่น โดยมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน จะมีลักษณะจ�ากัด
เฉพาะถิ่น มีความเป็นสากล มุ่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและมีความสมัพนัธ์ระหว่างชวิีตกบัชวิีตแล้วยงั
สอดคลองกบังานวจิยัของธนพร เวทย์ศริยิานนัท์ (2548, 
หน้า 103-105) ได้ศึกษาผ้าไหมมีบทบาทหน้าที่แสดง
ถึงภูมิปัญญาของช่างทอผ้าไหม สถานภาพ ทางสังคม 
คุณค่าทางจิตใจ และแสดงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ และมี
การสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องผ้าไหมให้กับชนรุ่นหลังอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลวดลายผ้าไหม
พื้นบ้านดั้งเดิม ของชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้ เป็นการ
อนุรักษ์โดยการศึกษาสภาพวัฒนธรรมของแหล่งก�าเนิด
งานศิลปะท้องถิ่น การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อสนอง
ความต้องการใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน สะท้อนออกมา
เป็นลวดลายผ้าที่มีความเก่าแก่และมีความหมายดี ควร
แก่การอนุรักษ์ไว้เป็นลายที่ค้นพบใหม่ ไม่มีผู้สืบทอด
การทอ จึงต้องฟื้นฟูขึ้นใหม่ ทุกลายของผ้าไหมที่ฟื้นฟู 
ชาวไทยกูยศึกษาแกะลายจากผ้าตัวอย่างที่มีอยู่ และการ
จดจ�าในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
มีการร่างแบบลายผ้าลงบนกระดาษเป็นลวดลายดั้งเดิม 
ซึ่งข้อมูลของลวดลายและความหมายไม่มีเก็บรวบรวม
เป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงค�าบอกเล่าของคนเฒ่า
คนแก่ท่ีมีการถ่ายทอดสืบต่อมา รวมไปถึงอุปกรณ์ที่
ส�าคัญในการทอลวดลาย คือ ฟืมยังต้องสร้างขึ้นมา
ใหม่ เพราะตัวอย่างผืนผ้าที่พอหาได้มีไม่ครบตามที่ได้
เลือกกันไว้ อย่างไรก็ตามการที่ชาวไทยกูยมารวมกลุ่ม
ครั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการท�ากิจกรรมทอผ้า เพื่อ
ฟื้นฟูลวดลายดั้งเดิมและร่วมกันพัฒนา โดยมีการสรุป
ขั้นตอนกระบวนการกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลวดลาย
ผ้าไหมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยกูย ที่เกิดจากการ
วางแผนการปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ท�างานและมีผู้รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการประชุมวางแผนการปฏิบัติ

การฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้า 3) ขั้นของการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 4) ปฏิบัติการทอลวดลาย
ด้ังเดิมตัวอย่างท้ัง 6 ลาย 5) ตรวจสอบความถูกต้อง
ลวดลายด้ังเดิม 6) ปฏิบัติการทอลวดลายด้ังเดิมและ
การเรียนรู้เร่ืองลวดลายระหว่างสมาชิก 7) การปฏิบัติ
การทอเพ่ือฝึกความช�านาญในการทอลวดลายดัง้เดิม ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย สิงห์ยะบุตร, นันทิยา 
จันทร์อ่อน และสุดใจ ศรีบ้านโพน (2545, หน้า 227-
229) ได้ศึกษารูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าไหม
แพรวาสายวัฒนธรรมผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งและการพ่ึงตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นผ้าท่ีทอด้วยวิธีการใช้นิ้วเกี่ยวเกาะ โดยมีไหมสี
พ้ืนคือ สีแดงเข้ม อันเป็นสีท่ีเกิดจากการย้อมด้วยคร่ัง 
ชาวผู้ไทใช้เป็นผ้าสไบเบี่ยงเพื่อไปร่วมพิธีกรรมที่ส�าคัญ 
มีการพัฒนารูปแบบด้วยการประยุกต์ขนาดและสีผ้า 
รวมทั้งการน�ามาใช้ตัดชุดส�าหรับบุคคลนอกเผ่าผู ้ไท
และสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิดา ยงยอด (2545, 
หน้า 142-150) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาการทอ
ผ้ามัดหมี่ของชาวบ้านก�าพี้ ต�าบลก�าพี้ อ�าเภอบรบือ 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า การทอผ้ามดัหมีข่องชาวบ้าน
เริ่มจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้
หญิงมีการออกแบบลวดลายและเทคนิคการทอ ช่างทอ
ผ้าท่ีได้รับการอบรมการทอผ้าแล้วจะถ่ายทอดความรู้ให้
ลูกหลาน ญาติพี่น้อง ส่วนผู้ชายจะช่วยเตรียมอุปกรณ์
ในการทอผ้า โดยรู้จักปรับปรุงและพัฒนารูปแบบดั้งเดิม
ของผ้าพื้นเมืองให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม อีกทั้ง
ยังรักษาของเดิมที่เป็นอดีตไว้ และเผยแพร่ผลงานผ้า
ไหมพื้นเมืองไปสู่ชุมชนหรือท้องถิ่น รวมทั้งมีการรับเอา
รูปแบบผ้าไหมพื้นของท้องถิ่นอื่นเข้ามาประยุกต์ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของผ้าพ้ืนเมืองในแต่ละท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับยุคสมัย

3. การพัฒนาลวดลายผ้าไหมพ้ืนบ้านท่ียังคง
เอกลักษณ์ ชุมชนชาวไทยกูยอีสานใต้พบว่า ผลจาก
การพัฒนาลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านได้ลายผ้าไหมจ�านวน 
16 ลาย คือ ประยุกต์ผสมผสานลวดลายดั้งเดิม จ�านวน 
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8 ลาย และการประยุกต์วิถีชีวิตของชาวไทยกูยผสม
ผสานลวดลายดั้งเดิมเป็นลายใหม่ จ�านวน 8 ลาย จาก
การปฏิบัติการพัฒนาลายผ้า พบรูปแบบ การถ่ายทอด 
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชาวไทยกูยอีสาน
ใต้มีรูปแบบการถ่ายทอดสืบทอดความรู้และการเรียนรู้
มี 3 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการถ่ายทอดและสืบทอด
ความรูใ้นครอบครวั 2) การถ่ายทอดและสบืทอดจากคน
ภายนอกครอบครัว 3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
พฒันาลวดลายผ้าไหมพ้ืนบ้านทีค่งเอกลกัษณ์ชาวไทยกูย 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตซ่ึงบอกถึงวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีสอดคล้องกับ ทัศนีย์ บัวระภา 
(2541, หน้า 2-41) ได้ศึกษา ลวดลายผ้าของชนไท-
ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การ
ออกแบบลวดลายผ้าจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ลวดลายต่าง ๆ 
ที่ถักทอลงบนผืนผ้าด้วยเทคนิควิธีการทอต่าง ๆ ล้วน
เป็นงานศิลปกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ เป็น
เครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ ความเชื่อความคิดและ
จินตนาการโดยอาศัยการเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นจากพืช จากสัตว์และสิ่งแวดล้อมอื่น ที่มีอิทธิพล
ต่อมนุษย์ ท�าให้เกิดเป็นแนวคิดและการผลิตผ้าขึ้นใช้
รูปแบบต่าง ๆ การที่เรารู้จักการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้คน
ในสังคม มีการติดต่อสัมพันธ์กันมีการรู้จักสมาคมเกิด
การยอมรับในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งาม รู้จักปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม จนเกิดการ
หล่อหลอมเป็นดุลยภาพแห่งอัตลักษณ์ที่ลึกซึ้งกลมกลืน 
มกีารจดจ�าภมิูปัญญาความรูท้ีพ่บเหน็น�ามาปรบัประยกุต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวันของตน เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันงดงามที่ส่งต่อมาหลายชั่ว
อายุคน แล้วยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พนารัตน์ 
เดชกุลทอง (2552, หน้า 97-123) ได้ท�าการวิจัยและ
พฒันากระบวนการทอผ้าพืน้บ้านในอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง: 
กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า ผลการศึกษาบริบทชุมชน บริบท
กลุม่ทอผ้าและการเปลีย่นแปลงกระบวนการทอผ้า พบว่า 

บ้านนาเสียวเป็นหมู่บ้านท่ีมีการทอผ้าไหมพื้นบ้านแบบ
ครบวงจรมาตั้งแต่โบราณ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุค 
ได้แก่ ยคุวถิชีวีติดัง้เดมิของชาวนา ยคุสบืทอดภมูปัิญญา 
และยุคการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการทอผ้าไหมมัดหมี่
ลายโบราณและลายประยุกต์แต่ไม่มีลายที่โดดเด่นเป็น
อัตลักษณ์ของชุมชน มีการออกแบบลวดลายผ้าไหม 
มัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชนโดยเน้นการอนุรักษ์ลวดลาย
โบราณและย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม และ
มีการประยุกต์ใช้ตีนซิ่นของลาว มาต่อเป็นตีนซิ่นของ
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ท้ังสองแบบ 
ได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชนและได้น�าไป
เป็นแบบส�าหรับทอสวมใส่ แล้วยังสอดคล้องกับประใพ 
ทองเชิญ (2548, หน้า 123-124) ว่าการผลิตซ�้าตาม
วิถีชีวิตชุมชนจัดได้ว่าเป็นภูมิปัญญผ้าพ้ืนบ้านท่ีแสดง
ถงึความเป็นตัวตนได้ การก�าหนดกรอบมาตรฐานผ้าพืน้
บ้านเพือ่สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหลกัการทีก่�าหนดด้วยความ
พร้อมใจ จากเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายผู้ผลิตบน
ฐานคิดของภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านดั้งเดิมเป็นกรอบ
มาตรฐานท่ีครอบคลุมมิติชุมชน มิติสิ่งแวดล้อม และ
มิติเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความชัดเจนให้
กับผ้าทอพ้ืนบ้านเพ่ือสิ่งแวดล้อม 7 ประการดังนี้ คีอ 
1) ใช้เส้นใยธรรมชาติ 2) ย้อมสีธรรมชาติ 3) ทอด้วยกี่
พื้นบ้าน ใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีพื้นบ้าน 4) ทอด้วย
ฝีมือ มีพัฒนาการของฝีมือ 5) ผืนผ้าบอกเรื่องราวและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 6) มีความเป็นกลุ่มผู้ผลิต 
7) กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผูผ้ลติผูข้าย ผูบ้ริโภคและสิง่แเวดล้อม แล้วยงัสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน์ แผนทอง (2551, หน้า 144-
165) ได้ศึกษาการเพิ่มผลผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของ
กลุม่ทอผ้าบ้านแม่แรง ต�าบลแม่แรง อ�าเภอป่าซาง จังหวดั
ล�าพูน ผลการวจิยัพบว่า กลุม่ทอผ้าบ้านแม่แรงท�าการคัด
เลือกและตรวจสอบวัตถุดิบ แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือมีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ส่งมอบได้ทันเวลา มกีารใช้ทรัพยากรการผลติอย่าง
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ประหยัดและคุ้มค่าเพื่อลดต้นทุน จัดสภาพแวดล้อมใน
การท�างานและให้สวสัดกิารแก่สมาชกิกลุม่อย่างเหมาะสม  
ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบปัญหาใน
กระบวนการด�าเนินงาน

กล่าวโดยสรุปเชิงแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย
การพัฒนากระบวนการสบืทอดภมูปัิญญาการทอผ้าไหม
พ้ืนบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้ได้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคญัและความสมัพนัธ์ของชาวไทยกูยและการทอ
ผ้าไหมพื้นบ้าน การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลาย
ผ้าไหมที่เป็นเสมือนเครื่องหมายที่แสดงเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม แต่ละท้องถ่ิน จึงต้อง
ท�าความเข้าใจถึงกระบวนการสืบทอด หรือผลิตซ�้าทาง
วัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกคนรุ่นหนึ่ง ซึ่งการ
สืบทอดวัฒนธรรมดังกล่าวจะมีการปรับตัวตลอดเวลา
ตามอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมอืง ทีส่่งผลโดยตรงต่อวถิชีวีติของคนในสงัคม 
หรือท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นลวดลายผ้าไหมแต่ละผืนที่พบ
ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัจึงเป็นหลกัฐานทีแ่สดงเรือ่งราว
มากมายที่โต้ตอบกันระหว่างวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น 
กบัวัฒนธรรมทีเ่ข้ามาครอบง�าจากภายนอก ขณะเดยีวกัน
มิติของวัฒนธรรมในฐานะพลังที่สร้างสรรค์ 

ข้อเสนอแนะ
ในการวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัการพัฒนากระบวนการ

สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านของกลุ่มชาว
ไทยกูยในอีสานใต้ คร้ังต่อไปนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้

1. ควรศึกษารวบรวมองค์ความรู ้ ซ่ึงเป ็น
ภูมิปัญญาของชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหมพื้นบ้าน
ในแต่ละภูมิภาคไว้อย่างเป็นระบบ อันจะท�าให้คนใน
ท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ตนเอง และเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาอาชีพ การทอผ้าไหมมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษารวบรวมลวดลายด้ังเดิมของผ้า
ไหมพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละ
ภาคของประเทศไทย

3. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือแนวทางการ
พัฒนาลวดลายผ้าไหมเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ ้าน เ พ่ือศึกษาจุดเร่ิมต ้นของ
กระบวนการผลิตและรูปแบบการผลิตระดับชาติข้ึนว่า
ได้มกีารพฒันากระบวนการผลติ และรปูแบบการผลติใน
รูปแบบอย่างไร และสามารถเชื่อมโยงต่อแนวทางหรือวิธี
การค้าขายขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน

4. จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนโดยรวบรวม
ลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมพื้นบ้านดั้งเดิมที่สะท้อนถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ประกอบการตัดสินใจในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2548) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม 
ประเมนิความสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของโครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่า ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน  
อาจารย์ผู้สอน ที่ท�าการสอนในหลักสูตรที่ประเมินในระหว่างปีการศึกษา 2549-2557 จ�านวน 3 คน ผู้อ�านวยการ
โรงเรียน ที่นิสิตฝึกประสบการณ์ จ�านวน 29 คน นิสิตชั้นปีที่ 5 ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 
ที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้ จ�านวน 29 คน และศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2552 จนถึงปีการศึกษาปี 2557 ซึ่งส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว จ�านวน 12 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

ผลการวิจัยที่พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร ส�าหรับตัวแปรท่ีควรน�ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ 
ด้านกระบวนการประเด็นปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติดนตรีเคร่ืองสาย ห้องเคร่ือง
ปี่พาทย์ ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและ
นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันมากขึ้น และเครื่องดนตรีเครื่องสาย เครื่องปี่พาทย์ ไม่เพียงพอกับจ�านวนนิสิต

Abstract
This study aimed to assess the Bachelor of Education Program in Thai music and dance 

teaching (revised 2005), Department of Learning Management, Faculty of Education, Burapha 
University. The instrument was the questionnaire that evaluates the correlation of the objective 
and contents of the curriculum. The collected data were statistically analyzed by frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. There were 78 participants including 5 curriculum 

*อาจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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committees, 3 expert instructors teaching in 2006-2015 academic year, 29 school directors, 29 
fifth year student teachers who attended university in 1st semester of 2010 academic year and 
have not yet graduated, practicing the school practicum and 12 alumni who attended university 
in 1st semester of 2009 academic year and have already graduated from this curriculum. The 
duration was from the month of August, 2014 to the month of January, 2015.

The finding revealed that all the variables met the acceptable standard. The selected 
variables for better improvement consisted of process factor; the supporting factor and educational 
supporters such as the string instrument’s practice room, the PiPat’s room that were inefficient 
for the teaching and learning process, the good teaching and learning atmosphere showing the 
more interaction between lecturers and students and the insufficiency of the string instruments 
and the PiPat instruments to the amount of students.

ความนำา
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ถือว่า

เป็นการจัดการศึกษาในระดับที่ส�าคัญ เนื่องจากเป็นการ
ศึกษาที่เตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ โดยนิสิตที่จบการศึกษา
ในระดับน้ีแล้วจะต้องประกอบอาชีพได้ นิสิตจะต้องมี
คุณลักษณะตามที่เจ้าของสถานประกอบการยอมรับ ซึ่ง
โดยทั่วๆ ไปเราเรียกว่า นิสิตท่ีมีคุณภาพ ท�าให้สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่งพยายามทุกวิถีทางที่จะผลิตให้นิสิต
ของตนมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู ้ในสถาบันการ
ศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นหัวใจส�าคัญย่ิงในยุคปัจจุบัน 
ต้องเน้นคุณภาพของการจัดท�าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเนื้อหา
สาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นการศึกษาที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จึง
เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อประเมินหลักสูตรว่ามีคุณภาพหรือไม่  
(เทื้อน ทองแก้ว, 2549) หลักสูตรต้องมีการพัฒนา
ให้มีความทันสมัยและปรับปรุงคุณภาพด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
ประกอบกับมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง (ส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 
2553, หน้า 31) เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้รยีน สามารถน�าข้อมลูไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ภาควิชาการจัดการเรียนรู ้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
นาฏยสังคีต ระดับการศึกษาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2548) โดยเริ่มใช้กับนิสิตภาคปกติตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2549 การประเมินหลักสูตรในลักษณะ
การวิจัย จึงจ�าเป็นต้องประเมินทั้งระบบ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์หลักสูตร การประเมินปัจจัยน�าเข้า การประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบท่ี
เกดิขึน้ในการผลติบณัฑติ เพือ่ให้ได้ข้อมลูในการปรบัปรงุ
หลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันให้
มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2548) ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านบริบท (Context) ความชัดเจนและ
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ โครงสร้างและเน้ือหา
หลักสูตร 

2. ด้านปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตร (Input) 
คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สอน และผู้เรียน
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3. ด้านกระบวนการ (Process) ปัจจัยเกื้อหนุน
และส่ิงสนบัสนนุการศกึษา การจัดตารางเรยีนตารางสอน 
การจัดโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชา

4. ด้านผลผลิต (Product) ความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้รยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความพึง
พอใจในการเรียน 5 ปี

กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
การวจิยัเรือ่งน้ีเป็นการวิจัยเชงิประเมนิโดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP (Stufflebeam, 1971) และโมเดล 

UFE (Patton, 1997) ดังแสดงในแผนภาพ

  4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. ทาํใหท้ราบผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้เกยวขอ้งในการท่ีี่ จะ
รวมมือการปรับปรุงแกไข ่ ้ หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548) ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึ่ ้น 
 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 1. ประชากร  ผูว้ิจยัไดก้าหนดประชากรํ ออกเป็น 4 กลุม่   
  1.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาํนวน 5 คน อาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 3 คนท่ีทาํการสอน
ในหลกัสูตรท่ีประเมินในระหวางปีการศึกษา่  2549 -2557 จาํนวนรวมทงัสิน้ ้  8 คน  
  1.2 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีนิสิตกาลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ํ จาํนวน 29 คน 
  1.3 นิสิตชนัปีท่ี ้ 5 นิสิตรุนนีเขา้ศึกษาตงัแตภาคการศึกษาท่ี่ ่้ ้  1 ปีการศึกษา  
2553 ปัจจุบนัเป็นปีการศึกษา 2557 ยงัไมมีผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนี่ ้  จาํนวน 29 คน 
  1.4 ศิษยเ์กา่  ท่ีเขา้ศึกษาตงัแตภาคการศึกษาท่ี้ ่  1 ปีการศึกษา 2552 ปัจจุบนั 
ในปีการศึกษา 2557 สาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนีแลว้ จาํนวน้  12 คน 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบจาํลองหลกัการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. 
Stufflebeam ซ่ึงเป็นการประเมินหลกัสูตรทงัระบบ โดยทาํการประเมินหลกัสูตรใน ้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่
ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้ของหลกัสูตร (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้น
ผลผลิต (Product) โดยเกบรวบรวมขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ็ ้ จากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

องค์ประกอบในการประเมิน สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การใช้ประโยชน์ 

บริบท ( C): ตัวแปร 3 ตัว 

ปัจจัยนําเข้าของหลักสูตร( I ): ตัวแปร 5 ตัว 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรนาฏยสังตีต 

 

 

กระบวนการ ( P) :  ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต ( P) : ตัวแปร 2 ตัว 

การวางแผนเก่ียวกับหลักสูตร 

การบริหารจัดการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนปี 2558 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 

2. การบริหารจัดการ 

3. การจัดกจิกรรมการเรียนการส 

4. การวางแผนการสอนในปี 2558 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท�าให้ทราบผลการใช้หลักสูตร เพื่อเป็น

แนวทางส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะร่วมมือการ
ปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 
ภาควชิาการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการดำาเนินการวิจัย
1. ประชากร ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากรออก

เป็น 4 กลุ่ม 
1.1 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน 

อาจารย์ผู้สอน จ�านวน 3 คนที่ท�าการสอนในหลักสูตรที่

ประเมนิในระหว่างปีการศกึษา 2549-2557 จ�านวนรวม
ทั้งสิ้น 8 คน 

1.2 ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่ีนิสิตก�าลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ�านวน 29 คน

1.3 นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตรุ่นนี้เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ปัจจุบันเป็น
ปีการศกึษา 2557 ยงัไม่มผีูส้�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรนี้ 
จ�านวน 29 คน

1.4 ศิษย์เก่า ท่ีเข้าศึกษาตัง้แต่ภาคการศกึษา
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันในปีการศึกษา 2557 
ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว จ�านวน 12 คน

2. ผู้วิจัยน�าแบบจ�าลองหลักการประเมินตาม
รูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 261

ซึง่เป็นการประเมนิหลกัสตูรทัง้ระบบ โดยท�าการประเมนิ
หลักสูตรใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตร (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูทัง้เชงิปริมาณและเชงิคณุภาพจากอาจารย์
ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนที่ท�าการสอนในหลักสูตร 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนที่นิสิตฝึก นิสิตชั้นปีที่ 5 และศิษย์
เก่า ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่
ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว

3. หลักสูตรที่ประเมินในการศึกษานี้เริ่มใช้กับ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2549 ณ เวลาที่
เก็บรวบรวมข้อมูล จึงมีนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว และ
นิสิตที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 

4. ในการส�ารวจความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 
5 รุ่นท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 จ�านวน 29 คน และศิษย์เก่า ที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่ส�าเร็จการศึกษา
ในหลักสตูรนีแ้ล้ว จ�านวน 12 คน โดยเกบ็รวบรวมข้อมลู
จากนิสิตทุกคน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 41 คน ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศกึษา 2557 ระหว่างเดอืนสงิหาคม-เดอืนตลุาคม 
2557 ในการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
การสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 
ภาควชิาการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา เป็นการประเมินแบบ Formative Evaluation มี
จุดมุ่งเน้นส�าคัญเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยและเก็บรวบรวม ข้อมลู

ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (ratting 
scale) แบ่งออก เป็น 5 ตอน รวม 71 ข้อ มีรายละเอียด
ดังนี้ ตอนที่1แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านบริบทของ
หลักสตูร จ�านวน 13 ข้อ ตอนที ่3 แบบสอบถามด้านความ
เหมาะสมของปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตร จ�านวน 16 ข้อ  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามด้านกระบวนการของหลักสูตร 
จ�านวน 30 ข้อ ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตของ
หลักสูตร จ�านวน 8 ข้อ และสอบถามความคิดเห็นของ
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน อาจารย์ผู้สอน 
จ�านวน 3 คน ที่ท�าการสอนในหลักสูตรที่ประเมิน

ในระหว่างปีการศกึษา 2549-2557 จ�านวนรวม
ทัง้สิน้ 8 คน ผูอ้�านวยการโรงเรยีนทีน่สิติฝึกประสบการณ์
วชิาชพี จ�านวน 29 คน นสิติชัน้ปีที ่5 นสิติรุน่นีเ้ข้าศกึษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ปัจจุบัน
ปีการศกึษา 2557 ยงัไม่มผีูส้�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรนี้ 
จ�านวน 29 คนและศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2552 ปัจจบุนัในปีการศึกษา 2557 ส�าเรจ็
การศึกษาในหลกัสตูรนีแ้ล้ว จ�านวน 12 คน ระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2558

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล
ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองจากเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการประเมิน ส�าหรับ
ข้อมลูเชงิปรมิาณใช้สถติเิชงิบรรยาย ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิง
คณุภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และ
การจดักลุม่ตามประเดน็ท่ีศกึษา (Qualitative themes) 

ผลการวิจัย
ผู ้วิจัยน�า แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ และ
ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1 .  ตรวจสอบความถูกต ้องสมบูรณ ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 

2. แยกหมวดหมู ่ตามตัวแปรท่ีศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล 5 ตอน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การประเมิน
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี 
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548) ภาควิชาการจัดการเรยีนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับน้อย
มาก 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การประเมิน
หลักสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสงัคตี 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548) ภาควิชาการจัดการเรยีนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การประเมิน
หลักสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสงัคตี 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548) ภาควิชาการจัดการเรยีนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู ่ในระดับ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การประเมิน
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี 
(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ภาควชิาการจดัการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การประเมิน
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนนาฏยสงัคตี 
(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ภาควชิาการจดัการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด

ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูล
ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค�านวณหาค่า
ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) มี
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2548) ของผู้ตอบแบบสอบถาม

การศึกษา/แผนการเรียน จำานวน ร้อยละ

ภาค 1 ปีการศึกษา 2549 12 29.24

ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 29 70.73

รวม 41 100

จากตารางที่ 1 พบว่า การศึกษา/แผนการเรียน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนนาฏยสังคีต 
(หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2548) ในภาค 1 ปีการศึกษา 2549 มีจ�านวน 12 คน (คดิเป็นร้อยละ 29.24) และหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ในภาค 1 ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 
29 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.73) 

ตารางที่ 2 การเลือกเรียนหลักสูตร/สาขาวิชานี้ ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การศึกษา จำานวน ร้อยละ

ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 41 100

ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 19 46.34

ใกล้บ้าน/ที่ท�างาน 5 12.19

ต้องการท�างานในสายงานของสาขาวิชานี้ 39 95.12

ชอบเรียนสาขานี้ 8 19.51
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จากตารางที่ 2 พบว่า การเลือกเรียนหลักสูตร/
สาขาวิชานี ้เพราะต้องการเพิม่วุฒกิารศกึษามจี�านวนมาก
ที่สุด คือ จ�านวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) รองลงมา 
คือ ต้องการท�างานในสายงานของสาขาวิชานี้ จ�านวน 
39 คน (คิดเป็นร้อยละ 95.12) โดยเหตุผลใกล้บ้าน/ที่
ท�างานมีจ�านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คือ จ�านวน 5 คน (คิด
เป็นร้อยละ 12.19)

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรด้านบริบทของหลักสูตร

เป็นการวิเคราะห์ด้านบริบท (Context) เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลในการก�าหนดจุดหมายของหลักสูตร ได้แก่ 
ปัญหาความต้องการสภาพแวดล้อม ความชัดเจนและ
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ โครงสร้างและเน้ือหา
หลักสูตร ของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลได้ดังตาราง
ที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่า จ�านวน 41 คน สาขาการวิชาสอนนาฏยสังคีต 

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2548) 

รายการประเมิน
รวม (N = 41) ระดับ

ความคิดเห็น(X) (SD)

1. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการสอน

นาฏยสังคีต (ดนตรี-นาฏศิลป์) ที่เกี่ยวข้องในระดับใด 

3.85 0.62 มาก

2. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภาวะผู้น�าของ

บุคลากรในศาสตร์นาฏยสังคีต (ดนตรี-นาฏศิลป์) ในระดับใด

3.60 0.67 มาก

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับใด 3.60 0.63 มาก

4. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงาน อาชีพ 3.80 0.72 มาก

5. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3.68 0.57 มาก

6. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมและ

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3.72 0.84 มาก

7. จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรที่ก�าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 

มีความเหมาะสม

3.40 0.70 ปานกลาง

8. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู 58 หน่วยกิต ที่หลักสูตรก�าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม 3.42 0.87 มาก

9. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต ที่ก�าหนดให้ศึกษามีความ

เหมาะสม

3.45 0.87 มาก

10. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิตที่ก�าหนดให้ศึกษา

มีความเหมาะสม

3.72 0.67 มาก

11. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบ ด้วย 5 กลุ่มวิชาเอก คือ 

การสอนดุริยางคศึกษาไทย การสอนดุริยางคศึกษาสากล การสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา 

การสอนนาฏศิลป์ไทย การสอนนาฏศิลป์สากลตามที่สาขาก�าหนดมีความเหมาะสม

3.88 0.56 มาก

12. ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก) ที่จบการศึกษามีความเหมาะสม 3.22 0.76 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม 3.61 0.42 มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาการสอนนาฏยสังคีต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ต่อหลักสูตรด้านบริบท
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.61, SD = 0.42) 
โดยมีประเด็นของหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาเอก คือ การสอน
ดรุยิางคศกึษาไทย การสอนดรุยิางคศกึษาสากล การสอน
ศลิปะการใช้เสยีงและลลีา การสอนนาฏศลิป์ไทย การสอน
นาฏศิลป์สากลตามที่สาขาก�าหนดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(X = 3.88, SD = 0.56)

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
ต่อหลักสูตรด้านปัจจัยนำาเข้าของหลักสูตร

เป็นการวิเคราะห์ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) เพื่อ
ตรวจสอบทรัพยากรและความสามารถทีมีอยู่และแผนที่
จะปฏิบัติตามโครงการตรวจสอบความสามารถของ
หน่วยงานยุทธศาสตร์และวิธีการปฏิบัติให้บรรลุผลเพื่อ
เลือกแหล่งสนับสนุน วิธีการและกิจกรรม สรุปผลได้ดัง
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตร ปรับปรุง 

พ.ศ. 2548) โดยรวมที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวกับด้านปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตร

ประเด็นด้านปัจจัยนำาเข้าของหลักสูตร
รวม (N = 41) ระดับ

ความคิดเห็น(X) (SD)

1. การจัดการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของหลักสูตร มีความเหมาะสม 3.54 0.74 มาก

2. ล�าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม 3.02 0.83 ปานกลาง

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรไม่มีความซ้�าซ้อน 2.88 0.99 ปานกลาง

4. การสอบประมวลความรู้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการศึกษาระดับนี้ 3.60 0.92 มาก

5. การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการศึกษาระดับนี้ 3.35 0.97 ปานกลาง

6. คณะก�าหนดระบบการศึกษาให้สามารถส�าเร็จการศึกษาภายในก�าหนดระยะเวลา 

5 ปี - 10 ปี 

3.60 0.77 มาก

7. มีการจัดแผนการศึกษาไว้อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร 3.02 1.00 ปานกลาง

8. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ ในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 4.02 0.73 มาก

9. อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม 3.82 0.67 มาก

10. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 3.85 0.48 มาก

11. จ�านวนอาจารย์มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 2.75 0.77 ปานกลาง

12. มีการน�าอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 3.40 0.77 ปานกลาง

13. สื่อการสอนที่ใช้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 3.60 0.59 มาก

14. ต�ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารอ้างอิงที่ใช้มีความเหมาะสม 3.60 0.67 มาก

15. มีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 3.60 0.59 มาก

เฉลี่ยรวม 3.45 0.42 มาก
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จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาการสอนนาฏยสังคีต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ที่มีต่อประเด็นการ
ประเมินของหลักสูตรด้านปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.45, S.D. = 0.42) 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ 
อาจารย์ผู ้สอนมีคุณวุฒิและความรู ้ความสามารถใน
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (X =4.02, S.D. = 0.73) 
รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถถ่ายทอด
ความรู ้และอธิบายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย (X = 3.85, 

S.D. = 0.48) และประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 
จ�านวนอาจารย์มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
(X = 2.75, S.D. = 0.77)

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
ด้านกระบวนการ 

เป็นการวิเคราะห์ด้านกระบวนการ (Process) 
เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการเพ่ือคาด
คะเนปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลักฐาน
ควบคุมก�ากับกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอด
เวลาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สรุปผลได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2548) โดยรวมที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวกับด้านกระบวนการ

ประเด็นด้านกระบวนการของหลักสูตร
รวม (N=41) ระดับ

ความคิดเห็น(X) (S.D.)

1. การจัดตารางเวลาการเรียน มีความเหมาะสม 3.42 0.59 มาก

2. การจัดตารางเวลาการสอบ มีความเหมาะสม 3.28 0.75 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม 3.35 0.60 ปานกลาง

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนาวิชาการ, กิจกรรมพิเศษ, 

การศึกษาดูงาน) 

3. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 3.15 0.73 ปานกลาง

4. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 3.15 0.73 ปานกลาง

5.การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

3.12 0.82 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม 3.14 0.76 ปานกลาง

การวัดผลและประเมินผลรายวิชา 

6. การวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีความเที่ยงตรง โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

3.68 0.65 มาก

7. การสอบวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาที่เรียน 3.77 0.66 มาก

8. วิธีการวัดผลและประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 3.32 1.07 ปานกลาง

9. การวัดผลโดยวิธีการสอบเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 3.95 0.67 มาก

10. การวัดผลจากการท�ารายงานเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 3.88 0.46 มาก

11. การวัดผลและประเมินผลกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 3.95 0.55 มาก

เฉลี่ยรวม 3.35 0.60 ปานกลาง
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ประเด็นด้านกระบวนการของหลักสูตร
รวม (N=41) ระดับ

ความคิดเห็น(X) (S.D.)

ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 

12. จ�านวนห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 2.75 0.77 ปานกลาง

13. จ�านวนห้องปฏิบัติดนตรีไทยเครื่องสายมีความเหมาะสมและเพียงพอ 2.88 0.99 ปานกลาง

14.จ�านวนห้องปฏิบัติดนตรีไทยปี่พาทย์มีความเหมาะสมและเพียงพอ 3.02 0.83 ปานกลาง

15. จ�านวนเครื่องดนตรีไทย อุปกรณ์และเครื่องอ�านวยความสะดวกในห้องเรียน 

มีความเหมาะสมและเพียงพอ

3.15 0.73 ปานกลาง

16. สภาพแวดล้อมในสถาบันมีความเหมาะสม 3.32 1.07 ปานกลาง

17. จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะที่

ให้บริการนิสิตมีความเพียงพอ

3.70 0.91 มาก

18. ระบบเครือข่าย Internet มีความสะดวก รวดเร็ว 3.90 0.70 มาก

19. การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็ว 3.82 0.84 มาก

20. หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต�าราในห้องสมุดมีความทันสมัย 3.70 0.82 มาก

21. หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ ในห้องสมุดมีความเพียงพอ 3.75 0.80 มาก

เฉลี่ยรวม 3.39 0.84 ปานกลาง

การให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน 

22. ท่านได้รับข้อมูลด้านการเรียนการสอน ครบถ้วน ทันเวลา 3.32 1.07 ปานกลาง

23. ท่านได้รับบริการด้านต�ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน ครบถ้วน 

ทันเวลา

3.23 0.66 ปานกลาง

24. ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน Website ของคณะมีครบถ้วน 

เหมาะสม

3.40 0.87 ปานกลาง

25. นักวิชาการศึกษาของคณะเต็มใจให้บริการ/ติดต่อ/ประสานงานเป็นอย่างดี 3.60 0.81 มาก

26. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะเต็มใจให้บริการเป็นอย่างดี 3.75 0.70 มาก

เฉลี่ยรวม 3.46 0.82 ปานกลาง

การอำานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ 

26. ท่านสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก 3.70 0.91 มาก

27. ช่วงเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีความสะดวกเหมาะสม 3.88 0.46 มาก

28. การให้บริการของคณะในภาพรวมมีความเหมาะสม 2.75 0.77 ปานกลาง

29. ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการ 3.28 0.75 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม 3.40 0.72 ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาการสอนนาฏยสังคีต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) ที่มีต่อคุณภาพของ
หลักสูตรด้านกระบวนการ โดยประเด็นการให้บริการ
ข้อมูลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.46, 
S.D. = 0.82) รองลงมาคือประเด็นการอ�านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ (X = 3.40, 
S.D. = 0.72) ส่วนประเดน็การจัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร (สัมมนาวิชาการ,กิจกรรมพิเศษ,การศึกษาดู
งาน)มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.14, S.D. = 0.76)

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
ด้านผลผลิต 

เป็นการวิเคราะห์ด้านผลผลิต (Product) เพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลทีได้จากการประเมินกับจุดหมายและ
ข้อมูลจากบริบทตัวป้อนและกระบวนการก�าหนดเกณฑ์
ในการวัดและน�าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีมีอยู่เพื่อ
ตดัสนิใจว่าจะเลกิหรอืท�าต่อไปหรอืปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
อย่างไร สรุปผลได้ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2548) โดยรวมที่มีต่อประเด็นที่เกี่ยวกับด้านผลผลิต

ประเด็นความคิดเห็นด้านผลผลิต
รวม (N=41) ระดับ

ความคิดเห็น(X) (SD)

1. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมีความเพียงพอกับความต้องการของท่าน 3.62 0.66 มาก

2. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดและคุณสมบัติ

ของวิชาชีพการสอนนาฏยสังคีต (ดนตรี – นาฏศิลป์)ในระดับสากล

3.54 0.72 มาก

3. เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของท่าน 3.62 0.70 มาก

4. การศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 3.77 0.66 มาก

5. จากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์และ

ตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล

3.74 0.63 มาก

6. ท่านมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาด การจ้างงาน อาชีพ 3.67 0.50 มาก

7. ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม 3.74 0.59 มาก

เฉลี่ยรวม 3.68 0.52 มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของนิสิตและศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนนาฏย
สงัคีต (หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ. 2548) ทีมี่ต่อด้านผลผลติ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.68, S.D. = 0.52) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นรายข้อทุกข้อมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อหลักสูตรสาขาการ
สอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก 

สรุปผลการวิจัย
ผลการศกึษาในส่วนท่ีเป็นการวธิวีจิยัเชงิปริมาณ 

ซึ่งเป็นการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2548) ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรูพา โดยการส�ารวจความคดิเหน็ของศษิย์
เก่า/นิสิต ตามหลักการของ CIPP Model พบว่า ผลการ
วจิยัพบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตวัแปร ส�าหรบัตวัแปรท่ีควรน�า
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มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ด้านกระบวนการ
ประเด็นปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติดนตรีเครื่องสาย ห้องเครื่องปี ่พาทย์ ไม่
เพียงพอพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศท่ีดใีนการเรยีนการสอนโดยอาจารย์ผูส้อน และ
นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันมากขึ้น และเครื่อง
ดนตรีเครื่องสาย เครื่องดนตรีปี่พาทย์ ไม่เพียงพอพอ
เพียงกับจ�านวนนักศึกษา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย
ในการสอน ยังไม่หลากหลาย Projector, Facebook, 
research database, statistical package ขาดห้อง
ปฏิบัติและทฤษฎีดนตรีที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
สอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะ ICT และสื่อสังคม (Social 
media) ต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการพัฒนาเครื่องดนตรีให้มากขึ้น อาทิ 

ห้องปฏบิตัดินตรไีทยเกบ็เสยีงในห้องสมดุ เว็บไซต์ในการ
สบืค้นทางดนตร ีเพิม่ความเร็วของอนิเตอร์เนต็ใน Wi-Fi 
Zone ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้นอกเวลา
เรียนได้มากขึ้น

2. ควรเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผลมากขึ้น เช่น ให้นักเรียนร่วม
ก�าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ประเมินผลงาน ของเพ่ือนร่วมช้ันเรียนมาก
ขึ้น เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

3. ผู้บริหารควรสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มี
โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกบการสอนดนตรีให้มากขึ้น โดยเฉพาะเร่ือง
ทุนการศึกษาต่อ เพื่อที่จะได้น�าองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการเพิ่มเติมเครื่องมือท่ีใช ้ในการ

วิจัยคือ แบบตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน เพ่ือเป็นการ
ยืนยันผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะ
การประเมินในด้านกระบวนการ ที่ต้องอาศัยร่องรอย
หลักฐานประกอบการประเมินด้วย 

2. ควรมีการประเมินหลักสูตรจ�าแนกเป็น
รายวิชา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนสอนให้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้
ในโอกาสต่อไป
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การสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

The Synthesis of Performance of Lecturers in Teaching 

Management in Graduate Studies Level Faculty of Education, 

Burapha University

ธนะวัฒน์ วรรณประภา*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ระดับบณัฑติศึกษาของคณาจารย์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประเมนิประสทิธภิาพ
การจัดการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมการเรียนของตนเองโดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อรายวิชาโดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต 4) เพื่อเปรียบเทียบ
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต ในการศึกษานี้ผู้วิจัย
ใช้ข้อมูลจากจากระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพาส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยเลือกอาจารย์ประจ�าสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ด�าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ�านวน 54 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2,079 คน เป็นนิสิตภาคปกติ 555 คน และ
นิสิตภาคพิเศษ 1,524 คน

ผลการวิจัย 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

ทั้ง 3 ด้าน คือ ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนของตนเอง, ความคิดเห็นต่อรายวิชา และความคิดเห็น
ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ พบว่าในภาพรวม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดีมาก (X = 4.54, SD = .304) และนิสิตภาคพิเศษมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดี (X = 4.42, SD = .239) 

คำาสำาคัญ: ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน/ การจัดการเรียนการสอน

*บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aimed to 1) synthesize the effectiveness of lecturers’ teaching management 

in graduate studies level of Faculty of Education, Burapha University 2) compare the effectiveness 
of teaching management on studying behavior that categorized by type of students 3) compare 
the effectiveness of teaching management towards courses that categorized by type of students 
4) compare the effectiveness of lecturers’ teaching management that categorized by type of students. 
The data from Teaching and Learning Effectiveness Evaluation System, Burapha University were 
analyzed for this study. The samples were 54 lecturers who taught in graduate studies level in 
semester 1, academic year 2014 and 2,079 graduate studies students from 555 students fulltime; 
and part time 1,524.

Results of the study are as follows:
The performance evaluation of teaching a graduate of the Faculty of Education and the third 

is a review of their study habits, the reviews on the course, the management and teaching staff. 
Found that overall Graduate students fulltime opinion on the effectiveness of teaching and learning 
at a very good level (X = 4.54, SD = .304) and part time student opinions on the effectiveness of 
teaching and learning at a good level (X = 4.42, SD = .239)

บทนำา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้

ด�าเนินการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2521 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 37 ปี ได้
ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาแล้วเป็นจ�านวน
มากทั้งปริมาณจ�านวนคนและจ�านวนรุ ่น ในปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย มีคณาจารย์
ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศจ�านวนมาก และมีจ�านวนผู้เรียนต่อ
ห้องเรยีนมากขึน้ โดยเฉล่ียมจี�านวนนิสิตระดบัปรญิญาตรี  
40 คนต่อห้องเรียน ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาโท
มีจ�านวน 30 คนต่อห้องเรียน ส่วนนิสิตปริญญา
เอกมีจ�านวน 10 คนต่อห้องเรียน รวมทั้งมีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามไปด้วย 

การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีประโยชน์ต่อการน�า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการประเมินเพื่อให้

สอดคล้องกับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในองค์ประกอบท่ี 5 ด้านหลักสูตร การเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียน และเพื่อให้สอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุติามท่ีส�านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่ก�าหนดให้ผู้เรียนประเมินการสอนของ
อาจารย์ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับมายังผู้สอน ได้น�า
จุดอ่อนจุดแข็งที่ได้รับจากการประเมินของผู้เรียนไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน มคอ.3 

ผู ้ วิ จั ย ได ้ ต ร ะหนั กถึ ง คว ามส� า คัญของ
การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงปัจจุบันมีลักษณะการประเมิน
อาจารย์แยกเป็นรายบุคคล ยังขาดมิติของภาพรวม 
อีกท้ังการประเมินระบบเดิมไม่ได้จ�าแนกประเภทนิสิต
เป็นภาคปกตหิรอืภาคพเิศษ และระบผุลการประเมนิเป็น
ภาพรวมทุกระดับการศึกษา ท�าให้ขาดข้อมูลท่ีจะน�าไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความ
จ�าเป็นในการวิจัยสังเคราะห์
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ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลการสังเคราะห์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ได้น�าไปด�าเนิน
การปรับแก้ไขตามสมควร

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรยีนการสอนด้านพฤตกิรรมการเรยีนของ
ตนเอง โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต 

3. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรยีนการสอนต่อรายวชิา โดยจ�าแนกตาม
ประเภทนิสิต 

4. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ในห้องเรยีน โดย
จ�าแนกตามประเภทนิสิต

กรอบแนวคิดในการวิจัย

3 
 
 ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน 
ในระดบับณัฑิตศึกษา  ซ่ึงปัจจุบนัมีลกัษณะการประเมินอาจารยแ์ยกเป็นรายบุคคล  ยงัขาดมิติของภาพรวม  
อีกทงั้ การประเมินระบบเดิมไมไดจ้าํแนกประเภทนิสิต่ เป็นภาคปกติหรือภาคพิเศษ  และระบุผลการประเมิน
เป็นภาพรวมทุกระดบัการศึกษา  ทาํใหข้าดขอ้มูลท่ีจะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน  ผูว้ิจยั้ จึงเห็นความจาํเป็นในการวิจยัสงัเคราะห์ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ  ของการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา  ของคณาจารย ์
คณะศึกษาศาสตร์  เพ่ือใหไ้ดผ้ลการสงัเคราะห์ท่ีเป็นประโยชน์ตอผูบ้ริหาร่ คณะศึกษาศาสตร์  ไดน้าํไป
ดาํเนินการปรับแกไขตามสมควร้   
 
ความม่งหมายของการวจัิยุ  
         1.  เพ่ือสงัเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
ของคณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนดา้นพฤติกรรม 
การเรียนของตนเอง  โดยจาํแนกตามประเภทนิสิต  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนตอรายวิชา  ่  
โดยจาํแนกตามประเภทนิสิต  
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์
ในหอ้งเรียน  โดยจาํแนกตามประเภทนิสิต 
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
12.  ขอบเขตการวิจัย 
           ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
ประเภทนิสิต 

1.  ภาคปกติ 
2.  ภาคพิเศษ 

การจัดการเรียน
การสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตัวแปรตาม 
ระดับความคิดเห็นในการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
1.  ความคิดเห็นด้าน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง 
2.  ความคิดเห็นต่อรายวิชา 
3.  ความคิดเห็นด้านการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ระดับความคิด
เห็นของผู้เรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ใน 3 ด้าน คือ 

1.1 ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียน
ของตนเอง

1.2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
1.3 ความคิดเห็นด้านการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์
2. ประเภทนิสติ หมายถงึ นสิิตทัง้ระดบัปรญิญาโท  

และปรญิญาเอก ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นแบบภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้เป็นงานวิจัยสถาบันเพือ่สงัเคราะห์

ผลการประเมนิประสทิธภิาพของการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2557 โดยการ
วเิคราะห์ข้อมลูจากการประเมนิการเรยีนการสอนในระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.
buu.ac.th) ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรสำาหรับการศึกษาวิจัย 
1. อาจารย์ประจ�าระดับบัณฑิตศึกษา คณะ 

ศึกษาศาสตร ์ ที่ด�าเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 54 คน 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
2,576 คน จากจ�านวนกลุ่มเรียนทั้งสิ้น 196 กลุ่ม เป็น
ภาคปกติ 100 กลุ่มมีจ�านวน 729 คน และภาคพิเศษ 
96 กลุ่ม มีจ�านวน 1,847 คน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1. อาจารย์ประจ�า 54 คน
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเมินการจัด 

การเรยีนการสอนในระบบประเมนิประสทิธภิาพการเรยีน
การสอน ของมหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 2,079 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.71 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์การก�าหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทนิสิต พบว่า เป็นนิสิตภาค
ปกติ จ�านวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 76.13 และนิสิต
ภาคพิเศษ จ�านวน 1,524 คน คิดเป็นร้อยละ 82.51

ขอบเขตด้านข้อมูล
ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลการประเมิน

การเรยีนการสอนจากระบบประเมนิประสทิธภิาพการเรยีน
การสอน ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถเข้าถึงได้
จาก http://assess.buu.ac.th/new/index.php ก�าหนด
เลือกข้อมูลเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ส�าหรับใช้ในการศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ ประเภทของนิสิต 
2. ตัวแปรตาม คือ ระดับความคิดเห็นในการ

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 3 ด้าน 
ดังนี้

2.1 ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียน
ของตนเอง

2.2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
2.3 ความคิดเห็นด้านการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์

วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสรุปรายละเอียดที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 
ซ่ึงประกอบด้วยช่ืออาจารย์ผู ้สอน ช่ือรายวิชา กลุ่ม 
ประเภทนสิติ ข้อค�าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนของ
ตนเอง ข้อค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรายวิชา และ
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ข้อค�าถามเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์ใน
ห้องเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส�ารวจรายชือ่อาจารย์ประจ�าคณะศกึษาศาสตร์  

ทีด่�าเนนิการสอนในระดบับัณฑิตศึกษา โดยขอข้อมลูจาก
หน่วยบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์

2. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยประกันคุณภาพ
ของคณะศกึษาศาสตร์ โดยเลอืกมาเฉพาะอาจารย์ประจ�า
ของคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ซึ่งได้ข้อมูลมา
ทั้งสิ้น 54 ราย จ�านวนกลุ่มเรียนทั้งสิ้น 196 กลุ่ม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบความแตกต่างทาง
ค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วย t-test

ผลการวิจัย
ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต

ประเด็นการประเมิน

ประเภทนิสิต

t-test pภาคปกติ ภาคพิเศษ

(X) SD (X) SD

1. ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนของตนเอง 4.39 .365 4.28 .216 2.486* .014

2. ความคิดเห็นต่อรายวิชา 4.57 .335 4.46 .279 2.498* .013

3. ความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์

4.63 .319 4.50 .290 2.943* .004

รวม 4.54 .304 4.42 .239 3.023* .003

*P < .05
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนได้ 3 ด้านคือ ด้านพฤติกรรมการ

เรียนของตนเอง, ความคิดเห็นต่อรายวิชา และด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ พบว่า ในภาพรวมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดีมาก (X = 4.54, 
SD = .304) และนิสิตภาคพิเศษมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดี (X = 4.42, 
SD = .239) เมื่อจ�าแนกรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมการเรียนของ
ตนเอง โดยจำาแนกตามประเภทนิสิต 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนของตนเอง โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต

ประเด็นการประเมิน

ประเภทนิสิต

t-test pภาคปกติ ภาคพิเศษ

(X) SD (X) SD

1. ข้าพเจ้าศึกษาเนื้อหาและเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าเรียน

4.24 .047 4.11 .305 2.195* .029

2. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน และซักถาม เมื่อมีข้อสงสัย 4.48 .395 4.30 .225 3.797* .000

3. ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชานี้ตรงเวลา 4.44 .447 4.43 .248 .153 .878

4. ข้าพเจ้าทบทวนเนื้อหาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

หลังเรียน

4.33 .383 4.23 .257 2.178* .031

5. ข้าพเจ้าอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาวิชานี้กับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

4.44 .409 4.32 .270 2.519* .013

รวม 4.39 .365 4.28 .216 2.486* .014

*P < .05
จากตารางที่ 2 ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนของตนเอง โดยจ�าแนก

ตามประเภทนิสิต นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษมีความคิดเห็นต่อข้อค�าถามทุกข้อมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นข้อ 3 ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชานี้ตรงเวลา มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน 
แสดงว่านิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตรงเวลา

ผลการเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อรายวิชา โดยจำาแนกตาม
ประเภทนิสิต 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อรายวิชา โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต 

ประเด็นการประเมิน

ประเภทนิสิต

t-test pภาคปกติ ภาคพิเศษ

(X) SD (X) SD

1. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย 4.54 .384 4.45 .291 1.743 .083

2. มีสื่อการสอนที่เหมาะสม ส่งเสริม การเรียนรู้ และ

สอดคล้องกับเนื้อหา

4.54 .366 4.42 .312 2.536* .012

3. ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชานี้ 4.64 .329 4.52 .286 2.772* .006

รวม 4.57 .335 4.46 .279 2.498* .013

*P < .05
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จากตารางที่ 3 ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อรายวิชา โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต นิสิต
ภาคปกตแิละนสิติภาคพเิศษมคีวามคดิเหน็ต่อข้อค�าถามทุกข้อมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดับ 
.05 ยกเว้นข้อค�าถามข้อที่ 1 เนื้อหาวิชามีความทันสมัย มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านิสิตทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีความทันสมัย

ผลการเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยจำาแนกตาม
ประเภทนิสิต

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยจ�าแนกตามประเภทนิสิต 

ประเด็นการประเมิน

ประเภทนิสิต

t-test pภาคปกติ ภาคพิเศษ

(X) SD (X) SD

1. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา 

แผนการสอน และวิธีการประเมิน ผลการเรียน

4.61 .358 4.54 .304 1.486 .139

2. มีการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอน 4.59 .392 4.47 .303 2.482* .014

3. มีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาที่ดี ท�าให้

ผู้เรียนเข้าใจ

4.60 .367 4.39 .376 3.901* .000

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม หรือซักถามใน

ชั้นเรียน

4.70 .307 4.51 .310 4.271* .000

5. ผู้สอนให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.61 .356 4.50 .373 2.149* .033

6. มีวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม 4.62 .343 4.47 .302 3.083* .002

7. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

และเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

4.67 .304 4.56 .301 2.581* .011

8. อาจารย์เข้าและเลิกสอนตรงเวลา 4.61 .410 4.54 .348 1.295 .197

รวม 4.63 .319 4.50 .290 2.943* .004

*P < .05
จากตารางที่ 4 ผลจากการศึกษาพบว่า นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ มีความคิดเห็นต่อข้อค�าถามทุก

ข้อมีความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทกุข้อ ยกเว้นข้อค�าถามข้อที ่1 มกีารชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
ขอบข่ายเนื้อหา แผนการสอน และวิธีการประเมิน และข้อค�าถามข้อที่ 8 อาจารย์เข้าและเลิกสอนตรงเวลา มีความ
คิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าอาจารย์มีการชี้แจง
วตัถปุระสงค์ ช้ีแจงขอบข่ายเนือ้หา ชีแ้จงแผนการสอน และวธิกีารประเมนิก่อนการจดัการเรยีนการสอน และอาจารย์
เข้าและเลิกสอนตรงเวลา
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อภิปรายผล 
1. ผลของระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรม

การเรียนของตนเอง นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ
มีความคิดเห็นต่อข้อค�าถามทุกข้อมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างบคุคล และรปูแบบการเรยีนรู ้(Learning 
style) ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
ของผู ้เรียนในการจัดการเก่ียวกับการเรียน มีความ
แตกต่างกันตามสติปัญญา ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
(กองวจิยัทางการศึกษา, 2543, หน้า 2) การจัดการเรยีน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป  
ผู ้เรียนจะมีความมั่นใจในตนเองและควบคุมตนเอง
ได้มากข้ึน สามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมได้ (วัฒนาพร 
ระงับทกุข์, 2542, หน้า 6 อ้างถงึใน สมใจ สขุไมตร,ี 2548, 
หน้า 33) อีกทั้งผู้เรียนจะประสบผลส�าเร็จในการเรียน  
ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผูเ้รยีนได้รบัความสนกุสนานจากการเรยีน ได้ท�างานร่วม
กับเพื่อน ๆ  ได้ค้นพบค�าตอบใหม่ ๆ  มีประเด็นที่ท้าทาย 
สามารถบรรลผุลส�าเรจ็จากงานทีผู่เ้รยีนได้เริม่ด้วยตนเอง 
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542, หน้า 6 อ้างถึงใน สมใจ 
สุขไมตรี, 2548, หน้า 33) กาญจนา ไชยพันธุ์ (2545, 
หน้า 57-60) กล่าวถงึบทบาทของผูเ้รยีนไว้ว่า ผู้เรยีนต้อง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และมีการแสดงออกถึงการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู ้  
(5ส) อันได้แก่ สติปัญญา, ความสนใจ, การสืบเสาะ, 
การน�าเสนอ และการสร้างสรรค์

2. ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ
รายวิชา นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษมีความคิด
เห็นสอดคล้องว่า เนื้อหาวิชามีความทันสมัย ซึ่งเป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ อันเป็นเข็มทิศน�าทางไปสู่อนาคต 
เป็นภาพของความมุง่มัน่ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ก�าหนดจะใช้

เป็นเส้นทางในการพัฒนา ในช่วงเวลา 2554 - 2558 โดย
ก�าหนดไว้ดังนี้ “สถาบันชั้นน�าในระดับนานาชาติที่ผลิต
ครูวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยคุณภาพการ
จดัการศกึษาระดบัสากล เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลศิ
ในการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาและการวจิยั
แก่สังคมและประเทศ” (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2558)

3. ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นด้าน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ พบว่า นิสิต
ภาคปกตแิละนสิิตภาคพิเศษมคีวามคดิเหน็ต่อข้อค�าถาม
ทุกข้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับกรมสามัญศึกษา (2540, 
หน้า 38 อ้างถึงใน มัสยา นามเหลา, 2553, หน้า 20-
21) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการศึกษา
ว่า ครูจะต้องมีการเตรียมตนเอง ครูจะต้องเตรียมตนเอง
ให้พร้อมส�าหรับบทบาทของผู้เป็นแหล่งเรียนรู้ จะต้อง
อธิบาย ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่
ผู ้เรียน ครูจะต้องเตรียมแหล่งความรู้ท่ีจะแนะน�าให้
ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ รวมทั้งการเตรียม
การวัดผลและประเมินผลให้พร้อมก่อนทุกครั้ง และ
สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2544) กล่าวถึงบทบาทของ
ครูว่า ครูจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นหลัก จัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัย รวมทั้งการสร้างบรรยากาศสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูต้องให้อิสระแก่ผู้เรียนใน
การแสวงหาความรู้ และให้ค�าปรึกษา การเสริมแรง และ
พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์ผล

การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อเนื่องอีก 2 ปีการศึกษา เพื่อน�า
ผลการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการสอน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา:  

กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษา

The Learning Activities Management under  

the Contemplative Education Concept : A Case Study  

in Development and Education Course

วรวุฒิ เพ็งพันธ์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และศึกษา

ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการพัฒนากับการศึกษา จากนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาจ�านวน 32 คน โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดบันทึก และรายงานการประเมินตนเองของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รปูแบบกจิกรรมในรายวิชาทัง้ 8 กิจกรรม มคีวามสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิาท้ัง 8 บทเรยีน สามารถน�า

กจิกรรมตามแนวคดิจติตปัญญาศกึษามาใช้ได้แก่ สนุทรยีสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลกึซึง้ (Deep Listening) 
การเขียนบันทึก (Journaling) และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self and Group Reflection) 

2. ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 8 กิจกรรม พบว่า ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้
ของตนเอง (พุทธิพิสัย) ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการเรียนรู้ (จิตพิสัย) และผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านทักษะต่อการเรียนรู้ (ทักษะพิสัย)

3. ผู้เรียนมีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านโลกทัศน์ ด้านการตระหนักถึงคนรอบข้าง ด้านการตระหนัก
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านความรักความเมตตา และด้านการนิยามความสุขในการเรียนรู้

Abstract
The purpose of this research was to study learning activities model and results of them 

under the contemplative education concept in development and education course by using the 
sample group from 32 educational technology students. The researcher used the qualitative 
research methodology ; participation observation, journaling, self assessment report (SAR) and 
data analysis in content. 

*อาจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Research findings were as follows:
1. The eight activities of learning activities model in this course are related to the content 

of eight lessons. The contemplative education concept in dialogue, deep listening, journaling and 
self and group thinking feedback can be applied to them.

2. The results of eight activities under the contemplative education concept are shown that 
the students have knowledge increasing (cognitive domain) , learning attitude changes (affective 
domain) and learning skill changes (psychomotor domain). 

3. The students have world view broadly in realized to other people, society and environment, 
love and kindness including to the definition of happiness in learning.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
กระแสโลกาภิวัตน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลส่ง
ผลกระทบอย่างย่ิงต่อวถิชีวิีต ความเป็นอยู่ของประชากร
โลกอย่างมาก ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงอย่างไม่หยดุยัง้ 
และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความรู้เท่าน้ันที่จะช่วยให้
มนุษย์ยืนหยัดและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สะท้อน
ให้เห็นว่า ทิศทางและแนวโน้มอนาคตของการศึกษา
เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ
จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น และจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมการ
ตั้งรับ ก้าวให้ทันและน�าไปข้างหน้า เพื่อการมีชีวิตอยู่ใน
กระแสโลกาภิวัตน์ของมนุษย์ได้อย่างรู้เท่าทันและยั่งยืน 
(พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552) 

การจะทันการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ไม่ใช่
การพยายามที่จะไล่ให้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเรียนลัดด้วยการลอกเลียนแบบ  
เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุด จึงลอกเลียนไม่
ได้ การจะทันการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงจึงต้อง 
“รู ้ เท ่าทัน” การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่พยายามจะ 
“เท่า” หรือ “ไล่ทัน” การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่าน
ทางการศกึษาทีย่ิ่งใหญ่ จึงต้องสร้างจิตส�านกึใหม่ทางการ
ศึกษา พัฒนาการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน (และ
ผูส้อน) ให้เรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะ “รูเ้ท่าทนั” การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง น�าไปสู่การเข้าใจ การยอมรับและ
เคารพตนเอง ผู้อ่ืน วฒันธรรมทีแ่ตกต่างและหลากหลาย  

ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การเปลี่ยนผ่าน
ทางการศกึษาท่ียิง่ใหญ่ จงึควรเป็นการศกึษาท่ีมุง่สร้างให้
เกิดสังคมคุณภาพ ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา 
ทีค่วามด ีความงาม และความจรงิเป็นสิง่เดยีวกนัทีน่�าให้
เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพในโลกได้ (จุมพล 
พูลภัทรชีวิน, 2551)

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) ต้องการให้คนไทยยุคใหม่ (1) 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (2) มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (3) 
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถท�างานเป็นกลุ่ม และ (4) มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส�านึกและความภูมิใจในความ
เป็นไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และ
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ดังนั้น
แนวคิดทางการการศึกษาที่มีความหลากหลายจึงมีส่วน
ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่วนหนึ่งของ
แนวคิดทางการศึกษาดังกล่าวนั้นคือจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education)

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2550) กล่าวว ่า 
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
เป็นการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญ ให้ผู้ศึกษาย้อนกลับไปหารากของ



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 281

คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ สะท้อน
ให้เห็นความเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง สามารถมองเห็น
สรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้หลักค�าสอนทาง
ศาสนา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
อย่างดีที่สามารถท�าให้เกิดการหยั่งรู้ภายใน จนก่อให้เกิด
การค้นพบแนวทางการด�าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขสงบ
อย่างแท้จรงิด้วยตวัของตวัเอง และสามารถสมัผสัคณุค่า
ของการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อ
ให้เกิดความมีดุลยภาพของสรรพสิ่ง แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาจึงเป็นความพยายามที่จะพลิกฟื้นการศึกษาให้
เป็นการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลท้ัง
ในด้านความรู้และจิตใจอย่างท่ีควรจะเป็นให้เป็นผู้ที่มี
คณุธรรม ความดงีามรูจ้กัตนเอง เข้าใจผูอ้ืน่ อยูร่่วมกันใน
สังคมได้อย่างมคีวามสขุ มชีวิีตทีก่่อประโยชน์เกือ้กลู ซึง่
หากแนวคดินีไ้ด้ถกูน�ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรยีนรู้
ในสถาบนัอุดมศกึษาซ่ึงจัดว่าเป็นแหล่งปัญญาสงูสดุของ
ชาติแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แก่
ผู้เรียน ซึ่งจะน�าไปสู่สังคมที่มีดุลยภาพต่อไป 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่ผลิต  
“ครูและนักการศึกษา” เพื่ อออกไปรับใช ้สั งคม 
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ 
เข้าใจและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (Humanized Educare) 
ซึ่งหมายถึง กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรและ
การสอนในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสมดุลระหว่าง
ศาสตร์ของวิชาชีพกับชีวิตและจิตใจของคณาจารย์และ
นิสิตนักศึกษาโดยได้มีการส่งเสริมการพัฒนาในสถาบัน
อุดมศึกษา ให้มีเป้าหมายพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อน�าไปสู ่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนิสิต
นกัศกึษาในคณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์ โดยมเีป้าหมาย
สูงสุดคือการเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ใจและทางจิต
วิญญาณ (ปัญญา) เป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนา
บัณฑิตไปในทิศทางที่พึงปรารถนา คือบัณฑิตที่สามารถ

สร้างความสนัติ สงบสขุ ร่มเยน็ และอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืน่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขยั่งยืน (ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
หน่วยงานหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สูก่ารเป็นสถาบนัพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายจึงได้ด�าเนิน
การสอนและวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชา การพัฒนากับการ
ศกึษา โดยมสี�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุ
ภาพ (สสส.) ให้ทุนสนับสนุนส�าหรับการด�าเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
2. เพ่ือศึกษาผลการจดักิจกรรมตามแนวคดิจติต

ปัญญาศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผู้วิจัย

ได้เลือกนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 402478 การ
พัฒนากับการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 
จ�านวน 1 กลุ่ม ซึ่งมีนิสิตสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นจ�านวน 32 คน

2. ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมในรายวิชาตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลของการจัดกิจกรรม

ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
3. ระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 1/2552 เดือน

มิถุนายน – เดือนกันยายน 2552
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การศึกษา

ที่เน้นการพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างแท้จริงท�าให้
เข้าถึง ความจริง ความดี ความงามทั้งในตนเองและ
ส่ิงต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานใน
ตนเอง (Personal transformation) และเกิดจิตส�านึก
ต่อส่วนรวม

2. กิจกรรมในรายวิชา หมายถึง กิจกรรม
ทั้ง 8 กิจกรรม ที่ผู้วิจัยได้จัดท�าขึ้นเพื่อท�าการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษา 
ได้แก่ (1) ไดอะรี่ที่รัก (2) ล้อมวงบรรเลงบทเพลงของ
ฉนั (3) อาจารย์ใหญ่ท่านใจดี (4) ไม่อดตายเพราะค้าขาย
เป็น (5) วาดปลาแล้วมารวมกัน (6) คิดแตกต่างแต่ไม่
แตกแยก (7) ขี่มอไซด์แล้วไปด้วยกัน และ 8) เจาะเวลา
หาอดีต

3. กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมที่ผู ้สอนได้เลือกใช้เพื่อให้นิสิตได้
สะท้อนความคิดของตนเองอย่างอิสระหลังจากจบ
กจิกรรมในรายวชิา ได้แก่ (1) สนุทรยีสนทนา (Dialogue) 
(2) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) (3) การเขียน
บันทึก (Journaling) และ (5) การสะท้อนความคิด
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self and group reflection)

4. ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาและกิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ (1) การเพิ่มพูนความรู้ของผู้
เรยีน (พทุธพิสิยั) (2) การเปลีย่นแปลงเจตคต ิในการเรยีนรู้  
(จติพสิยั) (3) การเปลีย่นแปลงในด้านทกัษะต่อการเรยีนรู้  
(ทักษะพิสัย) และ (4) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้เรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การด�าเนินการวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนด�าเนินการ

วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การเตรียม
การ (เดือน มิ.ย. 52) ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าจากต�ารา
เอกสาร งานวจิยั และการเลอืกกลุม่ตวัอย่างส�าหรับด�าเนนิ
การวิจัย ระยะที่ 2 การด�าเนินการวิจัย (เดือน ก.ค.- ก.ย. 
52) ได้แก่ การวางแผนกิจกรรม การจัดกิจกรรม และ
การถอดบทเรียน และระยะที่ 3 การสรุป วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 52)

การเก็บข้อมูลการวิจัย
การเกบ็ข้อมลูระหว่างการด�าเนนิการวจิยัเพือ่น�า

มาวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายมา
วเิคราะห์ภาพรวมและองค์ประกอบย่อยของการวจิยัดงันี้

1. การสังเกตระหว่างการจัดกิจกรรม บันทึก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. รวบรวมข้อมูลจาก 2.1) บันทึก (Journal) 
ท้ังของผู้วิจัยและผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนบันทึก
การเรียนรู้ในแต่ละครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม 2.2) 
สุนทรียสนทนา (Dialogue) 2.3) สนทนากลุ่มย่อย 
(Focus group) โดยให้ผูเ้รยีนสะท้อนการเรยีนรูใ้นแต่ละ
คร้ังเพ่ือทบทวนและประเมินการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง และ 2.4) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
หลังจากเรียนจบครบ 16 สัปดาห์ โดยให้ผู้เรียนเขียน
การเปลี่ยนแปลงตนเองที่เกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรมและ
ส่งให้ผู้วิจัยตามก�าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรม การสังเกต การสังเกตอย่าง

มีส่วนร่วม การจดบันทึก การเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง และการบันทึกภาพถ่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย

1. ตัวผู ้ วิจัย เป็นผู ้ เก็บรวบรวมข้อมูลผล
การวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ การเตรียมความพร้อมใน
การคิดอย่างเป็นระบบ และศึกษาระเบียบวิจัย หลักการ
วิจัยจากการอ่านเอกสาร ต�าราวิจัยเชิงคุณภาพ เนื้อหา
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สาระและประเด็นที่ศึกษาเมื่อเข้าสู่การด�าเนินการ และ
ระหว่างด�าเนินการวิจัย

2. สมุดจดบันทึก เป็นสมุดบันทึกเหตุการณ์ 
ความรู้สึก ความคิดต่างๆ ที่สังเกตได้จากกระบวนการ
จัดกิจกรรม

3. แบบรายงานการประเมินตนเอง เป็นรูปแบบ
ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองตาม
แนวทางที่ผู้วิจัยวางแผนไว้ โดยเป็นการประเมินตนเอง
ตามสภาพจริงและมีอิสระในการประเมิน

4. กล้องถ่ายภาพ ใช้เก็บภาพบรรยากาศ 
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดกิจกรรม 
เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วยการวิเคราะห ์ เ น้ือหา 

(Content Analysis) จากแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา และน�าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชา
ตามแนวคิดจิตตปัญญา 2. ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ 3. การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า  

(Triangulation) โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หลายทาง ได้แก่ การสังเกต การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและได้ข้อมูลที่ครอบคลุม 
รวมทั้งการน�าข้อมูลไปให้กลุ่มทดลองตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิด

จิตตปัญญาศึกษา

รูปแบบของกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาโดยไม่เน้น
การบรรยายเนื้อหา แต่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
การเรียนรู ้เนื้อหาผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น
จะสามารถสร้างบรรยากาศของการเรียนให้เหมาะกับ
กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 
ได้แก่

1.1 ไดอะรีท่ีร่กั สอดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา
การพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 1 ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการพัฒนา มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาที่น�ามาใช้ ได้แก่ การเขียนบันทึก (Journaling)

1.2 ล ้อมวงบรรเลงบทเพลงของฉัน 
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาใน
บทที่ 2 การพัฒนาประเทศ มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศกึษาท่ีน�ามาใช้ ได้แก่ สนุทรียสนทนา (Dialogue) 
การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการสะท้อน
ความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self and group 
reflection) 

1.3 .อาจารย์ใหญ่ท่านใจดี สอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 3 
การศึกษากับการพัฒนา มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาที่น�ามาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา การฟัง
อย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม

1.4 ไม่อดตายเพราะค้าขายเป็น สอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 6 
การศกึษากบัการพฒันาเศรษฐกจิ มีกจิกรรมตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษาที่น�ามาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา 
การฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม

1.5 วาดปลาแล้วมารวมกัน สอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 4 
การศึกษากับการพัฒนาสังคม มีกิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาที่น�ามาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา 
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การฟังอย่างลึกซ้ึง และการสะท้อนความคิดรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม

1.6 คดิแตกต่างแต่ไม่แตกแยก สอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 7 
การศกึษากับการพฒันาการเมอืง มกีจิกรรมตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษาที่น�ามาใช้ ได้แก่ การเขียนบันทึก 
สุนทรยีสนทนา การฟังอย่างลกึซึง้ และการสะท้อนความ
คิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

1.7 ขี่มอไซด์แล้วไปด้วยกัน สอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 8 
การศึกษาและประชาสังคม มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาที่น�ามาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา การฟัง
อย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม (Self and group reflection) 

1.8 เจาะเวลาหาอดีต สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาการพัฒนากับการศึกษาในบทที่ 5 การศึกษากับ
การพัฒนาวฒันธรรม มีกจิกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศกึษาทีน่�ามาใช้ ได้แก่ สนุทรยีสนทนา การฟังอย่างลกึซึง้ 
และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

2. ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคดิจติตปัญญา
ศึกษา

ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาทั้ง 8 กิจกรรม สามารถเพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียน  
(พุทธิพิสัย) มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการเรียนรู ้ 
(จิตพิสัย) และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะต่อการ
เรียนรู้ (ทักษะพิสัย) ดังต่อไปนี้

2.1 การเพิ่มพูนความรู ้ของผู ้ เรียน 
(พุทธิพิสัย) 

การเพิม่พนูความรูข้องผูเ้รยีน หรอืพทุธพิสิยั  
(cognitive domain) เป็นการเรียนรู้ด้านความรู้ ความ
เข้าใจและความคิด ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถทาง
สติปัญญา เช่น ความจ�า ความคิด การเลือกวิธีแก้ปัญหา 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การคิดรูปแบบ การตัดสิน
ค่าของสิ่งต่างๆ เป็นต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในส่วนของสมอง ซ่ึงโครงสร้างพุทธิพิสัยประกอบด้วย

ความสามารถทางสติปัญญาจากง่ายสู่สิ่งที่ซับซ้อน และ
จากรูปธรรมสูน่ามธรรม ผลการวจิยัพบว่าสามารถจ�าแนก
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ได้เป็น 6 ข้ันตอน 
ได้แก่ 

(1) ความรูค้วามจ�า (Knowledge) เป็น

ความสามารถในการจดจ�าหรือระลึกถึงสิ่งของ เรื่องราว 

กระบวนการหรือหลักการต่างๆ ตามเนื้อหาท่ีได้เรียน

หรือมีประสบการณ์แล้ว

(2) ความเข้าใจ (comprehension) 

เป็นความสามารถในการแปลความหมาย ตีความ หรือ

ขยายความ ข่าวสาร แนวคิดในรูปแบบอ่ืนๆ สรุปด้วย

ค�าพูดตนเอง หรือสรุปแนวโน้มจากข่าวสารที่ได้

(3) การน�าไปใช ้  (application) 

เป็นความสามารถในการเลือกใช้กฎ หลักการ หรือ

กระบวนการท่ีเหมาะสม ส�าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นในสถานการณ์ใหม่

(4) การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความ

สามารถในการแยกแยะ ความสมัพนัธ์ หลกัการ แยกออก

จากกันเป็นส่วนประกอบย่อยๆ จนเห็นล�าดับขั้นของ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบย่อยๆ อย่างชัดเจน

(5) การสังเคราะห์ (synthesis) เป็น

ความสามารถในการจัดการรวมส่วนประกอบย่อยๆ 

ข้อความ แผนงาน หรือหลักการ รวมเข้าด้วยกันเป็น

รูปแบบ โครงสร้างหรือแนวคิดใหม่ท่ีมีความหมายหรือ

ความส�าคัญแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

(6) การประเมินผล (evaluation) 

เป ็นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของส่ิงของ 

กระบวนการ ผลผลิต หรือแนวคิดโดยใช้หลักการแห่ง

เหตุผลภายในหรือพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก
2.2 การเปลีย่นแปลงเจตคต ิในการเรยีนรู้  

(จิตพิสัย)
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ในการเรียนรู้ หรือ

ด้านจิตพิสัย (affective domain) เป็นการเรียนรู้ด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
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เจตคติ โดยแบ่งระดับการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยที่พัฒนา
ขึ้นในตัวบุคคลจากระดับต�่าจนถึงระดับสูงไว้ 5 ระดับ 
ได้แก่ 1) การรับรู้หรือการใส่ใจต่อสิ่งเร้า (receiving 
or attending) 2) การตอบสนอง (responding) 
3) การเห็นคุณค่า (valuing) 4) การจัดระบบค่านิยม 
(organization) และ 5) การแสดงลักษณะตามค่านิยม 
(characterization) 

ซ่ึงการเรียนรู ้ในระดับสูงขึ้นจะต้องอาศัย
พื้นฐานระดับการเรียนรู้ที่ต�่ากว่า จากกิจกรรมในรายวิชา
ตามแนวคดิจติตปัญญาศกึษา ผู้เรยีนได้สะท้อนความคดิ
ไว้ในแบบรายงานการประเมินตนเอง พบว่าผู้เรียนมีการ
เปลีย่นแปลงเจตคติในการเรยีนรูเ้ริม่ตัง้แต่ระดบั 3-5 ดงันี้

(1) การเห็นคุณค่า (valuing) การที่

บคุคลมีความเช่ือว่าสิง่นัน้มคีณุค่าส�าหรบัตน แสดงความ

ชอบส่ิงน้ันมากกว่าสิง่อืน่และสร้างความผกูพนัทีจ่ะอทุศิ

ตนเพื่อค่านิยมนั้น

(2) การจดัระบบค่านยิม (organization) 

เม่ือบุคคลยอมรับและเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้นแล้ว 

บุคคลจะรวบรวมค่านิยมต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กันให้อยู่ใน

หมวดหมูเ่ดยีวกนั อาจเปรยีบเทยีบจัดล�าดบัความส�าคญั

ของค่านยิม พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางของพฤตกิรรมหรอื

การแสดงออก

(3) การแสดงลักษณะตามค่านิยม 

(characterization) การที่บุคคลน�าระบบค่านิยมที่

สร้างข้ึนมาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพและ

ปรัชญาชีวิต ค่านิยมนั้นจึงเป็นแรงขับภายในที่กระตุ้นให้

บุคคลแสดงออกตามพฤติกรรมค่านิยมนั้น
2.3 การเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะต่อการ

เรียนรู้ (ทักษะพิสัย) 
ทักษะพิสัยเป็นทักษะทางร่างกายเกี่ยวกับ

การประสานงานของประสาท (สมอง) และกล้ามเนือ้ เน้น
ความคล่องแคล่ว รวดเรว็ ถกูต้องและช�านาญ นอกจากนี ้
ทักษะพิสัยยังรวมอยู่ในการเรียนรู้ทุกอย่าง ส�าหรับการ
จ�าแนกระดับการเรียนรู้ทางด้านทักษะการปฏิบัติ โดย
มีพัฒนาการทางทักษะ-ปฏิบัติไว้อย่างเป็นล�าดับขั้น  

จากระดับง่ายไปจนถึงระดับซับซ้อน โดยจ�าแนกเป็น 
7 ระดับ ได้แก่ 1) การรับรู ้ของระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ (perception) 2) ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ 
(set) 3) การปฏิบัติตามข้อแนะน�า (guided response) 
4) การปฏิบัติจนเป็นนิสัย (mechanism) 5) การปฏิบัติ
ทีส่ลับซบัซ้อน (complex overt response) 6) การปรบั
เปลีย่นปฏบิตักิาร (adaptation) และ 7) การสร้างปฏบิตัิ
การใหม่ (origination) ซ่ึงทักษะการเรียนรู้ในระดับสูง
ขึ้นจะต้องอาศัยพื้นฐานระดับการเรียนรู้จากระดับง่ายไป
จนถึงระดับซับซ้อน จากกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งท�าให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดไว้
ในแบบรายงานการประเมินตนเอง พบว่า ผู้เรียนมีการ
เปลีย่นแปลงทกัษะต่อการเรยีนรูเ้ริม่ตัง้แต่ระดบั 1- 4 ดงันี้

(1) การรับรู ้ของระบบประสาทและ

กล้ามเน้ือ (perception) การใช้ระบบประสาททั้ง 5 

ได้แก่ ห ูตา จมกู ลิน้ และผวิกาย ในการรบัรูแ้ละการแปล

ความหมายสิง่เร้าทีป่ระสบ จดัน�ามาสมัพันธ์กนัเพือ่จะได้

น�าไปปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ

(2) ความพร้อมที่จะปฏิบัติ (set) 

การเตรียมความพร้อมทางด้านสมอง อารมณ์และร่างกาย

ที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ

(3) การปฏิบัติตามข้อแนะน�า (guided 

response) การลงมอืปฏบิตักิารเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูด้้วย

การเลียนแบบและการลองถูกลองผิด

(4) การปฏบิติัจนเป็นนสิยั (mechanism) 

ปฏบัิตกิารตามล�าดบัขัน้ได้อย่างต่อเนือ่งด้วยความมัน่ใจ

จนเกิดความเคยชินติดเป็นนิสัย
3. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
ผลการจดักจิกรรมตามแนวคดิจติตปัญญาศกึษา

ในประเดน็การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงของผูเ้รยีน พบว่า 
ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

3.1 ด้านโลกทัศน์ ต่อความเข้าใจในตนเอง
และสามารถปรับตัวได้

3.2 ด้านการตระหนักถึงคนรอบข้าง 
สามารถเข้าใจผู้อื่นรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
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3.3 ด ้านการตระหนักถึงสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ท�าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีการวิเคราะห์ 
และเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ต่างๆและสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา

3.4 ด้านความรักความเมตตา รู้จักการ
เสียสละและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น

3.5 ด้านการนิยามความสุขในการเรียนรู ้ 
มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและสามารถสร้าง
ประสบการณ์การเรยีนรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนือ่งตลอด
ชีวิต

อภิปรายผลการวิจัย
1. กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิจิตตปัญญา

ศึกษาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน
สุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นกิจกรรมที่

ส�าคัญในการสร้างพื้นที่แห่งความไว้วางใจและพื้นท่ี
ปลอดภยัให้เกดิขึน้ในชัน้เรยีน ซ่ึงจากการวิจัยในครัง้นีถื้อ

ได้ว่าเป็นกจิกรรมหลกัในการสะท้อนความคดิของผูเ้รยีน 
ทีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอย่างอสิระ ไม่
ต้องกลัวว่าจะถูกประเมิน ท�าให้ผู้เรียนเคารพในความ
เท่าเทียมและศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
กระบวนการดังกล่าวนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง (Deep Listening) ให้ผู้เรียนฟังอย่างมีสติโดยไม่
ตัดสินใจประเมินผู้อื่นขณะที่ฟัง อีกทั้งเมื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self 
and group reflection) แล้วน้ันก็จะได้ฟังแนวความ
คิดที่หลากหลายอย่างไม่มีอคติต่อกัน 

การเขยีนบันทึก (Journaling) เป็นอกีกิจกรรม
หนึง่ทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงตนเองของผูเ้รยีนในด้าน
การเขียน ท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดทบทวน ไตร่ตรอง
ถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท�าให้ผู้เรียนได้เห็น
ตนเองและยอมรบัตนเองมากขึน้ และกจิกรรมนีถ้อืได้ว่า
เป็นกจิกรรมทีท่ีช่่วยเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนเป็นการส่วนตัวมากขึ้น

“...ส�าหรับไดอะรี่ที่ผมได้เขียนบันทึกส่งอาจารย์นะครับ อันดับแรกผมต้องขอบอกอาจารย์ว่าผมไม่รู้ว่า
อาจารย์มีจุดประสงค์อะไรในงานชิ้นนี้แต่ที่ส�าคัญมันเป็นช้ินงานท่ีดีมากเลยครับ เพราะว่ามันท�าให้เราได้เขียนสิ่งท่ี
เราคิดว่ามันดีที่สุดของช่วงชีวิตหนึ่งลงไปและส�าหรับงานช้ินนี้ผมก็ต้ังใจท�ามากเพราะว่าอยากจะให้อาจารย์ได้รู้จัก
ตัวผมมากขึ้นจึงตั้งใจเขียนเป็นอย่างดีเลยทีเดียว...”

นิสิตคนที่ 17
จากรายงานการประเมินตนเอง 4 ตุลาคม 2552

“...การเล่าเรือ่งนัน้เป็นสิง่ทีด่ค่ีะ ถ้าบางครัง้เราลองมองในทางใหม่ว่า เมือ่เราเตบิโตขึน้นัน้ แล้วเราเอาไดอะรี่ 
ที่เราได้เขียนขึ้นมา ในตอนนี้มาอ่าน เราจะรู้สึกว่า เออ เราในตอนนั้น คิดแบบนี้เองหรอ แปลกดีค่ะ ขอบคุณอาจารย์
ที่กรุณาเขียน คอมเม้นให้ค่ะ แต่ว่าน้อยไปหน่อย 555+ อยากให้อาจารย์เขียนเยอะ ๆ หนูอยากอ่าน...”

นิสิตคนที่ 8
จากรายงานการประเมินตนเอง 26 กันยายน 2552
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“...การท�าไดอะรี่นี้ยังเป็นการฝึกฝนการเขียนเราสามารถเขียนได้ว่าเราได้เรียนอะไรและได้ความรู้อะไร
เป็นการทบทวนเน้ือหาในการเรียนไปในตัวท�าให้จ�าได้และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ รู้สึกดีที่อาจารย์อ่านแล้วมี
คอมเม้นต์ตอบซึ่งมันเป็นค�าแนะน�าที่ดี...”

นิสิตคนที่ 26
จากรายงานการประเมินตนเอง 23 กันยายน 2552

“... เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเอง ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้านั้นเขียนตัวอักษรท่ีอ่านง่ายค่ะ 
ขออีกนิดนะคะ แอบน้อยใจอาจารย์ค่ะที่ไม่ยอม Comment ให้ (อยากอ่านที่อาจารย์เขียน)ค่ะ ^_^…”

นิสิตคนที่ 29
จากรายงานการประเมินตนเอง 26 กันยายน 2552

“...อาทิตย์ไหนเรียนวิชาอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากๆ ก็จะเก็บไปเขียน บางทีเขียนไปก็ย้ิมไป รู้สึก
ดีอ่ะ เวลาได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเอง ตอนแรกก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะอ่านทุกบรรทัดนะ เลยเขียนซะแบบไม่กลัว
ความลับจะเปิดเผยเลยอ่ะ ตอนหลังๆ เริ่มกลัว เดี๋ยวเกิดมีใครมาเปิดอ่าน ความลับหนูแตกแน่ๆ...”

นิสิตคนที่ 32
จากรายงานการประเมินตนเอง 1 ตุลาคม 2552

2. ผลการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
จากกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิจติตปัญญาศกึษา

2.1 การเปลีย่นแปลงข้ันพืน้ฐานในตนเอง 
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่ง
อย่างลึกซึง้และสอดคล้องกบัความเป็นจรงิ เพราะผูเ้รยีน
ได้ลงมอืปฏิบตั ิฝึกฝนและเรยีนรูด้้วยตนเองจนก่อให้เกดิ
วฒันธรรมการเรยีนรูต้นเองและสามารถเรยีนรูไ้ด้ต่อเนือ่ง
ตลอดเวลา มีความกล้าคิด พิจารณาด้วยใจที่ใคร่ครวญ
อย่างมีสติกับตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มี
โลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น เกิดความรักความเมตตาต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีวินัยและความรับผิดชอบตนเองอย่าง
เห็นได้ชัดเจน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งต่อผู้ที่อาวุโส
สงูกว่าและผูอ้าวโุสน้อยกว่า รูจั้กกาลเทศะมากขึน้ ตลอด
จนผู้เรียนสามารถค้นพบวิธีการเรียนรู้และการใช้ชีวิตได้
อย่างเป็นสุข

2.2 การเกิดจิตสำานึกต่อส่วนรวม ผู้เรียน
ได้เรียนรู ้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ส่วนรวมในระหว่างการเรียนอย่างสม�่าเสมอ จึงท�าให้
ผูเ้รยีนมกีารเปลีย่นแปลงทศันคต ิมมุมองและพฤติกรรม

ท่ีมีต่อโลกและชีวิตได้อย่างชัดเจน ตระหนักถึงคนรอบ
ข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เข้าใจปรากฏการณ์
จากสิ่งที่เล็กๆไปสู่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการเปลีย่นแปลง
เหล่านี้ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงความจริงสูงสุด 
คือความจริง ความดี ความงาม ผู้เรียนจึงเกิดจิตอาสา
แล้วน�าไปสู่การลงมือปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและ
โลก ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

3. ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้เรียน 

3.1 ป ัจจัยภายใน ประการแรก คือ
การตระหนักรู้ เป็นปัจจัยท่ีน�ามาซึ่งการเกิดความสงบ
ในจิตใจเพราะจิตใจท่ีเป็นปรกติจะท�าให้ความคิดเป็น
ปรกติ และสามารถควบคุมอารมณ์และรู้เท่าทันอารมณ์
ให้เป็นปรกติ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเหมาะสม จน
ท�าให้จติสามารถขยายขอบเขตของการเรยีนรูจ้นเหน็และ
เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน และประการ
สดุท้ายคอืการใคร่ครวญ การมเีวลาท่ีเพียงพอในการเรียน
รู้อย่างมีสติ ท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเห็นสิ่งต่างๆ 
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ตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ โดยไม่ด่วนตดัสนิใจประเมนิ
ส่ิงต่างๆ ตามความเชื่อพื้นฐานหรือสมมุติฐานเดิมของ
ตน มีเวลาได้พิจารณาอย่างเนินนานพอ จนสามารถ
ตกผลึกทางความคิด พิจารณาต้นสายปลายเหตุด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ จนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยและความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

3.2 ปัจจัยภายนอก ประการแรกคือความ
เป็นกัลยาณมิตร เพื่อนร่วมชั้นและครูอาจารย์ผู้ท�าหน้าที่
เป็นกัลยาณมิตรซ่ึงกันและกัน ท�าตนให้เป็นที่รักและ
เคารพความเห็นของกันและกัน รู้จักการพูดเพ่ือให้เกิด
การต่อยอดทางความคิด อดทนต่อถ้อยค�าที่มากระทบ
จติใจของตน แนะน�าชกัชวนในทางทีด่ ีท�าให้เหน็ชอบ ท�า
ในสิ่งที่ถูกที่ควร แบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้สึกเอื้ออาทรต่อกัน ความ
รกัความเมตตา การเปิดโลกทศัน์มมุมองใหม่ทีก่ว้างขวาง
มองโลกในแง่ดีมากขึ้น ปัจจัยภายนอกประการที่สองคือ
ผูส้อน ถอืได้ว่าเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัต่อการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียนอย่างมาก ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเรียนรู้กระบวนการ
การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาให้ลึกซึ้งและเข้า
ถงึด้วยใจท่ีใคร่ครวญ เพราะสิง่เหล่านีถ้อืว่าเป็นแบบอย่าง
ทีม่พีลงัในการพฒันาตนเองของนสิติทกุๆ ด้าน ตลอดจน
ความเอาใจใส่ท่ีมต่ีอศษิย์ การปฏบัิตต่ิอศิษย์ด้วยความรัก
ความเมตตา และความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนได้สะท้อนและมองเห็นตนเองได้อย่างชัดเจนขึ้น 
อันจะน�าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต

“...การสอนของอาจารย์เหมือนเป็นการน�าความคิดมาอภิปรายท�าให้คนไม่กล้าคิดได้คิด ท�าให้คนที่คิดเป็น
ได้คิดเพิ่ม ท�าให้คนไม่กล้าได้เป็นคนกล้า ถือว่าเป็นการสอนที่แปลกแต่ดีจริง วิชานี้เสียดายเวลาที่ขาดไป มาคิดได้
ก็สายไปเสียแล้ว อยากกล่าวตรงนี้เลยว่าหนูขอโทษค่ะ ท่ีเคยเห็นเวลาท่ีอาจารย์สอนเป็นเวลาท่ีหนูเคยคิดว่าน่าเบื่อ 
รู้สึกแย่นะคะ เมื่อมาคิดได้ตอนนี้ อาจารย์เป็นผู้ให้จริงๆ จากหลายๆ เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่สอน และหนูรู้สึก
ประทับใจมากเลยตอนที่ไปเกาะสีชัง ท�าให้เห็นได้ว่าอาจารย์เป็นผู้เสียสละโดยแท้ หนูรู้สึกโชคดีนะคะท่ีได้มีโอกาส
เรียนวิชาที่ดีกับครูที่ดี และจะจดจ�าตลอดไป...”

นิสิตคนที่ 11
จากรายงานการประเมินตนเอง 4 ตุลาคม 2552

และปัจจยัภายนอกประการสดุท้ายคอืการเรยีนรู ้
แบบองค์รวม กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่น�ามาใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิจิตตปัญญาศกึษาทีต้่อง
มุ่งเน้นให้ความส�าคัญคอืกิจกรรมทีท่�าให้ผูเ้รยีนได้ฝึกการ
เจริญสติ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิ สุนทรียสนทนา หรือ
การเขียนบันทึก โดยการจัดกิจกรรมยังต้องค�านึงถึงการ
ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ร่วมคิดและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองจากกระบวนการที่หลากหลาย และต้องได้
ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดจากกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้โดยการได้อยู่
กับตนเอง ทบทวนตนเอง เข้าใจตนเอง และมีการน�า
ความรู้ของตนเองที่ได้รับไปเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�าวัน

3.3 ปัจจัยเกื้อหนุน ประการแรกคือการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการเลือกใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม การจัดบรรยากาศทางกายภาพโดย
เฉพาะขนาดของชัน้เรยีนต้องมจี�านวนผูเ้รยีนทีเ่หมาะสม
เพราะจ�านวนผู้เรียนส่งผลต่อความสามารถของอาจารย์
ผู้สอนในการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้าใจผู้เรียนเป็นราย
บุคคลอย่างลึกซ้ึงอันจะน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เตม็ที ่และการเลอืกใช้แหล่งเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมอย่างหลาก
หลายจะช่วยให้ผูเ้รยีนรูส้กึตืน่ตวักบัการเรยีนรูแ้ละมคีวาม
กระหายใคร่รู ้มากขึ้น และที่ส�าคัญที่สุดการจัดสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละการเลอืกใช้แหล่งเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมอย่างหลากหลายช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสุขทั้ง
ทางด้านร่างกายและจติใจ ให้ผูเ้รียนค้นพบและเหน็คณุค่า



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 289

ของความดี ความงาม และความจริงของทกุสรรพสิง่มาก
ขึ้น และปัจจัยเกื้อหนุนประการสุดท้ายคือการประเมิน
ผล เป็นตัวก�าหนดแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
เป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ด้วย
ความสุขเพื่อการพัฒนาตนเองมากกว่าการเรียนเพื่อให้

ได้ผลการเรียนสูงๆเพียงอย่างเดียว และยังเป็นการปรับ
เปลีย่นทศันคตขิองอาจารย์ผูส้อนด้วยว่าจะเน้นให้ความ
ส�าคัญกับเร่ืองใดระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกับผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน

“...สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในหลายๆอย่าง ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
การแสดงความคดิเห็นอย่างเสรี การยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น สอนให้รู้จักมองโลกในแง่มุมทีต่่าง มองดา้นดีของ
ส่ิงท่ีเราคดิว่าไม่ด.ี.. สดุท้ายการเรยีนหรอืท�าอะไรทีเ่ราชอบท�าแล้วมคีวามสขุบางทเีรากไ็ม่หวงัสิง่ทีจ่ะตามมาเช่นเกรด 
-*- ประสบการณ์ได้กลบัมาจากการเรยีนนัน้บางทมีนัยิง่ใหญ่กว่าตวัอกัษรภาษาองักฤษบนสมดุบนัทกึผลการเรยีน...”

นิสิตคนที่ 15
จากรายงานการประเมินตนเอง 27 กันยายน 2552

ข้อเสนอแนะในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้
1. ผู้ที่จะน�าองค์ความรู้และข้อสรุปที่ได้จากงาน

วิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ ในฐานะครู อาจารย์ ผู้น�า
ทางวิชาการ หรือกระบวนกร ควรเริ่มต้นจากความเข้าใจ
ในเรื่อง ปรัชญาพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ 
ความเช่ือในความเป็นมนษุย์ และการศกึษาแบบองค์รวม 
นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของจิตตปัญญา
ศึกษา คือหลักจิตตปัญญาศึกษา 7 ประการให้ลึกซ้ึง
เสยีก่อน ซึง่กระบวนการของจิตตปัญญาศกึษาไม่สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยการเข้าร่วมเพียงครั้งเดียวเป็นระยะสั้นๆ 
เพราะจะท�าให้ผู้เข้าร่วมยึดติดกับเทคนิคจนละเลยหัวใจ
หรือเนื้อหาแห่งจิตตปัญญาศึกษาได้

2. คร ูอาจารย์ ผูน้�าทางวิชาการ หรอืกระบวนกร 
ควรเลอืกกจิกรรมให้เหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค์ของ
กลุ่มเป้าหมาย หรือประยุกต์กิจกรรมขึ้นมาใหม่มาใช้
ให้เหมาะสมกับสาระโดยที่ไม่ละทิ้งเป้าหมายสูงสุดแห่ง
จิตตปัญญาศึกษา

3. คร ูอาจารย์ ผูน้�าทางวิชาการ หรอืกระบวนกร  
ควรพิจารณาใช้แหล่งเรียนรู ้ที่มีอยู ่ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ เพราะจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และ
เข้าถงึความด ีความงาม และความจริงจากสิง่ท่ีอยูร่อบตัว

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนบัสนนุให้คร ูอาจารย์ ผู้น�าทางวชิาการ 

กระบวนกร หรือผู้ที่สนใจ น�าความรู้จากกิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปยุกต์ใช้กับการวิจัยในทุก
ระดับ เช่น งานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู งานวิจัยของครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และ
งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

2. ควรสนับสนุนให้มีการน�าเสนอผลงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับจิตตปัญญาศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในด้าน
จิตตปัญญาศึกษา

3. ควรสนบัสนนุให้คร ูอาจารย์ ผู้น�าทางวชิาการ 
กระบวนกร หรือผู้ท่ีสนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
สม�่าเสมอเพ่ือก่อให้เกิดเครือข่ายทางด้านจิตตปัญญา
ศึกษาในทุกระดับ

4. ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ทุกหน่วยงาน ต้อง
มีความศรัทธา จริงใจ จริงจัง และเชื่อมั่นว่าจิตตปัญญา
ศึกษาเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ และควรน�ากระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ผู้วจิยัควรมกีารศกึษาและตดิตามประเมนิผล

การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเพื่อศึกษาว่าผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

2. ผู ้วิจัยควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ให้มีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรูท่ี้ทกุภาค
ส่วนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

3. ผู้วิจัยควรสร้างความร่วมมือในการท�าวิจัย
ด้านจติตปัญญาศึกษาในทุกสาขาวชิาอย่างเป็นเครอืข่าย 
โดยก�าหนดให้มีเครือข่ายในทุกภาคของประเทศไทย

4. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยและส�ารวจแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมทีส่ามารถน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ตามแนวคดิ
จิตตปัญญาศึกษาและจัดท�าเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระบบ
เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับการอ้างอิงและการประยุกต์ใช้

5. ส�าหรบัผูว้จิยัทีส่งักดัอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษา
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาท่ี
เหมาะสมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
วินัยและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล* 
 

 
    
 หนงัสือประวติัการศึกษาไทย: มองผานยคุสมยัของโรงเรียน่ /การศึกษากบัสงัคมไทย: 
มองผานยคุสมยัของการพฒันา เลมนีเป็นหนงัสือท่ีมีความหนาไมมากจึงสามารถอานจบเลมได้่ ่ ่ ่ ่้
ภายในระยะเวลาสนัๆ้  แตเนือหาสาระในหนงัสือมีรายละเอียดเกยวกบววิฒันาการการจดัการศึกษา่ ี่ ั้
ของประเทศไทยตงัแตอดีตถึงปัจจุบนัอยางละเอียดครบถว้น โดยผูเ้ขียนแบงการนาํ้ ่ ่ ่ เสนอเนือหา้
ออกเป็น สอง ภาค ภาคแรก เป็นเนือหาเกยวกบประวติัการศึกษาไทย ภาคสอง เป็นเนือหาเกยวกบ ้ ้ี่ ั ี่ ั
การศึกษากบสังคมไทย เนือหาทงัสองภาคนาํเสนอเป็นหวัขอ้ยอยจาํนวน ั ่้ ้ 8 เร่ือง โดยลบัดบัเนือหา้
สาระตามช่ือเร่ืองของหนงัสือกลาวคือ ประวติัการศึกษาไทยนาํเสนอตามยคุ่ สมยัของโรงเรียน  
สวนเนือหาภาคสองการศึกษากบสงัคมไทยนาํเสนอตามยคุสมยัของการพฒันา ตามรายละเอียดดงันี่ ั้ ้  
---------------------   
*รองศาสตราจารย ์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพฒันาสงัคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

หนังสือประวัติการศึกษาไทย: มองผ่านยุคสมัย 

ของโรงเรียน/การศึกษากับสังคมไทย: มองผ่านยุคสมัย

ของการพัฒนา เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความหนาไม่มาก

จึงสามารถอ่านจบเล่มได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่

เนื้อหาสาระในหนังสือมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อย่างละเอียดครบถ้วน โดยผู้เขียนแบ่งการน�าเสนอ

เนื้อหาออกเป็นสองภาค ภาคแรก เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ

ประวัติการศึกษาไทย ภาคสอง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ศกึษากบัสงัคมไทย เน้ือหาทัง้สองภาคน�าเสนอเป็นหวัข้อ

ย่อยจ�านวน 8 เรื่อง โดยล�าดับเนื้อหาสาระตามชื่อเรื่อง

ของหนังสือกล่าวคือ ประวัติการศึกษาไทยน�าเสนอตาม

ยุคสมัยของโรงเรียน ส่วนเนื้อหาภาคสองการศึกษากับ

สังคมไทยน�าเสนอตามยุคสมัยของการพัฒนา ตามราย

ละเอียดดังนี้

ภาคแรก เริม่เร่ืองแรกด้วย “ประวัติการศกึษาไทย”  

กล่าวถึงการศึกษาไทยต้ังแต่ยุคก่อนกรุงสุโขทัยเป็น

ราชธานี เรื่องท่ีสอง ได้แก่ “การศึกษาแบบเดิมของ

ไทยสนองตอบต่อชนช้ันและชุมชน (พ.ศ. 1826-

2414)” เป็นเร่ืองราวของการศึกษาไทยต้ังแต่เร่ิมมีการ

ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นโดยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซ่ึงเป็นยุคสมัยท่ียัง

ไม่มีระบบโรงเรียนของไทยอย่างเป็นทางการ เรื่องที่สาม  

“เร่ิมระบบโรงเรียน: โรงงานอุตสาหกรรมทางการศึกษา 

(พ.ศ. 2414-2475)” เป็นเร่ืองราวของการศึกษาไทย

ในช่วงต้ังแต่เร่ิมจัดต้ังโรงเรียนแห่งแรกขึ้นโดยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณพระบรม

มหาราชวังเมื่อปีพ.ศ. 2414 ได้แก่ โรงเรียนหลวงใน

พระบรมมหาราชวังจนกระท่ังสิ้นสุดการศึกษาภายใต้

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวรัชกาลท่ี 7 ส่วนเร่ืองท่ีสี่ คือ 

“เริ่มประชาธิปไตย: ต้องการให้โรงเรียนอิสระและเสรี 

(พ.ศ. 2475-2542)” กล่าวถึงการศึกษาไทยตั้งแต่เริ่ม

ระบอบประชาธปิไตยจนถงึช่วงการปฏรูิปการศกึษา พ.ศ. 

2542 เรือ่งทีห้่า “ด้วยเทคโนโลยข่ีาวสาร (ICT): โรงเรยีน

ไม่ใช่สิ่งผูกขาดทางการศึกษาอีกต่อไป (พ.ศ. 2542-

2557)” กล่าวถึงการศึกษาไทยในช่วงหลังการประกาศ

*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง

เป็นยคุทีก่ารศกึษาไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในโรงเรยีนเท่านัน้ 

หากแต่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อ

การเรียนรูใ้นยุคน้ี เรือ่งทีห่กหรอืเรือ่งสุดท้ายของภาคแรก 

ได้แก่ “โรงเรียน: จากผืนดินอันแห้งแล้งสู่ผืนนาอันอุดม 

(พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)” กล่าวถึงสภาพของการศึกษาใน

ยุคปัจจุบัน

ภาคสองของหนังสือ ผู้เขียนกล่าวถึงการศึกษา

กับสังคมไทย โดยอาศัยมุมมองผ่านยุคสมัยของการ

พัฒนา โดยมุ่งให้ผู ้อ่านท�าความเข้าใจกับระบบของ

สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการศึกษาของไทย 

ผู้เขียนได้แบ่งสังคมไทยออกเป็น 3 ยุคใหญ่ๆ ซึ่งสังคม

แต่ละยุคมีลักษณะแตกต่างกัน จึงส่งผลให้การศึกษามี

ความแตกต่างกันด้วย การแบ่งยุคสมัยของสังคมไทย

ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 1) ลักษณะสังคมไทยใน

อดีต มีลักษณะดังนี้ ก. ประชาชนพลเมืองมีอาชีพทาง

กสกิรรมหรอืเกษตรกร ข. สงัคมหมูบ้่าน ค. สงัคมศาสนา

และคุณธรรม ง. สังคมครอบครัว ลักษณะของการศึกษา

จึงเป็นการศึกษาเพื่อด�ารงชีวิตตามบริบทของตนหรือ

เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต และจากสภาพสังคมศาสนาและ

คุณธรรม จึงท�าให้การศึกษามุ่งเน้นการสอนคนให้เป็น

คนดีมีศีลธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อ

ความร่มเย็นของประเทศชาติบ้านเมือง 2) สังคมไทย

ยุคปฏิรูปประเทศ มีลักษณะดังนี้ ก. สังคมอุตสาหกรรม 

ข. สังคมเมือง ค. สังคมหย่อน ง. สังคมผลประโยชน์ 

ลักษณะของการศึกษาจึงเปลี่ยนมาเป ็นการศึกษา

เพื่อการแข่งขัน มุ่งความเป็นเลิศเป็นคนเก่งมากกว่า

สร้างผู ้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ  

3) ลักษณะสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ มีลักษณะ

ดังนี้ ก. สังคมเทคโนโลยี ข. สังคมเครือข่าย ค. สังคม

ไร้ศาสนา ง. สังคมนานาชาติ ลักษณะของการศึกษา

จึงเป็นการศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนาก�าลังคนให้มีความ

สามารถ มีองค์ความรู้ที่จ�าเป็น มีทักษะการคิด มีทักษะ

การประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ เพื่อ

สนองต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ให้เท่าทันกับ

สังคมโลกาภิวัตน์

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมประวัติ และ

ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกับการศกึษาและการพัฒนาสงัคมไทย

อย่างครบถ้วนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ

วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไทยได้

อย่างรวดเรว็และครบถ้วนสมบรูณ์ นอกจากนัน้ผูเ้ขยีนยงั

ได้น�าเสนอการวเิคราะห์การศกึษากบัสงัคมไทยในยคุสมยั

ต่างๆ ท�าให้ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจได้ถึงรูปแบบ

การจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคมไทย

ในแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงไป และด้วยเหตุที่ผู้เขียนเป็น

ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการศกึษามายาวนาน จงึ

ท�าให้มุมมองของผู้เขียนมีความลุ่มลึกและกว้างขวางใน

ทุกแง่มุมท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังยังมีรายช่ือเอกสารแนบท้าย 

ที่เก่ียวข้องส�าหรับให้ผู ้อ่านสามารถไปศึกษาค้นคว้า

เพิม่เตมิได้อกีด้วย หนงัสอืเล่มนีจ้งึเหมาะอย่างยิง่ส�าหรบั

นักการศึกษา ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจ

เรือ่งราวเกีย่วกบัการศึกษาของประเทศไทย สามารถอ่าน

ท�าความเข้าใจได้ในเวลาอนัรวดเร็วแต่ได้เนือ้หาท่ีสมบูรณ์

ครบถ้วน จึงเป็นหนังสือด้านการศึกษาและการพัฒนา

สังคมที่น่าอ่านอย่างยิ่งอีกเล่มหนึ่ง
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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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แบบน�าส่งเอกสาร 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

เรียน บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ผู้ส่งบทความ (ผูเ้ขยีน/ผูว้จิยั) ชือ่ - สกลุ………………..……….………..……….……………………………..

สังกดั…………………………………….…………ต�าแหน่งทางวชิาการ……………...…..……………………….

ที่อยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้………………………………………...………………..……………….…………

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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