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บทบรรณาธิการ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับนี้ เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2560-ธันวาคม 2560) เนื้อหาในวารสารประกอบด้วยบทความวิชาการ 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในยุคประเทศไทย 4.0” “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในยุคประเทศไทย
4.0 ตามแนวคิด STEM, STEAM และ STREAM” และเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเพื่อการ
เรียนการสอน” รวมทัง้ บทความวิจยั อีกจ�ำนวน 25 เรือ่ ง ซึง่ เป็นบทความวิจยั ทีน่ ำ� เสนอข้อค้นพบทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาสังคมอย่างกว้างขวาง
หลากหลายประเด็น ซึ่งมีเนื้อหาทั้งในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ซึ่งมีข้อค้นพบใหม่ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การวิจัย ด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่ง
ในนามกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ และสมาชิกผูอ้ า่ นทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนและติดตามวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน พบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้าค่ะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
บรรณาธิการ
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ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในยุคประเทศไทย 4.0
(วรรธนา นันตาเขียน, กุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล, ดร.สุกัลยา สุเฌอ)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในยุคประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิด STEM, STEAM และ
STREAM
(ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์)
การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน
(ดร.ด�ำรัส อ่อนเฉวียง)

บทความวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนวิชาโปโลน�้ำของนักเรียนมัธยมปลาย: กรณีศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
(ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, ดร.ปนัดดา จูเภาล์, ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ)
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความแตกต่างใน
ชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ)
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอ
วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Sonenalinh Xayyalath, ดร.สมุทร ช�ำนาญ, ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู)
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
(พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ดร.สมศักดิ์ ลิลา, นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร)
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(เมธาวี โสรเนตร, ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, ดร.มนเทียร ชมดอกไม้)
วิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ
(วราลี จิเนราวัต, ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, ดร.นรา สมประสงค์, ดร.อัจฉรา วัฒณรงค์)
การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต : กรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
(ดร.นคร ละลอกน�้ำ)

7
19
31

46
57
66
79
96
107
119

สารบัญ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา
(รุ่งเรือง ตันเจริญ, ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ, ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี)
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(จักรภพ กลิ่นหอม, ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ)
การพัฒนาจิตสาธารณะผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีของนักศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ
ค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน
(ดร.สุภาพร จตุรภัทร, วีรชาติ พนาวิวฒ
ั น์, สุภาพร นพเก้า, เจษฎาภรณ์ วิรยิ ะสกุลธรณ์)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และทักษะการท�ำงานกลุ่ม
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(นพดล ศิลปะชัย, ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา, ดร.สมศิริ สิงห์ลพ)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study)
(คงศักดิ์ วัฒนะโชติ)
วิถีชีวิตหญิงให้บริการทางเพศ
(ภคอร บอร์แซก, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)
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ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในยุคประเทศไทย 4.0
LIFE SKILLS OF YOUNG LEARNERS IN THAILAND 4.0
วรรธนา นันตาเขียน*
กุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล*
ดร.สุกัลยา สุเฌอ**

บทคัดย่อ
ในยุคที่ประเทศไทยก�ำลังขับเคลื่อนด้วยโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นแผนการปฏิรูปโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ ที่รัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อน�ำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การขับเคลื่อนครั้งนี้จะต้องปฏิรูปทั้งหมด โดยเฉพาะ เรื่องการศึกษา
และแรงงานของคนในประเทศ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ไปถึงจุดหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในเด็กปฐมวัยจึงถือว่าเป็นสิ่ง
ส�ำคัญจะน�ำพาประเทศไปสูเ่ ป้าหมายในอีก 20 ปีขา้ งหน้า เด็กปฐมวัยถือว่าเป็นวัยของการเริม่ ต้นเรียนรู้ และการ
ปลูกฝังสิ่งดีงาม การปลูกฝังทักษะชีวิตจึงควรจะเริ่มปลูกฝังในวัยนี้ ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งที่
จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการใช้ทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับวัย ควรจะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้เล่น ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ตรง เพราะ
จะท�ำให้เด็กได้มโี อกาสฝึกการใช้ทกั ษะชีวติ และแก้ปญ
ั หาโดยตรง ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาประเทศ
ต้องตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมทักษะชีวติ ทีจ่ ำ� เป็นในเด็กปฐมวัย เพือ่ เด็กจะได้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมที่จะน�ำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญ และสันติสุขต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย/ ประเทศไทย 4.0

ABSTRACT
Thailand is moving toward the Thailand 4.0 economic model that prompts the government
to transform all economic structures in order that the country can become a developed nation
with “stability, prosperity and sustainability” according to the 20-Year National Strategy (20172036). Following Thailand 4.0 model reform of the whole economy, particularly in terms of
education and labor issues which have been considered core factors for the effective and efficient
achievement of the goals. For this reason, educational preparation for young learners is a key
target for the country in the next 20 years. Children should be provided with good and proper
*อาจารย์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
**อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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knowledge as well as necessary life skills in early childhood which is the stage where they begin
to learn things. Both teachers and parents have crucial roles in instilling necessary life skills in
children by having them engage in activities that allow them to exercise these life skills and
receive hands-on experience in problem solving. All parties involved in the development of
the country should recognize the importance of life skills preparation among young learners so
that they can grow up to become high-achieving adults who can help and bring the continued
peace and prosperity to the country.

Keywords : Life Skills of Young Learners/ Thailand 4.0

บทน�ำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท�ำขึ้นตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทัง้ การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ ระเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น
ได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขัน้ ตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ และทิศทาง
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง ร่ ว มจั ด ท� ำ รายละเอี ย ด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน”
โลกเคลื่อนตัวสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว ซับซ้อน และคาดการณ์ได้ยาก ทุกสังคมจะ
ต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี และเพิม่ ความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ขณะเดียวกันต้องหาทางด�ำรง
สภาวะสังคมที่เอื้อต่อความเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์
ที่สร้างสรรค์ระหว่างมนุษย์ และสังคมสันติสุขส�ำหรับ
ทุกคน การปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย
4.0 ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมจากชุ ม ชนไปสู ่ ร ะดั บ ชาติ

ท�ำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมปรับหลักสูตรการ
ศึกษาใหม่เพือ่ ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 จึงได้ก�ำหนดนโยบายไว้เป็นแนวทาง
ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เกีย่ ว
กับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิด
เผยถึ ง ผลการศึ ก ษาไทยที่ ผ ่ า นมาพบว่ า พั ฒ นาการ
ของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ในช่วงปี 2553-2557 มี
พัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ
72.7 การทดสอบนานาชาติ PISA ของนักเรียนไทย
จ�ำนวนมากยังขาดทักษะที่จ�ำเป็นต่อการประสบความ
ส�ำเร็จในอาชีพ หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย
1 ใน 3 ของนักเรียนไทยที่อายุ 15 ปี รู้หนังสือไม่เพียง
พอที่จะใช้งานได้ และยังมีช่องว่างทักษะขั้นพื้นฐาน
อย่างการอ่านของเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างชนบท
และในเมือง ต่างกันมากถึง 3 ปีการศึกษา และหาก
เปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม พบว่าความสามารถ
ของนักเรียนเวียดนามแซงหน้าเด็กไทยถึง 1.5 ปีการ
ศึกษา เพราะฉะนัน้ จึงมีชอ่ งว่างในด้านการศึกษาทีค่ วร
เร่งพัฒนา 4 ด้าน คือ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ความรู้เฉพาะด้าน การแก้ปัญหา และความสามารถใน
การเรียนรู้ และยังพบว่าสถานการณ์เด็ก และเยาวชน
ไทยปัจจุบันก�ำลังเผชิญภาวะวิกฤต โดยเฉพาะด้าน
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การศึกษาที่อ่อนแอ จึงท�ำให้ส่งผลต่อคุณภาพของ
ประชากรในอนาคต (ศวิตา ประพันธ์พจน์, 2560)
และในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นยุคของความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ
ดิจติ อล จึงท�ำให้คนไทยต้องปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
ในครั้งนี้ จึงส่งผลกระทบมายังเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่
ไม่เหมาะกับการใช้เทคโนโลยี เช่น การเล่นมือถือ การ
เล่นคอมพิวเตอร์ และการดูโทรทัศน์ เพราะท�ำให้เด็ก
ขาดทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการเข้าสังคมและการ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ รวมไปถึงการมีความเชือ่ ของผูป้ กครอง
ทีผ่ ดิ ทีเ่ น้นเพียงแต่สง่ เสริมพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา
(Cognitive Skills) เพียงด้านเดียว กล่าวคือผู้ปกครอง
ไทยต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง เน้นวิชาการ อ่านออก
และเขียนได้คล่อง จึงท�ำให้เด็กขาดโอกาสในการได้เล่น
ได้ฝึก และได้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้คือ
ทักษะทางด้านพฤติกรรม (Non-Cognitive Skills) ที่
ส�ำคัญ จนปัจจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้มว่าเด็กปฐมวัย
จะอ่อนแอลงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
และมีทักษะชีวิตไม่เพียงพอที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเองได้ ซึ่งทักษะดังกล่าวจ�ำเป็นที่จะต้องปลูก
ฝังและพัฒนาในวัยแห่งการเริ่มต้นการเรียนรู้ และหาก
ทักษะดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย
ก็จะท�ำให้เด็กเกิดการบกพร่องต่อการเรียนรู้ และไม่
สามารถปรับตัวได้ในสังคมของประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่ง
จะเป็นสังคมที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลง
ดั ง นั้ น การเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ
ประเทศไทยยุค 4.0 คือการเตรียมความพร้อมเด็ก
ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อที่เด็กจะได้เติบโตเป็นเด็กที่
รู้เท่าทัน และปรับตัวได้กับยุคสมัยที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยที่
เร่งด่วน คือการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะ
ชีวิตที่จ�ำเป็น ที่จะต้องมีทั้งทักษะทางด้านปัญญา และ
ทักษะทางด้านพฤติกรรม ซึ่งงานวิจัยของ Heckman
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et al. (2006 อ้างถึงใน พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)
อธิบายถึงผลกระทบของทักษะทางปัญญาและทักษะ
ทางพฤติกรรมต่อความส�ำเร็จในตลาดแรงงาน โดยผล
จากการศึกษาพบว่า นอกจากทักษะทางพฤติกรรมจะ
ส่งผลความส�ำเร็จในการท�ำงาน อันส่งผลท�ำให้บคุ ลากร
ดังกล่าวได้รับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทักษะพฤติกรรมเองก็
ยังเป็นตัวก�ำหนดทักษะทางปัญญา ไม่วา่ จะเป็นการเข้า
เรียน ความขยันหมัน่ เพียร รวมไปถึงการเลือกอาชีพ ซึง่
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Brunello and Schlotter
(2011 อ้างถึงใน พิรยิ ะ ผลพิรฬุ ห์, 2556) ทีพ่ บว่า ทักษะ
ทางพฤติกรรมที่ดีจะส่งผลต่อความส�ำเร็จทางด้านการ
เรียน อันน�ำมาสู่ทักษะทางปัญญาที่สูงขึ้น และในท้าย
ที่สุดก็จะส่งผลต่อความส�ำเร็จในหน้าที่การงานตามมา
ทักษะดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวติ ทีด่ แี ละสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัย เพราะการมีทักษะดังกล่าว
จะช่วยให้เด็กสามารถพึง่ พาตนเอง ได้คดิ วางแผน และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก� ำ หนด
องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส�ำคัญที่จะสร้างและพัฒนา
เป็นภูมคิ มุ้ กันชีวติ ให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคม
ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคตไว้ 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด และ 4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น ทักษะชีวิตของเด็กไทยในยุคประเทศไทย 4.0 จึง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ใหญ่ควรใส่ใจ ควรเริ่มต้นปลูกฝังจาก
ครอบครัวเพราะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
ของเด็ก ซึง่ เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เติบโตขึน้ ท่ามกลาง
ความสบายจากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ จนไม่
สามารถท�ำอะไรด้วยตนเอง แม้กระทั่งการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การสวมเสื้อผ้า
การจัดเก็บสิ่งของ การรับประทานอาหาร และการเข้า
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ห้องน�้ำ เป็นต้น เนื่องจากมีพ่อ แม่ และ พี่เลี้ยงคอย สู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย
ช่วยเหลือจนลืมตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะส่งเสริม อุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ
ให้เด็กได้มีการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินชีวิต 3) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น
การมีทักษะชีวิต ที่ ดีจะช่วยให้เด็กมีทักษะรอบด้าน
ดั ง นั้ น เราจึ ง ต้ อ งค้ น หาเครื่ อ งยนต์ เ พื่ อ ขั บ
ที่ดี ท�ำให้เด็กสามารถจัดการกับความต้องการ และสิ่ง เคลื่ อ นการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ ที่ จ ะสร้ า ง
ท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่
สามารถจัดการกับสภาพความกดดันหรือปัญหาที่เกิด 21 โดยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ”
ขึ้น ตลอดจนสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้ดีในอนาคต ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทุกฝ่ายจะต้อง ชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็น
ตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
ทักษะชีวติ ของเด็กปฐมวัย เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยในวันนีไ้ ด้ อุตสาหกรรม ได้แก่
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคตพร้อมทีจ่ ะน�ำพา
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
ประเทศไทยไปสู่ความเจริญและสันติสุขต่อไป
ชีวภาพ
ประเทศไทย 4.0
กลุ ่ ม ที่ 2 กลุ ่ ม สาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และ
“ประเทศไทย 4.0” หมายถึ ง การปฏิ รู ป เทคโนโลยีการแพทย์
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและ
กลุ ่ ม ที่ 3 กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยัง หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
คงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ควบคุม
ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
(Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ เชื่อมต่อ และฝังกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ และ
ประกอบการมากขึ้น (วิชาญ ทรายอ่อน, 2559)
กลุ ่ ม ที่ 5 กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์
เดิ ม ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบทาง วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ประกอบด้วย 2
1.0” ทีเ่ น้นด้านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” แนวคิดส�ำคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้น (Strength from Within) และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งท�ำให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ ภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to the World)
รายได้ปานกลาง ความเหลือ่ มล�ำ้ และความไม่สมดุลใน และกลไกในการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ คือ การยกระดับ
การพัฒนา ท�ำให้รัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่าน นวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) การ
จากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้น สร้างสังคมทีม่ จี ติ วิญญาณของความเป็นผูป้ ระกอบการ
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม คือเปลีย่ นจากการ (Entrepreneur Driven Proposition) และการสร้าง
ท�ำปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการท�ำปริมาณน้อย ความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community
แต่ได้ผลมาก ซึ่งต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา Driven Proposition) และเมือ่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
3 เรื่อง คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไป และสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การ
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เชือ่ มโยงภายนอกเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินควบคูก่ นั ไป ซึง่ ใน
ส่วนนีเ้ ชือ่ มโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (Domestic Economy) เศรษฐกิจ
ภูมิภาค (Regional Economy) และเศรษฐกิจโลก
(Global Economy) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
สิ่งที่ประเทศไทยและองค์กรต้องปรับเปลี่ยน
เมื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 คือ การเพิ่มทักษะของ
บุคลากร การใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การเปลี่ ย นทั กษะแรงงานจาก Labor เป็น
Intelligence Worker และการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษาของประเทศ ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยคือการเตรียมความพร้อม
เด็กไทยให้รับมือกับกลไกดังกล่าวเพื่อพร้อมที่จะขับ
เคลือ่ นและน�ำพาประเทศไทยไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ความหมายของทักษะชีวิต
มีนกั การศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้
ความหมายของทักษะไว้ ดังนี้
องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได้ให้ความ
หมายของทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสม มีการจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต
UNICEF (2004) ได้กล่าวถึงทักษะชีวิตว่า
เป็นกลุ่มใหญ่ของจิตวิทยาสังคม และทักษะระหว่าง
บุคคลซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ สื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ สิ่งเหล่านี้ส่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทักษะชีวิต
อาจมีทิศทางจากการกระท�ำของตนเองหรือบุคคลอื่น
เช่นเดียวกับการกระท�ำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อม อันน�ำมาซึ่งความสุขกายสบายใจ
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้ให้ความหมาย
ของทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
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จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับตัวให้มีพฤติกรรม
ที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความต้องการ ปัญหา
และสถานการณ์ ต ่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต
อย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนไป ให้มีพัฒนาการ
ที่ เ หมาะสมทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม
ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดี
ประไพ ประดิ ษ ฐ์ สุ ข ถาวร (2555) ได้ ใ ห้
ความหมายของทั ก ษะชี วิ ต ว่ า เป็ น ความสามารถใน
การน� ำ กระบวนการต่ า งๆ ไปใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ประจ�ำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง การท� ำ งาน และการอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
การจั ด การปั ญ หา และความขั ด แย้ ง ต่ า งๆ อย่ า ง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมและสภาพแวดล้ อ ม และการรู ้ จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น
ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2559) กล่าวว่า ทักษะ
ชีวติ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาการด�ำเนิน
ชีวติ ในสังคมสมัยใหม่โดยการใฝ่หาความรูแ้ สวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในด้านการ
จัดการชีวติ ของตนเอง รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยี แสวงหาความ
รู้อย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การขจัดความเครียด มีคุณธรรม จริยธรรม
มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการเข้าสมาคมและรู้จัก
ประนีประนอมเพื่อปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมปัจจุบัน
อย่างมีความสุข
สรุปได้ว่า ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการตระหนักรู้ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
การมีวินัยในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การ
สื่อสารกับผู้อื่นและทักษะทางสังคม โดยสามารถปรับ
ตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
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6. ทักษะความเห็นใจผู้อื่น (Empathy Skills)
ทักษะชีวติ ของเด็กปฐมวัยจึงเป็นความสามารถของเด็ก
แรกเกิด – 5 ปี ที่มีความรู้และทักษะในการด�ำรงชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก และเห็นอก
การเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การปรับตัวและแก้ เห็นใจบุคคลที่แตกต่างจากตนเอง
7. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย เพื่อจะเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยความดี ความงามในตนเอง Emotion Skills) เป็นความสามารถในการประเมิน
อั น เป็ น บุ ค ลิ ก ภาพตามธรรมชาติ ข องการจั ด สภาพ อารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ตน เลือกใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
แวดล้อมแห่งการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กต่อไป
เหมาะสม
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
8. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving
องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได้ก�ำหนด
Skills) เป็นความสามารถในการรับรูป้ ญ
ั หา สาเหตุของ
องค์ประกอบส�ำคัญของทักษะชีวิตไว้ 10 ข้อ ได้แก่
ั หา วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย และ
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making ปัญหา หาแนวทางแก้ปญ
Skill) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง ลงมือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
9. ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative
ราวต่างๆในชีวิตได้อย่างมีระบบ โดยประเมินทางเลือก
และผลทีไ่ ด้จาการตัดสินใจเลือกทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม Thinking Skills) เป็นความสามารถในการคิดออกไป
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking อย่างกว้างขวางโดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ
10. ทักษะการจัดการความเครียด (Coping
Skills) เป็นความสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล
with Stress Skill) เป็นความสามารถในการรู้สาเหตุ
ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว
3. ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของความเครี ย ด เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารควบคุ ม ระดั บ ของ
(Effective Communication Skills) เป็นความ ความเครียด รูว้ ธิ ผี อ่ นคลายและหลีกเลีย่ งสาเหตุ พร้อม
สามารถในการใช้ค�ำพูด และภาษาท่าทางเพื่อสื่อสาร ทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์
แม็คเวล (Maxwell, 1981) ได้กล่าวถึงองค์
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และรับรู้ความรู้สึกนึกคิด
ของอีกฝ่ายหนึง่ ทัง้ การแสดงความต้องการ ความชืน่ ชม ประกอบของทักษะชีวิตว่าควรมีทักษะที่จ�ำเป็นใหญ่ๆ
ดังนี้
และการปฏิเสธ
1. ทั ก ษะด้ า นความรู ้ ใ นตนเอง และการ
4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal Relationship Skills) เป็นความ ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Knowledge or SelfAwareness Skills) ในด้านความรู้ในตนเองและการรู้
สามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
5. ทั ก ษะการตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง (Self ในข้อจ�ำกัดของตนเองเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์
Awareness Skills) เป็นความสามารถในการค้นหา อย่างมหาศาลโดยทีจ่ ะขาดเสียมิได้ ตัวอย่างเช่น ทักษะ
และเข้าใจในจุดดี จุดด้อยของตนเอง และความแตก การประเมินตนเอง หรือการค้นหาข้อดีข้อด้อยของ
ต่างที่ตนมีกับบุคคลอื่น ได้แก่ เพศ วัย ระดับการศึกษา ตนเองในขอบเขตของชีวติ ทักษะของการเข้าใจแรงจูงใจ
ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ สีผิว สุขภาพ หรือถิ่นที่อยู่ ในตนเอง ความปรารถนาความชอบ และการก�ำหนด
เป้าหมายในชีวิตของตนเองอย่างชัดเจน เป็นต้น
อาศัย
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2. ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive Skills)
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่รวม
กันและใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นทักษะที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ได้แก่ ทักษะการแสดงออกทาง
อารมณ์ของตน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการเข้าใจอารมณ์บุคคลอื่น ทักษะการตีความใน
แรงจูงใจของบุคคลอื่น ทักษะการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ทักษะการต่อต้านความกดดันจากสังคม และ
ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving
Skills) ชีวติ มนุษย์ในแต่ละช่วงวัยจะต้องเผชิญกับความ
ซับซ้อนทางสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหา
จึงจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตไม่ว่าจะ
เป็นทักษะการค้นหาข้อมูล ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การคิดหาทางเลือกที่เหมาะสม ทักษะการวางแผนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งทักษะต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ
การน�ำไปประยุกต์กับขอบข่ายของชีวิตในแต่ละด้าน
ของบุคคล เช่น ชีวิตการท�ำงาน ชีวิตการเรียน ชีวิต
ครอบครัว และ ชีวติ ส่วนตัวของการใช้เวลาว่าง เป็นต้น
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2551) กล่าวว่า ทักษะ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์มีอยู่ 2 อย่าง
คือ ทักษะทั่วไป (Generic Skills) กับทักษะวิชาชีพ
(Profession Skills) ทักษะทัว่ ไปเป็นทักษะทีม่ นุษย์ตอ้ ง
ใช้ทกุ วันเพือ่ การมีชวี ติ อยู่ แต่ทกั ษะวิชาชีพเป็นทักษะที่
มนุษย์จ�ำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพให้ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ
(Life Skills for Vocational Success) มีหลายทักษะ
แต่องค์ประกอบของทักษะที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ชีวิตมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะทางสังคม (Social
Skills) และทักษะการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
(Decision-Making and Solving Problem Skills)

หน้าที่ 13
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2554) ได้ก�ำหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส�ำคัญไว้
4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ นื่ หมายถึง การรูจ้ กั ความถนัดความสามารถ จุดเด่น
จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล
รู้จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
และผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิด
2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และ
ประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วย หลักเหตุผลและข้อมูล
ที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก
และตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หาในสถานการณ์ ต ่ า งๆ อย่ า ง
สร้างสรรค์
3. การจั ด การกั บ อารมณ์ แ ละความเครี ย ด
หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของ
บุ ค คล รู ้ ส าเหตุ ข องความเครี ย ด รู ้ วิ ธี ก ารควบคุ ม
อารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึง
ประสงค์ไปในทางที่ดี
4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง
การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษา
พูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สึก นึกคิดของ
ตนเอง รับรูค้ วามรูส้ กึ นึกคิดและความต้องการของผูอ้ นื่
วางตัวได้ถกู ต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ใช้การ
สื่อสารที่สร้าง สัมพันธภาพที่ดีสร้างความร่วมมือและ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สรุปได้ว่าทักษะชีวิต มีองค์ประกอบหลักที่
ส�ำคัญ 4 องค์ประกอบคือ ทักษะการตระหนักรู้ใน
ตนเอง ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ตนเอง
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ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
สรุป ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยที่ควรปลูกฝัง
นักการศึกษาปฐมวัยได้นาํ เสนอทักษะทีจ่ าํ เป็น และส่งเสริมโดยแบ่งตามพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของ
จะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยไว้หลากหลาย ดังนี้
เด็กปฐมวัย จะสามารถแบ่งได้ 4 ทักษะ คือ
Patterson (2012 อ้ า งถึ ง ใน จาฏุ พั จ น์
1. ทักษะทางกาย หมายถึง ความสามารถใน
มงคลวัจน์, 2557) ได้น�ำเสนอวิธีการสอนทักษะชีวิต การใช้ร่างกายและอวัยวะต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
ให้กบั เด็กปฐมวัย ด้วยการเรียนรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัย และเหมาะสมกับวัย เช่น ทักษะกล้ามเนือ้ มัดเล็ก ทักษะ
และมารยาททางสังคม ซึ่ง Patterson เห็นว่า ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการ
ชีวิตช่วยให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม ช่วยให้ ทรงตัว ทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง และทักษะ
เด็กเติบโตและมีวุฒิภาวะ โดยกล่าวถึงทักษะทางด้าน ทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น
ความปลอดภัย (Safety skill) ให้เด็กได้ความคิดเกี่ยว
2. ทักษะทางอารมณ์ ได้แก่ ความสามารถใน
กับคนแปลกหน้า ไม่พูดคุยกับบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย การเข้าใจ จัดการ และควบคุมอารมณ์ของตนเองกับ
ก�ำหนดขอบเขตที่จะช่วยให้เด็กปลอดภัย กระตุ้นให้ สถานการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสม เช่นทักษะการจัดการ
เด็กสังเกตสิง่ ต่างๆ รอบตัว และเพือ่ ดูแลความปลอดภัย อารมณ์ตนเอง และทักษะการเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น
ของตนเอง
3. ทักษะทางสังคม ได้แก่ ความสามารถใน
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2556) กล่าวว่า ทักษะ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้
ชี วิ ต ที่ จํ า เป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาให้ แ ก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย มี อย่างเหมาะสม เช่น ทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อ่ืน
17 ทักษะ ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองและบุคคล ทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร
อื่น การทํางานร่วมกับบุคคลอื่น การวางแผนในการทํา ทักษะการมีมารยาทในสังคม และทักษะการเป็นผู้น�ำ
งาน การแก้ปญ
ั หาง่าย ๆ การสือ่ สารความคิดของตนให้ ผู้ตาม เป็นต้น
บุคคลอืน่ เข้าใจ มารยาทในการรับประทานอาหาร การ
4. ทักษะทางสติปัญญา ได้แก่ ความสามารถ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในที่สาธารณะ การตัดสินใจโดย ในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เพือ่ น�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้
ใช้เหตุผลตามวัย การบอกเวลา การดูแลสุขภาพของ อย่างเหมาะสม เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปญ
ั หา
ตนเอง การจัดการกับความเครียด การแต่งตัวได้ด้วย ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการวางแผน ทักษะการตัดสิน
ตนเอง การอ่านสัญลักษณ์ในชุมชน การใช้โทรศัพท์ ใจ และทักษะการสังเกต เป็นต้น
การเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง ๆ การซื้อของ และ
ซึง่ ทัง้ 4 ทักษะนัน้ ควรปลูกฝัง และพัฒนาตัง้ แต่
การใช้เงิน
วัยแรกเกิด เด็กปฐมวัยในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560) ได้ก�ำหนด ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของครอบครัว คือ พ่อ แม่
มาตรฐานที่ 6 ไว้ว่า “มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม และ พี่เลี้ยง และเมื่อเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จะได้ออกไป
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยระบุสภาพ เรียนรู้และใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกบ้านมาก
ที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-6 ปี ว่าเด็กปฐมวัยควร ขึน้ คือ โรงเรียน ครู และ เพือ่ น ดังนัน้ การเตรียมทักษะ
มี ทั ก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร ชีวติ พืน้ ฐานให้เหมาะสมในแต่ละวัยนัน้ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ประจ�ำวัน เช่น การแต่งตัว การรับประทานอาหาร และ ที่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กต้องช่วยกันส่งเสริมและพัฒนา ซึ่ง
การเข้าห้องน�้ำ
แบ่งได้เป็น 3 ช่วงอายุดังนี้
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1. วัยแรกเกิด (Babies) (แรกเกิด - 1 ปี)
วัยแรกเกิดเป็นช่วงเริม่ ต้นของการเรียนรู้ สมองของเด็ก
จะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ การพัฒนาทักษะชีวติ
ทีส่ ำ� คัญในช่วงนี้ คือ การพัฒนาของทักษะทางกาย และ
ทักษะทางอารมณ์ คือการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากการ
ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน รวมถึงพัฒนาการของกล้าม
เนื้อมัดใหญ่ เพราะถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการรับรู้และ
สัมผัสสิง่ ต่างๆ รอบตัวของโลกใบนี้ เด็กจะเรียนรูท้ กั ษะ
การสื่อสารจากการบอกความรู้สึก และความต้องการ
ของตนเองผ่านทางเสียง เด็กจะร้องเมื่อเด็กต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือรูส้ กึ ว่าไม่ปลอดภัย เช่น หิว เหนือ่ ย
หรือไม่สบายตัว และในทางกลับกัน เด็กจะส่งเสียง
หัวเราะหรือพอใจ เมื่อเด็กรู้สึก ดี และปลอดภัย ดังนั้น
หากเด็กในวัยนี้ได้รับความรัก และความเอาใจใส่จาก
พ่อ แม่ และคนดูแล ด้วยการโอบกอด สัมผัส ชวนเล่น
หรือชวนคุย รวมถึงการตอบสนองความรูส้ กึ ของเด็กได้
อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นคนทีเ่ ข้าใจความ
รู้สึกตนเอง ผู้อื่น และเข้าใจโลกใบนี้ได้อย่างดี
2. วัยเตาะแตะ (Toddlers) (อายุ 1-3 ปี) เด็ก
ในวัยนี้จะเริ่มสนใจการเล่น และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆรอบตัว ทักษะสังคมและทักษะทางสติปัญญาจะ
เริ่มพัฒนาจากวัยนี้ ผู้ใหญ่ควรส่งเสริม และใช้เวลาร่วม
กันกับเด็กๆ ให้มาก เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มเลียนแบบ
ผู้ใหญ่ เด็กในวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความ
รู้สึกของตนเอง และยึดเอาความรู้สึกของตนเองเป็น
หลัก เป็นวัยที่เอาแต่ใจตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
พ่อ แม่ และผู้ใกล้ชิดเด็ก ควรชี้แนะ และสอนให้เด็ก
ได้รู้ว่าสิ่งใดควรและไม่ควรปฏิบัติ เด็กในวัยนี้จะมี
พัฒนาการในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วย
เหลือตนเองได้ เช่น การเข้าห้องน�้ำ การแต่งตัว การรับ
ประทานอาหาร ใส่รองเท้า และเก็บของเล่น รวมถึง
การท�ำกิจกรรมที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น การต่อบล๊อก
ไม้ การเล่นน�้ำเล่นทราย การเล่นบทบาทสมมุติ และ
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เล่นแป้งโดว์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะท�ำให้เด็กเกิด
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการสังเกต ทักษะ
การเล่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปญ
ั หา ทักษะ
การสือ่ สาร ทักษะการจัดการอารมณ์ตนเอง และทักษะ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เด็กในวัยนีจ้ ะพยายามท�ำอะไร
ด้วยตนเอง ดังนัน้ พ่อ แม่ และผูท้ ใี่ กล้ชดิ ควรเปิดโอกาส
ให้เด็กๆได้ท�ำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ผู้ใหญ่มีหน้าที่
คอยสนับสนุนและให้ก�ำลังใจ เมื่อเด็กๆท�ำได้ เด็กจะมี
ความรู้สึกมั่นใจและเกิดภาคภูมิใจในตนเอง
3. วัยอนุบาล (Preschool age children)
(อายุ 3-5ปี) เด็กในวัยอนุบาลจะเริ่มมีพัฒนาการของ
ทักษะทั้ง 4 ด้านคือทักษะทางกาย ทักษะทางอารมณ์
ทักษะทางสังคม และทักษะทางสติปัญญา ที่ซับซ้อน
มากขึ้น เพราะเด็กวัยนี้ชอบที่จะเล่นและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนรอบข้าง เด็กในวัยนี้จะเข้าใจและยอมรับในกฎ
กติกาได้มากขึ้น รู้จักการแบ่งปัน เข้าใจและเคารพใน
สิทธิของผู้อื่น รู้จักความยุติธรรม และความเท่าเทียม
เด็กในวัยนีจ้ ะได้รบั ประสบการณ์ใหม่ๆทีท่ า้ ทายมากขึน้
ท�ำให้ได้มโี อกาสทีจ่ ะคิดและแก้ปญ
ั หามากขึน้ ชอบทีจ่ ะ
ช่วยเหลือเพือ่ นและทุกคน จะมีความรับผิดชอบมากขึน้
และรู้จักการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่
พร้อมที่เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป ทักษะ
ที่เด็กจะเริ่มท�ำได้ในวัยนี้ คือ ทักษะการเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ปัญหาใน
สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น ทักษะการท�ำงานกลุ่ม และการ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ดังนัน้ ครูจงึ มีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะส่งเสริม
และพัฒนาให้เด็กในวัยนี้ได้ท�ำกิจกรรมที่ท้าทาย และ
เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกทักษะต่างๆในโรงเรียน โดย
เฉพาะทักษะที่ต้องท�ำร่วมกับเพื่อนและผู้อื่น ครูควร
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ได้พัฒนาทักษะ
ทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆ กัน ครูควรจะเน้นให้เด็กได้เล่น
ได้ลงมือปฏิบัติ ครูไม่ควรเน้นการสอนวิชาการ หรือเร่ง
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อ่าน เร่งเขียนมากเกินไป เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่พร้อม รอบตัว เด็กจะกลายเป็นเด็กที่บกพร่องทางภาษาและ
การเรียนรู้ เด็กจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ใจร้อน เอาแต่
ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม
แนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของเด็ ก ใจ และไม่สามารถอดทนรอคอยได้ ดังนั้นหากมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีกับเด็กวัยนี้ ควรเลือกใช้
ปฐมวัยในยุค ประเทศไทย 4.0
ยุ ค ประเทศไทย 4.0 เป็ น ยุ ค ของการ อย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ
เปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว และซั บ ซ้ อ น รวมถึ ง การที่ ควรมีผู้ใหญ่คอยให้ค�ำแนะน�ำ และใช้ในระยะเวลาที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�ำเนิน เหมาะสม
4. ควรอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆ ฟังทุกวัน
ชี วิ ต ของคนไทยทุ ก คน จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบกั บ
ั นาการทางภาษาทีด่ ี ส่ง
การอบรมและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก หาก เพราะนิทานจะช่วยให้เด็กมีพฒ
ผู้ปกครอง และครูไม่เข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนา เสริมให้เด็กรักการอ่าน นิทานยังช่วยสอนเรือ่ งคุณธรรม
ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ดังนั้นแนวทางการพัฒนา จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังสิ่งต่างๆ หรือสิ่งที่ต้องการ
ทักษะชีวติ ทัง้ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยในยุค ประเทศไทย จะสอนผ่านนิทานได้ และการอ่านนิทานให้ลกู ฟังทุกวัน
จะน�ำมาซึง่ ความอบอุน่ เพราะเด็กจะได้สมั ผัสอ้อมกอด
4.0 มีดังนี้
1. สิง่ แรกทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงก่อนทีจ่ ะจัดกิจกรรมให้ ที่อบอุ่นจากพ่อและแม่ ท�ำให้เด็กโตมามีความมั่นใจใน
กับเด็กปฐมวัยคือ พัฒนาการ ดังนั้น ครู และผู้ปกครอง ตนเอง และจะเป็นเด็กทีเ่ ห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ และมีจติ ใจ
ควรเข้าใจหลักของพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยก่อน ที่ดีงาม เด็กจะได้ฝึกทักษะทางภาษาซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ว่า เด็กในแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการท�ำอะไร ที่สุดในการอยู่รวมกันในสังคมและยังเป็นตัวชี้วัดได้ว่า
ได้บ้างและอยู่ในระดับใด เพราะหากจัดกิจกรรมที่ง่าย เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี
5. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ช่วยเหลือตนเองและ
เกินไป จะท�ำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย แต่หากจัด
กิจกรรมทีย่ ากเกินความสามารถจะท�ำให้เด็กเกิดความ ตัดสินใจเอง ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันให้ได้มากที่สุด
ตามวัย เพราะเด็กจะได้มโี อกาสฝึกท�ำและแก้ปญ
ั หาเอง
ท้อแท้ และเกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเอง
2. ควรพาเด็กๆ ได้ออกไปเล่นและสัมผัสกับ ได้ ดังนั้นครูและผู้ปกครองต้องไม่ใจร้อน ควรให้เวลา
ธรรมชาติให้มากที่สุด เพราะธรรมชาติจะเป็นตัวดึง กับเด็กในการฝึกการช่วยเหลือตนเอง และคอยให้การ
ศักยภาพของเด็กออกมาได้ดีที่สุด และการเรียนรู้นอก ช่วยเหลือเมือ่ เด็กขอให้ชว่ ย เด็กจะได้ฝกึ ทักษะการช่วย
ั หา ทักษะการตัดสินใจ
ห้องเรียน คือสิ่งที่ดีที่สุดในเด็กปฐมวัย เพราะเด็กๆ เหลือตนเอง ทักษะการคิดแก้ปญ
จะได้ปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้ ไปกับการได้เรียน และเด็กจะเป็นอิสระพึ่งพาตนเองได้
6. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ท�ำกิจกรรมใหม่ๆ
รู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียน และการที่เด็กๆ ได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนจะท�ำให้เด็กเกิดความคิดต่าง และมี อยู่เสมอ เพราะเด็กๆ จะสนุกกับความท้าทายและได้
จินตนาการที่แตกต่างจากเพื่อนๆ ได้ เด็กจะได้เรียนรู้ ท�ำกิจกรรมใหม่ๆ บางครั้งเด็กๆ อาจจะได้ค้นพบความ
ที่จะแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ ถนัดของตนเอง
7. สอนลูกให้มีน�้ำใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
สังเกต และทักษะการเข้าสังคม
3. ไม่ควรให้เด็กเล่นมือถือ เล่นคอมพิวเตอร์ ผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กรู้จักเป็นผู้ให้แล้ว เด็กจะ
หรือดูโทรทัศน์ โดยล�ำพังและเป็นระยะเวลานานเพราะ เป็นเด็กที่มีความสุข มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
จะท�ำให้เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และผู้คน และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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8. ให้ ลู ก ได้ ฝ ึ ก การช่ ว ยงานบ้ า นง่ า ยๆ ที่
เหมาะสมกับวัย เช่น เอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไปใส่ตะกร้า
ซัก เก็บของเล่นและรองเท้าเข้าที่ เอาขยะแห้งไป
ทิ้ ง ลงถั ง ขยะ ช่ ว ยหยิ บ ของที่ ไ ม่ มี อั น ตราย รดน�้ ำ
ต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง พับผ้าเช็ดตัว จัดเตียง เช็ด
โต๊ะ จัดโต๊ะอาหาร ทิ้งเศษอาหารแล้วเอาจานไปวาง
ไว้ในที่ล้าง เป็นต้น เพราะการฝึกให้เด็กได้ช่วยงาน
บ้านจะท�ำให้เด็กได้ทักษะการคิด การวางแผน และ
ความรับผิดชอบ
9. ไม่ควรส่งลูกเข้าโรงเรียนเน้นวิชาการ และ
เร่งให้ลูกอ่านออกเขียนได้ เพราะเวลาที่เสียไปกับการ
เร่งอ่านเขียนนัน้ ไม่คมุ้ กับสิง่ ทีเ่ ด็กๆได้มา เพราะการเร่ง
อ่านเขียน เป็นการเร่งธรรมชาติของพัฒนาการเด็กไปใน
ทางทีผ่ ดิ ท�ำให้เด็กเกิดความเครียด เกิดการแข่งขัน และ
เกิดความกดดัน เด็กทุกคนต้องการท�ำให้พอ่ แม่ภมู ใิ จใน
ตนเอง ดังนั้นเด็กทุกคนจะตั้งใจและพยายาม แต่หารู้
ไม่ว่าภายใต้ความพยายามของเด็กนั้นเกิดความเครียด
และความกดดัน อาจจะส่งผลต่อการเรียนและการใช้
ชีวิตและจะท�ำให้เด็กไม่มีความสุขกับการมาโรงเรียน
10. การเป็นต้นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครอง
และครูเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียน
รู้ได้ดีจากการมีตัวแบบที่ดี ดังนั้นหากผู้ปกครองและ
ครูต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี ควรประพฤติปฏิบัติ
ตนให้ ดี แ ละเหมาะสมกั บ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ ในชี วิ ต
ประจ�ำวัน เพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กช่างสังเกต และเด็ก
จะเป็นกระจกที่สะท้อนตัวตนของครูและผู้ปกครอง
ออกมาได้ดีที่สุด

บทสรุป

ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึง่ เป็นยุคของเทคโนโลยี
ยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และซั บ ซ้ อ น
ทักษะชีวิตทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะทางกาย ทักษะทาง
อารมณ์ ทักษะทางสังคม และทักษะทางสติปัญญา
เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยเพราะ
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เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริม่ ต้นแห่งการเรียนรู้ ผูป้ กครองและ
ครูเป็นผู้มีบทบาทที่สุดในการเตรียมความพร้อมทักษะ
ดังกล่าว ดังนั้นผู้ใหญ่
ทุ ก คนควรตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การฝึกทักษะชีวิตดังกล่าว ควรสอนให้เด็กรู้จักตนเอง
เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ นื่ สามารถจัดการกับความกดดัน ความ
บีบคัน้ ปัญหารอบตัว และเตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับ
ตัวในอนาคต จึงจะเรียกได้ว่า เป็นคนสมบูรณ์แบบ
เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าของสังคมอย่างแท้จริง สามารถ
น�ำสังคมไปสู่สันติสุข การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิ บั ติ ได้ พึ่ ง พาตนเอง เด็ ก จะเติ บ โตเป็ น มนุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์พร้อมที่จะก้าวเดินไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน
วันหน้า แต่ในทางกลับกัน หากเด็กที่ไม่มีทักษะชีวิต
หรือใช้ทักษะชีวิตไม่เป็น เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มี
ความภูมิใจ ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง อาจน�ำไปสู่การมี
บุคลิกภาพที่อ่อนแอ ต้องคอยพึ่งพาผู้อื่น ขาดความ
กระตือรือร้น ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดปัญหาใน
การปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีไม่ดี และอาจจะกลาย
เป็นผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้าง
ปัญหาให้แก่สังคมตามมาอีกมากมาย ดังค�ำกล่าวที่ว่า
“ความสบายในวัยเด็กน�ำมาซึ่งความหายนะของสิ่งทั้ง
ปวงในวัยรุน่ และวัยท�ำงาน (Easy childhood causes
tough adulthood)” หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยทุกส่วนได้ร่วมมือกัน ช่วยกันเตรียมเด็กปฐมวัย
ให้มีทักษะชีวิตที่ดี และสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ได้เหมาะสมกับวัย เด็กเหล่านั้นจะมีความสามารถใน
การใช้ทกั ษะชีวติ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมี
ประสิทธิผลเหมาะสมตามวัย และมีความสุข พร้อมทีจ่ ะ
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพต่อไปในอนาคต และน�ำพา
ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายของโมเดล “ประเทศไทย
4.0” ได้อย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในยุคประเทศไทย 4.0
ตามแนวคิด STEM, STEAM และ STREAM
INTEGRATED LEARNING MANAGEMENT IN THAILAND 4.0 ERA,
BASED ON STEM, STEAM, AND STREAM
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์*

บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในยุคประเทศไทย 4.0 ใน 3 แบบ คือ สะเต็ม (STEM)
สะตีม (STEAM) และ สะตรีม (STREAM) ซึ่งเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐในยุค “ประเทศไทย 4.0” ที่มี
ความมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสอนแบบ STEM Education ภายใน 5 ปี เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาประเทศให้ครบทุกมิติ บทความนี้จึงได้น�ำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ความหมาย
และลักษณะของการบูรณาการการเรียนรูแ้ บบสะเต็ม (STEM) สะตีม (STEAM) และ สะตรีม (STREAM) มีการยก
ตัวอย่างการบูรณาการตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และภาษาไทย
โดยการน�ำศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าไปด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้านศิลปะ (Art) และการอ่าน (Reading) ตาม
แนวคิด STEM STEAM และ STREAM เพื่อให้ครูผู้สอน นิสิตครู นักศึกษาครู หรือผู้ที่สนใจ น�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้หรือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/ สะเต็ม/ สะตีม/ สะตรีม

ABSTRACT
This article presents integrated learning management in the “Thailand 4.0” era, three
integrated learning approaches: STEM, STEAM, and STREAM, followed the government education
policy in “Thailand 4.0”. It is expected that all schools in the basic education level will teach
STEM Education within 5 years to lead the development of every dimension. This article deals
with integrated learning management, meaning and characteristics of STEM integration. STEAM
and STREAM. There are examples of integrating indicators and learning objects according to the
core curriculum of basic education in 2008 in 5 subject area, the subject is science, mathematics,
career and technology, art and Thai by integrating subject into Science, Engineering, Mathematics,
*อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Art, and Reading. To teach teachers, student teachers or interested people apply to the
management of learning or teaching and learning in accordance with the current government
education policy.

Keywords : Integrated learning management/ STEM/ STEAM/ STREAM

บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปีของการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมา นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เริ่มจาก พ.ศ. 2504 มาจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
สิ้นสุด พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ในทางก้าวหน้าและในทางเสื่อมถอย ทั้งด้านประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
มีการขยายตัว พึ่งพาปัจจัยภายนอกและยังมีปัญหา
ความยากจน จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมถึงการสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ให้กับ
ประชาชน (สุริยนต์ หลาบหนองแสง, 2555) และเมื่อ
ย้อนทบทวนปรากฏการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่า ต้นเหตุ
ส�ำคัญของปัญหาทีไ่ ม่อาจจะปฏิเสธได้ คือ กระบวนการ
พัฒนาประเทศที่ผิดทิศทางและการบริหารที่ผิดพลาด
ท� ำ ให้ ห นี้ ค รั ว เรื อ นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น การ
ศึกษาไทยไร้คุณภาพรั้งท้ายอาเซียน เด็กติดเกม ไม่เก่ง
ภาษา อ่านไม่ออก คิดไม่เป็น เกิดพฤติกรรมก้มหน้า
ปริญญาเถื่อนเกลื่อนเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต
คอร์รัปชั่นเกิดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษาทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ
ไทย (โกมล จันทวงษ์, 2557) จะเห็นได้ว่าปัญหาใน
การพัฒนาประเทศยังคงมีถึงปัจจุบัน และในรัฐบาล
ปัจจุบันได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
จึ ง ได้ ป ระกาศนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรื อ
“THAILAND 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติ ถือ
เป็นแนวทางการเปลีย่ นผ่านทัง้ ระบบใน 4 องค์ประกอบ

ส� ำ คั ญ คื อ การเปลี่ ย นจากการเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น การบริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร�่ำรวยขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur)
การเปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่
ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
การเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต�่ำ ไปสู่ High Value Services และ
การเปลี่ ย นจากแรงงานทั ก ษะต�่ ำ ไปสู ่ แรงงานที่ มี
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และทักษะสูง (สุวทิ ย์ เมษินทรีย,์
2559) โดยกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้
“ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นทีส่ ำ� คัญ 1) เป็นจุดเริม่
ต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลือ่ นไปสูก่ าร
เป็นประเทศทีม่ งั่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน อย่างเป็นรูปธรรม
2) เป็น “Reform in Action” ทีม่ กี ารผลักดันการปฏิรปู
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา
และการปฏิรปู การศึกษาไปพร้อมๆ กัน และ 3) เป็นการ
ผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”
โดยเป็นประชารัฐทีผ่ นึกก�ำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จัก
พอ และรู้จักปัน”
การพั ฒ นาและเปลี่ ย นผ่ า นนี้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
“การศึ ก ษา” เข้ า มาขั บ เคลื่ อ นในพั ฒ นาบุ ค ลากร
ประเทศให้พร้อมส�ำหรับการพัฒนาประเทศ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ เ สนอแนวทาง
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ขับเคลื่อนการศึกษาไทยส�ำหรับ Thailand 4.0 ไว้
ประการหนึ่งว่า “ภายใน 5 ปี จะท�ำให้มีการเรียนการ
สอน STEM Education (Science Technology
Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน”
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, 2559) ดังนั้นบทความนี้จึงขอ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ด้วยน�ำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบ STEM, STEAM
และ STREAM ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เพือ่ ให้ครู และผูท้ สี่ นใจ น�ำไปใช้พฒ
ั นาการจัดการเรียน
รูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการน�ำความรูไ้ ปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตจริง
ความหมายของการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการ
มี นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ ก ล่ า วถึ ง การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังเช่น ทิศนา แขมมณี
(2557) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
การบูรณาการ หมายถึง การน�ำเนื้อหาสาระที่มีความ
เกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถน�ำความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ�ำวันได้ สามารถบูรณ
าการได้หลายลักษณะ เช่น การบูรณาการภายในวิชา
(Interdisciplinary) เป็นการน�ำเนื้อหาสาระในวิชา
เดียวกัน หรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกันมาสัมพันธ์กัน
ผู้สอนสามารถน�ำสาระทุกเรื่องมาสัมพันธ์กันเป็นเรื่อง
เดียวได้ การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary
หรือ multidisciplinary) เป็นการน�ำเนื้อหาสาระของ
สองวิชา หรือหลายๆวิชามาสัมพันธ์ให้เป็นเรือ่ งเดียวกัน
เพื่อแก้ปัญหา หรือการแสวงหาความรู้ความเข้าใจใน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ การเชือ่ มโยงความรูแ้ ละทักษะระหว่าง
วิชาต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่
เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น
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ฆนัท ธาตุทอง (2551) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ หมายถึง การน�ำสาระ
การเรียนรู้ (Subject Matter) และกระบวนการเรียนรู้
(Method) ของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในแต่ละระดับการ
ศึกษาที่สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกัน มา
ประสาน ผสม ผนวก ขมวด หลอมรวม เชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบ
ถ้วนในตัวเอง
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึง
เป็นการน�ำสาระการเรียนรู้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นการน�ำความรู้ไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต
และการท�ำงาน ในยุคประเทศไทย 4.0
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามแนวคิด
STEM, STEAM และ STREAM
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
ที่มุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนสอนแบบ STEM Education
ในอีก 5 ปี ข้างหน้านั้น จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นจากการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีฐานคิดแบบบูรณาการ
ตั้งแต่วัยเด็ก อันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการสร้างคน
ไทย 4.0 ในอนาคตได้ ดังนัน้ ในบทความนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอ
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในยุคประเทศไทย 4.0
ตามแนวคิด STEM, STEAM และ STREAM ในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552)
“STEM” หรื อ “สะเต็ ม ” เป็ น ค� ำ ย่ อ
จากภาษาอั ง กฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิ ช า
ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ (S : Science) เทคโนโลยี

คณิตศำสตร์ (M : Mathematics)
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(T : Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E : Engineering) ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น มีการแบ่งกลุ่ม
และคณิตศาสตร์ (M : Mathematics)
สาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
แหล่งที่มำ http://kelmscottprimaryschool.wa.edu.au/teachingandlearning/stem/
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
และภาษาต่
งประเทศ
ดังนับ้น การน�ำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดนี้ต้องนำศำสตร์
ต่ำงๆ มำบูรณำกำรเข้
ำด้วายกั
น แต่สำหรั
วิทยาศาสตร์
(Science)
เทคโนโลยี (Technology)
กำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย
ตำมหลั
กสูตรแกนกลำงกำรศึ
กษำขั้น
วิ
ศ
วกรรมศาสตร์
(Engineering)
และ
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 นั้น มีกำรแบ่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสำระ ได้แก่ คณิตศาสตร์
(Mathematics)
ที่เรียสุกว่ขศึา กSTEM
มาใช้กับการศึกษา
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวั
ฒนธรรม
ษำและพล
แหล่
งที่มา http://kelmscottprimaryschool.
ขัน้ พืำงประเทศ
น้ ฐานของประเทศไทย
เพียงพอส�ำหรับการ
ศึwa.edu.au/teachingandlearning/stem/
กษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่
ดังนั้น กำรนอาจไม่
ำวิทยำศำสตร์
พัฒนาประเทศในทุ
มิติ คณิ
ควรมี
การบูรณาการศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศำสตร์
(Engineering) กและ
ตศำสตร์
ก า ร จั ด ก า รทีเรี่เรียยนกว่รูำ้ ต STEM
า ม แ นมำใช้
ว คิ ดกนีับ้ ตกำรศึ
้ อ ง กษำขั
ด้านศิ
และการอ่าน (Reading)
ม่ เติมเข้าไป
(Mathematics)
้นพืล้นปะ(Art)
ฐำนของประเทศไทย
อำจไม่เพีเพิ
ยงพอ
น�ำศาสตร์
่างๆ ฒมาบู
รณาการเข้าด้กวมิยกั
แต่สก�ำำรบู
หรัรบณำกำรศำสตร์
สำหรับตกำรพั
นำประเทศในทุ
ติ นควรมี
้ำนศิ่งนีล้วปะ(Art)
และกำรอ่
ำน
ด้วย เราเรียดกสิ
่า STEAM
และ STREAM
ความ
การจั(Reading)
ดการเรียนรู
้นพืยกสิ
้นฐานของ
เพิ้ใ่มนระดั
เติมเข้บำการศึ
ไปด้วยกษาขั
เรำเรี
่งนี้ว่ำ STEAM
STREAM
ควำมสั
มพันธ์และ
ระหว่STREAM
ำง
สัมพันและ
ธ์ระหว่
าง STEM,
STEAM
สรุป
STEM, STEAM
และกSTREAM
สรุปได้ดังภำพนี
้ ได้ดังภาพนี้
ประเทศไทย
ตามหลั
สู ต รแกนกลางการศึ
ก ษา

S

T

E

M

(S : Science)+ (T : Technology)+(E : Engineering)+(M : Mathematics) = STEM

S

T

E

A

M

STEM + (A : Art) = STE (A) M = STEAM

S

T

R

E

A

M

STEM + (A : Art) + (R : Reading) = ST (R )E (A) M = STREAM

่ 1ำความสั
มพัSTEAM
นธ์ระหว่และ
าง STEM,
STEAM และ STREAM
ภำพที่ 1 ควำมสัมพันภาพที
ธ์ระหว่
ง STEM,
STREAM
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามแนวคิด ขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษาในประเทศไทย โดยสะเต็มศึกษา
STEM
ประเทศไทย (STEM Education Thailand) ได้ให้ความ
จากนโยบายปั จ จุ บั น ของการศึ ก ษาของ หมายไว้ว่า STEM หมายถึง องค์ความรู้วิชาการของ
ภาครัฐ ท�ำให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ ศาสตร์ทั้งสี่ ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็น
เทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้ง สะเต็มศึกษา ประเทศไทย จริงทีต่ อ้ งอาศัยองค์ความรู้ (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย,
(STEM Education Thailand) เพื่อเป็นองค์กรหลักที่ 2559) นอกจากนี้ วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และอาทร
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นกแก้ว (2559) ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า STEM หรือ
STEM Education เป็นนโยบายด้านการศึกษาหรือ
รูปแบบหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดการ
เรียนรู้ในแนวทางแบบบูรณาการข้ามศาสตร์หรือข้าม
สาขาวิชา ซี่งศาสตร์แกนหลักที่เป็นหัวรถจักรส�ำคัญ
ของ STEM คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
จากความหมายของ STEM ที่ มุ ่ ง เน้ น
การบู ร ณาการความรู ้ ใ น 4 สหวิ ท ยาการ ได้ แ ก่
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ที่โดยเน้นการน�ำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวม
ทั้ ง การพั ฒ นากระบวนการหรื อ ผลผลิ ต ใหม่ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต และการท�ำงาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ
กับชีวิตจริงและการท�ำงาน จึงมีแนวทางการจัดการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มหรือ สะเต็มศึกษา ให้เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ�ำทฤษฎีหรือกฏ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้าง
ความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคูก่ บั การพัฒนาทักษะการคิด ตัง้ ค�ำถาม แก้
ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ
พร้อมทั้งสามารถน�ำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการ
กับชีวิตประจ�ำวันได้
แนวคิดหลัก
Science
สิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต

Technology
รวบรวมข้อมูล
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ส�ำหรับ สะเต็มศึกษา ประเทศไทย ก็ได้เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มมีลกั ษณะ
5 ประการได้แก่
(1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ
(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ�ำวันและการท�ำอาชีพ
(3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
(4) ท้าทายความคิดของนักเรียน
(5) เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็น
และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา
แนวทางดังกล่าวนีม้ จี ดุ ประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่
สามารถน�ำมาใช้ได้ทุกวัน (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย,
2559)
ส�ำหรับการบูรณาการบทเรียนตามแนว STEM
นั้น เริ่มมีครูผู้สอนน�ำไปใช้กันในวงกว้าง โดยเฉพาะครู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
และอาทร นกแก้ว (2559)
ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาบทเรียน STEM ที่ให้
วิทยาศาสตร์เป็นแกนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
19
สิ่งไม่มีชีวิต ดังภาพที่ 2
Engineering
กำรออกแบบ
วิธีกำร

Mathematics
กำรให้เหตุผล

ภำพที่ 2 บทเรียนตำมแนวคิภาพที
ด STEM
่ 2 บทเรียนตามแนวคิdkiด STEM
จำกภำพจะเห็นได้ว่ำบทเรียนตำมแนวคิด STEM นี้เป็นบทเรียนที่บูรณำกำรจำก 4 ศำสตร์
ประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต กำรรวมรวมข้อมูล กำรออกแบบ วิธีกำร และกำรให้เหตุผล
ซึ่งหำกครูผู้สอนต้องกำรนำตัวอย่ำงกำรบูรณำกำรบทเรียนนี้ไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นใด ก็สำมำรถ
วิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ของสำนักงำนวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
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จากภาพจะเห็ น ได้ ว ่ า บทเรี ย นตามแนวคิ ด ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552 ก, 2552
STEM นี้ เ ป็ น บทเรี ย นที่ บู ร ณาการจาก 4 ศาสตร์ ข, 2552 ง) ในระดับชั้นที่สนใจไปใช้ในการจัดการเรียน
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต การรวมรวม รู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้
ข้อมูล การออกแบบ วิธีการ และการให้เหตุผล
ซึ่ ง หากครู ผู ้ ส อนต้ อ งการน� ำ ตั ว อย่ า ง
ส�ำหรับบทความนี้ขอเสนอตัวอย่างการบูรณา
การบู ร ณาการบทเรี ย นนี้ ไ ปใช้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ การการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
ชั้ น ใด ก็ ส ามารถวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด และสาระการ สิ่งไม่มีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก
เรี ย นรู ้ แ กนกลางตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา การวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางตาม
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส�ำนักงานวิชาการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
และมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการ 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏดังนี้

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางส�ำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการตาม
แนวคิด STEM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
การบูรณาการ

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

S
วิทยาศาสตร์(Science)
“สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมี
ชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญ
เติบโต สืบพันธุ์ และ ตอบสนองต่อสิง่ เร้า แต่สงิ่ ไม่มชี วี ติ
จะไม่มี ลักษณะดังกล่าว

T
ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลที่สนใจและ ข้อมูลของสิง่ ทีส่ นใจอาจเป็นข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล สัตว์
เทคโนโลยี (Technology) แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
สิง่ ของ เรือ่ งราว และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ แหล่งข้อมูลทีอ่ ยู่
“รวบรวมข้อมูล”
ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
E
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
“วิธีเลือกซื้อปลาสด”
M
คณิตศาสตร์
(Mathematics)
“การให้เหตุผล”

ง 1.1 ป.1/1
ทักษะการท�ำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา และ
บอกวิธีการท�ำงาน เพื่อช่วยเหลือ ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์
ตนเอง
และเครื่องมือง่าย ๆ ในการด�ำรงชีวิต โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านงาน
ค 6.1 ป.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบ การตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรตำมแนวคิด STEM เรื่อง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สำมำรถบูรณำกำรได้อย่ำงสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้
วารสารการศึ
กษาและการพั
งคม ปีที่ 13 ฉบักบษำขั
ที่ 1 ้นปีพื
การศึ
กษาพุ2560
าที้ ่ 25
แกนกลำงตำมหลั
กสูฒตนาสั
รแกนกลำงกำรศึ
้นฐำน
ทธศัก(กรกฎาคม-ธั
รำช 2551 ถึนงวาคม
3 กลุ่ม2560)
สำระกำรเรีหน้ยนรู
การจัดการเรี
นรู้แบบ แปรปรวนทางเศรษฐกิ
ได้แจากตารางจะเห็
ก่ วิทยำศำสตร์นได้คณิว่าตศำสตร์
และ ยกำรงำนอำชี
พและเทคโนโลยี จจึงได้ทบทวนนวัตกรรม STEM
บูรณาการตามแนวคิด STEM เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มี ที่มีอยู่ เพื่อให้ STEM เป็นนวัตกรรมที่สร้างความ
ดการเรี
ยนรู้แบบบู
ชีวิต การจั
สามารถบู
รณาการได้
อย่ราณาการตามแนวคิ
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ัด เจริญงอกงามในอนาคต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กสูตรกำรศึกสูกตษำขั
้นพื้นฐำนของประเทศไทยไม่
ได้มีเพีย 3่ 21
กลุ่มโดยมี
สำระเท่
ำนั้น ยัIsland
ง
และสาระการเรียเนืนรู่องจำกหลั
้แกนกลางตามหลั
รแกนกลาง
ของเศรษฐกิจในศตวรรษที
Rhode
ลุ่มสำระอื
่นๆทีพุ่คทวรน
จึงขอนofำเสนอกำรบู
รณำกำรที
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สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ใช้ STEAM จนประสบความส� ำ เร็ จ และได้ รั บ5การ
สำขำวิชพำและเทคโนโลยี
ได้แก่ วิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี ยอมรั
(Technology)
วกรรมศำสตร์
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ไ
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สร้ำงควำมเจริญงอกงำมในอนำคต และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 โดยมี
ขอน�ำRhode
เสนอการบู
รณาการที
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(Engineering)
ศิลSTEM
ปะ(Art)เป็และ
หากครู
ผู้สอนที่เคยบูทรำงด้
ณาการแบบ
ศิลปะและกำรออกแบบ
โดยยังใช้
นศูนย์กลำง สำมำรถบู
รณำกำรศำสตร์
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คณิตและกำรออกแบบได้
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งการบูนรกำรสร้
ณาการแบบSTEAM
เพื่ อ ต่ อ ยอดกั
ศักยภำพสู่ตลำดแรงงำน
STEM นั้ น ก็ ส ามารถท� ำ ได้ อ ย่ า งง่ า ยดายโดยเพิ่ ม
STEM + Art = STEAM
หำกครูผู้สอนที่เคยบูรณำกำรแบบ STEMสาระการเรี
ต้องกำรบูยรณำกำรแบบSTEAM
เพื่อต่อกยอด
นรู้ศิลปะ เรื่องรูปร่างและลั
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STEM นัเป็้นนการเพิ
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ภาพที่ 3 ยนรู้ศิลปะ เรื่องรูปร่ำงและลักษณะ
เข้ำไปดัSTEM
งภำพที่ หลั
3 งจากสหรัฐอเมริกาพบความ
เข้าไปจาก
แนวคิดหลัก
Science
สิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต

Technology
รวบรวมข้อมูล

Engineering
กำรออกแบบ
วิธีกำร

Art
รูปร่ำงลักษณะ

Mathematics
กำรให้เหตุผล

ภาพที่ 3 บทเรียนตามแนวคิด STEAM
ภำพที่ 3 บทเรียนตำมแนวคิด STEAM
จากหลักการบูรณาการในภาพที่ 3 ข้างต้น หากจะน�
dki ำ STEAM มาบูรณาการเพิ่มเติมจากบทเรียน STEM
จำกหลักกำรบูรณำกำรในภำพที่ 3 ข้ำงต้น หำกจะนำ STEAM มำบูรณำกำรเพิ่มเติมจำก
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถท�ำได้โดยเพิ่มตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตร
บทเรียน STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถทำได้โดยเพิ่มตัวชี้วัดและสำระกำร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าไปดังตารางที่ 2 (ส�ำนักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 จ)

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
หน้าที่ 26
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางส�ำหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวคิด STEAM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
การบูรณาการ
S
วิทยาศาสตร์ (Science)
“สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต”

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดย
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบความ สิ่ ง มี ชี วิ ต จะมี ก ารเคลื่ อ นที่ กิ น อาหาร ขั บ ถ่ า ย
แตกต่าง ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และ ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี ลักษณะดังกล่าว

T
ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลทีส่ นใจและ แหล่ง ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล
เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ
“รวบรวมข้อมูล”
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ตั ว เช่ น บ้ า น ห้ อ งสมุ ด
ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์
E
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
“วิธีเลือกซื้อปลาสด”
A
ศิลปะ (Art)
“รูปร่างลักษณะของปลา
สด”

M
คณิตศาสตร์
(Mathematics)
“การให้เหตุผล”

ง 1.1 ป.1/1
บอกวิธีการท�ำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง

ทักษะการท�ำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา และ
ปลอดภัย เพือ่ ช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และเครือ่ งมือง่าย ๆ ในการด�ำรงชีวติ โดยฝึกปฏิบตั ิ
ผ่านงาน

ศ 1.1 ป.1/1
รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวใน
อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และ ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้น แสดงความรู้สึก
ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ ทีม่ ีต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรู ้ สึ ก ที่ มี ต ่ อ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ค 6.1 ป.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียน
รู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STEAM เรื่อง สิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต สามารถบูรณาการ เรื่อง “รูปร่าง
ลักษณะของปลาสด”ได้อย่างสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั และ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง รูปร่าง ลักษณะ และขนาด
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
รอบตัว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ได้อย่างน้อย 4 กลุ่มสาระการเรียน
รู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามแนวคิด
STREAM
STREAM หรือสะตรีม เป็นค�ำย่อจากภาษา
อังกฤษของศาสตร์ 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) การอ่ า น

22
(Engineering)
ศิลปะ(Art)ฒนาสั
และคณิ
(Tyler,
2016) นวาคม 2560) หน้าที่ 27
วารสารการศึกษาและการพั
งคม ปีตทศำสตร์
ี่ 13 ฉบับ(Mathematics)
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(กรกฎาคม-ธั
STREAM
เกิดขึ้นหลัง(Engineering)
จำกมีกำรใช้ STEM
STEAMำไปใช้
อย่ำขงแพร่
ผู้สส่ อน
(Reading)
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปะและของการน�
องครูหผสู้ ลำย
อนหรืเพรำะครู
อทุกท่านที
นใจ เพราะ
เห็น(Art)
ว่ำวิและคณิ
ทยำศำสตร์
อำจไม่
ใช่สำขำวิชำแกนหลั
เสมอไป การอ่
แต่กาำรอ่
่องมือสำคัยนรู
ญ ้ และยัง
ตศาสตร์
(Mathematics)
(Tyler,ก2016)
นถือำนต่
เป็นำจุงหำกที
ดเริ่มต้่เนป็ส�นำเครื
คัญในการเรี
ของกำรเรียSTREAM
นรู้ อีกทั้งเกิยังดสำมำรถบู
รณำกำรกำรอ่
ำนเข้ำไปในเนื
หำวิดชวิำได้
อย่ำงง่
ขึ้ น หลั ง จากมี
ก ารใช้ STEM
ส่งเสริม้อการคิ
เคราะห์
ให้ำกยดำย
บั ผูเ้ รียนและหำก
สอดคล้องกับการ
ผู้เรีและ
ยนมีSTEAM
ทักษะกำรอ่
น จะท
ำให้ผเพราะครู
ู้เรียนสำมำรถเรี
ๆ ได้ดีอีก4.0
ด้วยอีกด้วย
อย่าำงแพร่
หลาย
ผู้สอนเห็ยนนรู
ว่า ้วิชพัำอืฒ่นนาคนไทย
ในบำงบทควำมอำจจะแทน
ด้วย กำรอ่
ยนด(Reading
หรือ ด
วิทยาศาสตร์
อาจไม่ใช่สาขาวิชาแกนหลัRกเสมอไป
แต่ำนและกำรเขี
การจั
การเรียนรู้แand
บบบูWriting)
รณาการตามแนวคิ
ศำสนำ
อกใช้ กำรอ่
(Reading)โดยเพิ
ในกำรยกตั
วอย่ำงประกอบ
่อ
การอ่(Religion)
านต่างหากทีแต่
่เป็ในนบทควำมนี
เครื่องมือส�ำ้ขคัอเลื
ญของการเรี
ยนรูำ้ น STREAM
่ ม สาระการอ่
า นในกลุ ่ มเพื
สาระการ
ประโยชน์
องกำรนำไปใช้
ของครูาผนเข้
ู้สอนหรื
อทุกอ้ ท่หาวิ
ำนที
ำนถื
อเป็นจุาดงประเทศเข้
เริ่มต้นสำคัาญ
ใน
อีกทัง้ ยังขสามารถบู
รณาการการอ่
าไปในเนื
ชา่สนใจ
เรียนรูเพรำะกำรอ่
้ภาษาไทยหรื
อภาษาต่
ไปสามารถ
กำรเรี
งเสริมกำรคิ
วิเครำะห์
ให้กับานผู้เรีจะยน สอดคล้
องกับดกำรพั
4.0 อีกด้วย
ได้อยย่นรู
างง่้ และยั
ายดายงส่และหากผู
้เรียดนมี
ทักษะการอ่
บูรณาการได้
ังภาพทีฒ่ นำคนไทย
4
ดกำรเรียยนรู
นรู้ว้แิชบบบู
ด STREAM
ำนในกลุ
่ม
ท�ำให้ผู้เรีกำรจั
ยนสามารถเรี
าอื่นๆรณำกำรตำมแนวคิ
ได้ดีอีกด้วย
ส�ำหรัโดยเพิ
บครูผ่มู้สสำระกำรอ่
อนที่ต้องการบู
รณาการบทเรี
ยน
สำระกำรเรีในบางบทความอาจจะแทน
ยนรู้ภำษำไทยหรือภำษำต่Rำงประเทศเข้
รณำกำรได้
ภำพที่ 4เพือ่ ต่อยอดกับ STEM
ด้วย การอ่าำนไปสำมำรถบู
ของตนเองให้
เป็นแบบดังSTREAM
บครูผู้สอนที
่ต้อWriting)
งกำรบูรณำกำรบทเรี
นแบบวอย่
STREAM
และการเขีสยำหรั
น (Reading
and
หรือ ศาสนายนของตนเองให้
และ STEAM ทีเ่ ป็คยยกตั
างมาข้างต้เพื
นนั่อน้ ต่จึองไม่ใช่เรือ่ ง
ยอดกั
บ STEM แต่
และใ นบทความนี
STEAM ที่เ้ ขคยยกตั
วอย่ำการอ่
งมำข้าำนงต้นยากอี
นั้นจึงกไม่
ช่เรืสามารถบู
่องยำกอีกรต่ณาการได้
อไป สำมำรถ
(Religion)
อเลื อ กใช้
ต่อใไป
ดังภาพที่ 4
บูร(Reading)
ณำกำรได้ ดัในการยกตั
งภำพที่ ว4อย่างประกอบ เพื่อประโยชน์
แนวคิดหลัก
Science
สิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต

Technology
รวบรวมข้อมูล

Reading
กำรอ่ำน
จับใจควำม

Engineering
กำรออกแบบ
วิธีกำร

Art
รูปร่ำงลักษณะ

Mathematics
กำรให้เหตุผล

ภำพที่ 4 บทเรียนตำมแนวคิด STREAM
ภาพที่ 4 บทเรียนตามแนวคิด STREAM
จากภาพที่ 4 บทเรียนตามแนวคิด STREAM เรียนรูdki
้ภาษาไทย (ส�ำนักงานวิชาการและมาตรฐานการ
จำกภำพที่ 4 บทเรียนตำมแนวคิด STREAM สำมำรถบูรณำกำรสำระกำรอ่ำนเข้ำไปใน
สามารถบูรณาการสาระการอ่านเข้าไปในบทเรียนโดย ศึกษา, 2552 ค) เข้าไปดังตัวอย่างในตารางที่ 3
บทเรียนโดยเพิ่มตัวชี้วัดและสำรำรเรียนรู้แกนกลำงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (สำนักงำน
เพิม่ ตัวชีว้ ดั และสารารเรียนรูแ้ กนกลางในกลุม่ สาระการ

วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2552 ค) เข้ำไปดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 3
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หน้าที่ 28
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางส�ำหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวคิด STREAM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
การบูรณาการ

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

S
วิทยาศาสตร์ (Science)
“สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ง
ไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมี
ชีวติ จะมีการเคลือ่ นที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญ
เติบโต สืบพันธุ์ และ ตอบสนองต่อสิง่ เร้า แต่สงิ่ ไม่มชี วี ติ
จะไม่มี ลักษณะดังกล่าว

T
เทคโนโลยี
(Technology)
“รวบรวมข้อมูล”

ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลที่สนใจและ ข้อมูลของสิง่ ทีส่ นใจอาจเป็นข้อมูลเกีย่ วกับ บุคคล สัตว์
แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
สิง่ ของ เรือ่ งราว และเหตุการณ์ ต่าง ๆ แหล่งข้อมูลทีอ่ ยู่
ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์

R
การอ่าน (Reading)
“การอ่านจับใจความ
เรื่อง วิธีเลือกปลาสด”

ท 1.1 ป.1/3 ตอบค�ำถามเกี่ยวกับเรื่อง การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
ที่อ่าน
- นิทาน
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรือ่ งย่อจากเรือ่ งทีอ่ า่ น - วรรณคดีและวรรณกรรม ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

E
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
“วิธีเลือกซื้อปลาสด”

ง 1.1 ป.1/1
ทักษะการท�ำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา และ
บอกวิ ธี ก ารท� ำ งาน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์
ตนเอง
และเครื่องมือง่าย ๆ ในการด�ำรงชีวิต โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านงาน

A
ศิลปะ (Art)
“รูปร่างลักษณะของปลา
สด”

ศ 1.1 ป.1/1
รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวใน
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะ ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แสดงความรู้สึกที่มี
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ใน ต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

M
คณิตศาสตร์
(Mathematics)
“การให้เหตุผล”

ค 6.1 ป.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STREAM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สามารถบูรณาการ การอ่าน (Reading) เรื่อง “การอ่านจับใจความ เรื่อง วิธีเลือกปลาสด” ได้อย่าง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในหัวข้อการอ่านจับใจความจากบทเรียนจากกลุ่มสาระการ
เรียนรูอ้ นื่ ๆ ท�ำให้บทเรียนนีบ้ รู ณาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างน้อย
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5 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้
อย่างลงตัว

บทสรุป
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิด STEM, STEAM และ
STREAM ทั้ ง 3 รู ป แบบ มีความเหมือนกันคือ มี
การบูร ณาการศาสตร์ด้านวิท ยาศาสตร์ วิศวกรรม
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เป็นหลัก สามารถบูรณ
าการได้ในการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่มีตัวชี้วัดและสาระการ
เรี ย นรู ้ แ กนกลางตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ชัดเจนอยูแ่ ล้ว ส่วนความ
แตกต่างมีในส่วนของศาสตร์ที่เพิ่มเข้ามาใน STEAM

หน้าที่ 29
และ STREAM ได้แก่ ศิลปะ และการอ่าน ซึ่งครูผู้สอน
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ทงั้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่นได้ จากตัวอย่างการบูรณาการที่ได้น�ำเสนอ
ไว้คงท�ำให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจเห็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับชั้นอื่นๆ ได้ และ
หากครูผสู้ อนสามารถจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตาม
แนวคิด STEM, STEAM และ STREAM หรือบูรณาการ
ข้ามกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นหัวข้อหรือประเด็นทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กันได้แล้วนั้น ทุกโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานย่อมสามารถสอนแบบ STEM Education
ได้ภายใน 5 ปี ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐใน
ยุค “ประเทศไทย 4.0” ได้อย่างแน่นอน และการสอน
ของครูในยุคนีจ้ ะไม่เป็นเพียงการสอนให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะน�ำไปสู่การพัฒนาคน
ไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศให้ครบทุกมิติ
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การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน
THE USE OF SMARTPHONE TECHNOLOGY FOR INSTRUCTION
ดร.ด�ำรัส อ่อนเฉวียง*

บทคัดย่อ
มนุษย์เป็นอาศัยรวมกันอยู่เป็นสังคม มีความสัมพันธ์ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นย่อมมีการติดต่อ
สื่อสารกันโดยช่องทางที่หลากหลาย เนื่องจากการสื่อสารเป็นกิจกรรมพื้นฐานในชีวิต ประจ�ำวันของมนุษย์
ขณะที่สังคมไทยยุคปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
ชีวิตประจ�ำวัน เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet
Computer) ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะโทรศัพท์
มือถืออัจฉริยะทีม่ คี วามสามารถในการท�ำงานมากกว่าการเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารอย่างเดียว กล่าวคือยังสามารถใช้ดู
หนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ถ่ายวิดโี อ เล่นเกม รวมถึงการการเชือ่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) หรือ บริการข้อมูลข่าวสาร การช�ำระค่าใช้บริการต่างๆ และตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ซึ่งความสามารถของโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ช่วยให้การท�ำงาน การบันเทิงและการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสามารถของเทคโนโลยีโทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะดังกล่าว ประกอบกับการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม และการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่น�ำเสนอความรู้
และกิจกรรมที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนที่ดีงามต่อไป
คําสําคัญ : เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ/ การเรียนการสอน

ABSTRACT
Human beings live together as a society. In relationship and interact with each other so
have to communicate with each other by various channels. Since communication is a basic
activity of daily living while social Thailand today. With the use of electronic communication
devices are widely used. It became a necessity in daily life, especially intelligent mobile phone
and computer tablet computer (Tablet Computer), which has been constantly evolving with
advances in science and technology. In particular, smart mobile phones, which have the capacity
to work more as a communication, tool as well. It is also used to view movies, listen to music,
take pictures, play video games, including the connection to the Internet, send and receive e-mail
or information services. The Payment Services and as well as communication via the Internet.
* อาจารย์ประจ�ำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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The ability of such mobile phones. Enabling Entertainment and communication is effective,
However, the technological capabilities of smart phones such. The design and development
process of teaching proper. Media and creative teaching, offering knowledge and appropriate
activities. Contributes to the learning process of children learning a pretty good following.

Keywords : Smartphone technology/ Instructional

บทนํา
นวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคสื่อสารดิจิทัล
ภายใต้ พั ฒ นาการของวิ ท ยาการและเทคโนโลยี
ในยุ ค “สั ง คมฐานความรู ้ . (Knowledge Based
Society)” ที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทุกประเทศก็ได้รับ
ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสของเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือเป็นยุคสมัย
ที่ ก ารเข้ า ถึ ง และเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
นั่นเอง ขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศราคาถู ก ลง โดยเฉพาะโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
อัจฉริยะที่มีความสามารถในการท�ำงานมากกว่าการ
เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างเดียว กล่าวคือยังสามารถใช้
ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เล่นเกม รวมถึง
การการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการข้อมูลข่าวสาร การช�ำระ
ค่าใช้บริการต่างๆ และตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ในเครื่องเดียว อย่างไรก็ตามเด็กและ
เยาวชนไทยในยุคปัจจุบันได้ให้ความสนใจและเลือกใช้
สื่อมวลชนประเภทนี้มาก ทั้งเพื่อการสืบค้น เพื่อการ
เรียนรู้ เพือ่ การสือ่ สาร ตลอดจน เพือ่ การบันเทิงรูปแบบ
ต่างๆ โดยข้อมูลสารสนเทศ เนื้อหาสาระหรือกิจกรรม
ที่น�ำเสนอบนเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่อย่างเสรี
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เป็นกระแสข้อมูล
ข่าวสารที่แพร่กระจายอยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ทั่วทุกมุมโลก การน�ำความสามารถ และกระแสความ
นิยมของเทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบกับการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และการสร้างสรรค์สอื่ การเรียนการสอนทีน่ ำ� เสนอความ
รูแ้ ละกิจกรรมทีเ่ หมาะสม มาใช้เป็นช่องทางพัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชนที่ดีงาม อันจะส่งผลผู้ใช้ทั้งตัวบุคคล
และสังคม กล่าวคือเกิดวัฒนธรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือ
อัจฉริยะที่เหมาะสมในที่สุด
ความหมายของโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ หมายถึง โทรศัพท์มือ
ถือที่มีความสามารถเพิ่มเติม มากกว่าความสามารถ
เดิ ม ของโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ทั่ ว ไป กล่ า วคื อ การท� ำ ให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพิ เ ศษที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การใช้ ง าน
ของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การบันทึก
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว การรับส่งอีเมล (E-Mail) การ
จัดท�ำตารางนัดหมาย ปฏิทิน การดูหนัง การฟังเพลง
เล่นเกม รวมถึงการการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การ
รับส่ง e-mail หรือ บริการข้อมูลข่าวสาร การช�ำระ
ค่าใช้บริการต่างๆ และตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการรวม
ตัวกันระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ขนาด
เล็กนั่นเอง
การก�ำเนิดโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อั จ ฉริ ย ะเครื่ อ งแรกของโลก
ได้พัฒนาขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า “Simon”
คิดค้น โดยค่ายไอบีเอ็ม (IBM) ในปี ค.ศ. 1992 ถัดจาก
นั้นในปี ค.ศ. 2000 บริษัทโนเกีย (Nokia) จ�ำกัด ผู้ให้
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บริการ โทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกได้พัฒนาระบบ
ปฏิบตั กิ ารซิมเบีย้ น (Symbian) พร้อมๆ กันกับ “ปาล์ม
พีดีเอ (Palm PDA)” “วินโดวส์ สมาร์ตโฟน (Window
Smartphone)” และ “แบล็กเบอร์รี่” (Black Berry)
โดย บริษัทรีเสิร์ช อิน โมชั่น (Research In Motion
Limited) จากนั้นในปี ค.ศ. 2005 ได้ก�ำเนิดนวัตกรรม
การสื่ อ สารที่ พ ลิ ก โลกอี ก ครั้ ง โดยบริ ษั ท แอปเปิ ้ ล
(Apple Inc) กับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่เรียกว่า
“ไอโฟน (I Phone)” จากการส�ำรวจของบริษทั Kantar
Worldpanel ComTech (2011) พบว่าโทรศัพท์มือ
ถืออัจฉริยะนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราว 1 ใน 3
หรือประมาณ 29% ของตลาดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โดย
เฉพาะโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่มีหน้าจอขนาดใหญ่
4.5 นิว้ ในขณะกูเกิล้ (Google. Inc) ได้เปิดตัวโทรศัพท์
มื อ ถื อ เครื่ อ งแรกที่ ใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์
(Android) คือเอชทีซี ดรีม (HTC Dream) เปิดตัวเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นระบบปฏิบัติการโอ
เพนซอร์ซ และกูเกิลได้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเช
ซึ่งโอเพนซอร์ซจะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวาง
จ�ำหน่ายได้ รวมไปถึงนักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือ
ข่ายด้วย อีกทั้งแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่
รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ มากมาย ภาย
ใต้ภาษาจาวา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มีโปรแกรม
มากกว่า 700,000 โปรแกรมส�ำหรับแอนดรอยด์ และ
ยอดดาวน์โหลดจากกูเกิล เพลย์ มากถึง 2.5 หมื่นล้าน
ครั้ง จากการส�ำรวจในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
พบว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีน่ กั พัฒนาเลือก
ที่จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ถึง 70%
วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ น
อุปกรณ์สอื่ สารอิเลคทรอนิคส์ลกั ษณะเดียวกับโทรศัพท์
บ้านหากแต่ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ จึงสามารถพกพา
ติดตัวไปได้ทุกที่ โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการ
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ติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านสถานีฐาน
(Cell site) โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้
บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ โทรศัพท์บ้านและ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นๆ โทรศัพท์
มือถือในปัจจุบันนอกจากจะมีคุณสมบัติในการสื่อสาร
ทางเสียงแล้วยังมีความสามารถอื่นอีก เช่น สนับสนุน
การสื่อสารด้วยข้อความ เช่น การบันทึกภาพนิ่งภาพ
เคลื่อนไหว การรับส่งอีเมล (E-Mail) การจัดท�ำตาราง
นัดหมาย ปฏิทิน การดูหนัง การฟังเพลง เล่นเกม การ
เชือ่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับส่ง e-mail หรือ บริการ
ข้อมูลข่าวสาร การช�ำระค่าใช้บริการต่างๆ การสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นาฬิกา นาฬิกาปลุก นาฬิกา
จั บ เวลาเป็ น ต้ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งแรกถู ก ผลิ ต
และออกแสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์
(Martin Cooper) นักประดิษฐ์จากบริษัทโมโตโรลา
เป็ นโทรศั พ ท์ มือ ถื อ ขนาดใหญ่ ที่ มี น�้ำ หนั ก ประมาณ
1.1 กิ โ ลกรั ม ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ทั่ ว โลก
ประมาณ 4,770 ล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากร
โลก โดยมีวิวัฒนาการดังนี้
โทรศัพท์มือถือยุค 1 (1G : 1st Generation)
เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบอนาลอค
(Analog) โดยจะใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง
(Voice) ซึ่งจะมีสถานีฐานที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณ
ไปยังโทรศัพท์มือถือ หนึ่งคลื่นความถี่เท่ากับหนึ่งช่อง
สัญญาณ คุณภาพของเสียงยังไม่คมชัด มีสัญญาณ
รบกวนง่าย เกิดปัญหาสายหลุดบ่อย มีความเสี่ยง
ต่อการถูกลักลอบดักฟังสัญญาณและการลักลอบท�ำ
ส�ำเนาเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในโทรศัพท์เครื่องอื่น
รวมถึง สถานีที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณก็มีน้อยส�ำหรับ
ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ยุคที่ 1 จะมีขนาดใหญ่ และ
หนักมาก มีทงั้ รุน่ ทีเ่ ป็นกระเป๋าหิว้ และหลายท่านเรียก
ว่ารุน่ กระติกน�ำ้ เป็นต้น ในยุคนัน้ ยังไม่มกี ารใช้ซมิ การ์ด
ไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data แม้แต่ส่งข้อความ
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ข้อความสั้น (SMS) ก็ไม่มี เน้นการโทรศัพท์หากันอย่าง
1. GSM–Global System for Mobile
เดียว โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะ และต้อง Communication เป็นมาตรฐานหลักในทวีปยุโรป และ
ใช้ติดต่องานตลอดเวลา
เอเซียประมาณ 160 ประเทศ โทรศัพท์เพียงหมายเลข
โทรศัพท์มือถือยุค 2 (2G: 2nd Generation) เดียวสามารถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลก (Roaming) ใช้ข้าม
เริม่ น�ำมาใช้ประมาณ 1990 เปลีย่ นเป็นการส่งคลืน่ วิทยุ เครือข่ายได้
แบบอนาล็อกเป็นการส่งแบบเข้ารหัสดิจทิ ลั เริม่ มีความ
2. CDMA – Code Division Multiple Access
สามารถใช้งานทางด้านรับส่งข้อมูล แต่เป็นข้อมูลขนาด นิยมใช้ในอเมริกาและเกาหลีใต้ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้
เล็ก เช่น ข้อความสัน้ (Short Message Service (SMS) โทรศัพท์ข้ามเครือข่ายได้ คุณภาพเสียงและสัญญาณ
มีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร ประสิทธิภาพการรับ ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพดีกว่าแบบ GSM
ส่งถูกพัฒนาให้ดขี นึ้ เรือ่ ย ๆ สามารถก�ำหนดเส้นทางการ
โทรศัพท์มอื ถือยุค 2.75 (2.75G : Generation)
เชื่อมกับสถานีฐาน (Cell site) ราคาโทรศัพท์มือถือ คือยุคที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก จีพีอาร์เอส (GPRS)
เริ่มลดต�่ำลง ท�ำให้มีผู้ใช้มากขึ้น เริ่มมีดาวน์โหลดเสียง แต่จะมีการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น
รอสาย (Ring tone) แบบโมโนโทน (monotone) ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลคือ
(Graphic) ภาพพืน้ หลัง (Wall paper) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น เอจ (EDGE : Enhanced Data rates for Global
ภาพขาวด�ำ มีความละเอียดต�่ำ
Evolution) ซึ่งจะมีความเร็วมากกว่า จีพีอาร์เอส
โทรศัพท์มอื ถือยุค 2.5 (2.5G : 2.5 Generation) (GPRS) ประมาณ 3 เท่า หรือมีความเร็วสูงสุดประมาณ
หลังจากนั้นเป็นยุคที่อยู่ระหว่าง 2G และ 3G ซึ่งก็ 384 kbps แต่มีความเร็วในการใช้งานจริงประมาณ
คือ 2.5G ใน 2.5G นี้เป็นยุคที่มีการน�ำเทคโนโลยี 80-100 kbps
จีพอี าร์เอส (GPRS : General Packet Radio Service)
โทรศัพท์มือถือยุค 3G (Third Generation)
มาใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้มากกว่า ระบบโทรศัพท์มือถือแบบดิจิทัล (digital) เทคโนโลยี
ยุค 2G เทคโนโลยี จีพีอาร์เอส (GPRS) สามารถส่ง การสื่อสารในยุค 3 นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 115 kbps แต่ ความเร็ว การรับส่งข้อมูล และเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเข้าด้วย
ของ จีพีอาร์เอส (GPRS) ในการใช้งานจริงจะถูกจ�ำกัด กัน รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สาย (Wireless)
ให้อยู่ที่ประมาณ 40 kbps เท่านั้น ซึ่งในยุค 2.5G นั้น ที่ความเร็วที่สูงกว่ายุค 2.75G นอกจากนี้ 3G ยัง
จะเป็นยุคทีเ่ ริม่ มีการใช้บริการในส่วนของข้อมูลมากขึน้ สามารถให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ มี
และการส่งข้อความก็พัฒนาจาก ข้อความสั้น (SMS) ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น
มาเป็น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โทรศัพท์มือถือก็ (Application) รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น ยุคนี้จะ
เริ่มเปลี่ยนจากจอขาวด�ำมาเป็นจอสี เสียงเรียกเข้าจาก เน้นการสื่อสารทั้งการพูดคุยแบบเสียงตามปกติและ
เดิมทีเ่ ป็นเพียงโมโนโทน (monotone) ก็เปลีย่ นมาเป็น แบบรับส่งข้อมูลซึ่งในส่วนของการรับส่งข้อมูล ที่ท�ำให้
โพลีโฟนิค (Polyphonic) ตลอดจนเสียงที่สมจริงตาม 3G นัน้ ต่างจากระบบเก่า 2G -2.75G ทีม่ พี นื้ ฐานในการ
ธรรมชาติ (True tone) ด้วยมาตรฐานที่ใช้ในโทรศัพท์ พูดคุยแบบเสียงตามปกติอยูม่ าก เนือ่ งจากเป็นระบบที่
มือถือยุคที่ 2 คือ
ท�ำขึน้ มาใหม่เพือ่ ให้รองรับกับการรับส่งข้อมูลโดยตรง มี
ช่องความถี่และความจุในการรับส่งสัญญาณที่มากกว่า
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ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลหรือการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านมือ
ถือนัน้ เร็วมากขึน้ แบบก้าวกระโดด ประสิทธิภาพในการ
ใช้งานด้านมัลติมเี ดียดีขนึ้ และยังมีความเสถียรกว่า 2G
ทีม่ คี วามสามารถครบทัง้ การสือ่ สารด้วยเสียงและข้อมูล
รวมถึงวิดีโอ ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น W-CDMA, TDSCDMA, CDMA2000 1x-EVDO ความเร็ว มากกว่า
144 kbps ซึ่ ง ความเร็ ว ในระดั บ นี้ สามารถรั บ ส่ ง
ข้อมูล (File) ที่มีขนาดใหญ่ การใช้บริการประชุมทาง
ไกล (Video/Call Conference) ดาวน์โหลดเพลง
ชมภาพยนตร์ แบบสั้นๆ การรับชมโทรทัศน์ออนไลน์
(TV Streaming) ต่างๆ ได้
โทรศัพท์มือถือยุค 4G (Forth Generation)
ระบบโทรศัพท์มอื ถือแบบดิจทิ ลั สมบูรณ์ (Real-Digital)
พัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูล ที่ท�ำได้เร็ว
ขึ้นถึง 100 Mpbs โทรศัพท์มือถือในยุคนี้จะสามารถ
สนับสนุน แอปพลิเคชันทีต่ อ้ งการแบนด์วธิ สูงเช่น ความ
จริงเสมือน 3 มิติ (3D virtual reality) หรือ ระบบ
วิดีโอที่โต้ตอบได้ (interactive video) เป็นต้น ส�ำหรับ
ความเร็วขนาดนีน้ นั้ ท�ำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ
หรือ Tablet ของคุณได้หลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น
การดูไฟล์วดี โิ อออนไลน์ดว้ ยความคมชัด และไม่มกี ารก
ระตุก การสื่อสารข้ามประเทศ อย่างโทรศัพท์แบบเห็น
หน้ากันแบบโต้ตอบทันที (Video Call) หรือจะเป็นการ
ประชุมผ่านโทรศัพท์ (Mobile teleconferencing)
สามารถเชือ่ มต่อข้อมูล 3 แบบ ภาคพืน้ ดิน CDMA PA-H
และการเชื่อมต่อ wifi และ Wi-Max เพื่อการเชื่อมภาพ
และเสียงเป็นข้อมูลเดียวกัน
คุณลักษณะของโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งแรกถู ก ผลิ ต และออก
แสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์ (Martin
Cooper)[7] ได้มีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือแบบใหม่
ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งต่างก็ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยทั้ง
ในเรื่องของขนาด รูปร่าง รวมไปถึงคุณสมบัติการใช้
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งาน จนมาถึงจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่เริ่มมีการน�ำโทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะมาใช้โทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะได้
รับการพัฒนาให้มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการใช้งานทีห่ ลากหลาย
และสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) ที่สามารถใช้
งานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ซึง่ ส่งผลท�ำโทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะ
ให้กลายเป็นกระแสมาแรงจนตอนนี้ทั่วโลกมีจ�ำนวน
ผู้ใช้รวมกันประมาณ 4,770 ล้านคน ทั้งนี้มาจากความ
สามารถหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1) ฉลาดกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อั จ ฉริ ย ะ มี ค วามสามารถ
พื้นฐานเหมือนกับโทรศัพท์มือถือปกติทั่วไป หากแต่
เป็นโทรศัพท์ทมี่ รี ะบบปฏิบตั กิ าร (วิกพิ เี ดีย, 2559) ทัง้ นี้
ระบบปฏิบตั กิ ารมีหลายประเภท ขึน้ อยูก่ บั บริษทั ผูผ้ ลิต
เช่นของ Google Android OS (กูเกิล้ แอนดรอย โอเอส)
Microsoft Windows Phone (ไมโครซอฟท์ วินโดวส์
โอเอส) Apple iOS (แอปเปิ ล ไอโอเอส) และ
BlackBerry OS (แบล็คเบอรรี่ โอเอส) เป็นต้น เนือ่ งจาก
ระบบปฏิบัติการมาพร้อมความสามารถในการจัดการ
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ รองรั บ การติ ด ตั้ ง โปรแกรม
ประยุกต์ (Application) และมีพื้นที่ส�ำหรับการติด
ตั้งโปรแกรมประยุกต์ (Application) ดังกล่าว อีก
ทั้งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ
อัจฉริยะจึงเทียบได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่สามารถ
พกพาในกระเป๋าเสื้อได้
2) เพิ่มความสามารถด้วยโปรแกรมประยุกต์
(Application)
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะมีหน้าที่ (Function)
ส� ำ คั ญ คื อ การรองรั บ การติ ด ตั้ ง แอพพลิ เ คชั่ น
(Application) (อภิศักดิ์ อาจนันท์, 2557) ทั้งนี้แอพ
พลิเคชั่น นิยมเรียกสั้นๆ ว่า แอพ (App) ซึ่งหมายถึง
โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานส�ำหรับ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะอหรือแทบเล็ต พีซี โดยเฉพาะ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
หน้าที่ 36
กับระบบปฏิบัติการบนมือถือหรือแทบเล็ตนั้นๆ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการเชื่อมต่อ
Android (กูเกิ้ล แอนดรอย โอเอส) หรือ iOS (แอปเปิล รูแบบนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยตามทีผ่ ใู้ ห้บริการเครือ่ ข่ายฯ ก�ำหนด
ไอโอเอส) อย่างไรก็ตามแอพถูกเขียนขึน้ มามีความไม่ซบั
4) ความสามารถในการบันทึกภาพ
ซ้อนมาก ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการพื้น
การบั น ทึ ก ภาพความละเอี ย ดระดั บ สู ง สุ ด
ฐานของผู้ใช้งานเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามมีการเขียน (นิตยสารถ่ายภาพและท่องเทีย่ ว, 2559) 23 ล้านพิกเซล
หรือพัฒนา Application ลงบนโทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะ (ปกรณ์ สุปินานนท์, 2559) ความละเอียดสูงในระดับ
เป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุย นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพจะดีหมด หากแต่บอก
ต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile ถึงขนาดของภาพที่สามารถขยายได้ใหญ่ สามารถตัด
Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า ภาพเฉพาะส่วน (Cropping) เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
มากขึ้น ตัวอย่าง Application ที่ติดมากับโทรศัพท์ ภาพที่เหมาะสม
อย่างแอพพลิเคชั่นเกมชื่อดังที่ชื่อว่า Angry Birds หรือ
การถ่ายวิดโี อได้ จากสมัยแรกๆ ทีก่ ารถ่ายหรือ
facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บันทึกวิดโี อบนโทรศัพท์มอื ถือท�ำได้เพียงความละเอียด
ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ 176 x 144 พิกเซลเท่านั้น หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็น
โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์
ความละเอียดระดับ HD (720p), Full HD (1080p),
3) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา 2K (2160p), 4K (4320p) ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังมี
โทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะ มีความสามารถในการ ฟังก์ชั่นการถ่ายแบบช้า (Slow Motion) หรือแบบเร่ง
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สองช่องทางคือ ความเร็ว (Time Lapsed) ได้อกี ด้วย และการถ่ายภาพ
(เช็คราคาคอม, 2557) 1) การเชือ่ มต่อไร้สาย (Wireless และวิดโี อแบบ VR (Virtual Reality) จะได้รบั ความนิยม
LAN, WLAN, WI-Fi) อย่างไรก็ตามคนทั่วไปนิยมเรียก มากเช่นกันโดยเฉพาะตอนนี้ทาง Facebook ประกาศ
“วาย ฟาย (Wi-Fi)” เป็นชื่อย่อที่เราใช้เรียกกันจน การรองรับการโหลดภาพและวิดีโอลงใน Facebook
ติดปาก เหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่พูดง่าย คนฟัง ส่วนบุคคลได้แล้ว
ก็เข้าใจง่ายและสื่อสารได้ตรงกันนั่นเอง กล่าวคือหมาย
กล้องหน้าเพือ่ การถ่ายภาพตัวเอง (Selfie) จาก
ถึงการรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ท�ำให้ไม่ การที่กล้องหน้ามีเพื่อการสนทนาผ่านกล้อง ให้สองฝั่ง
ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น คู่สนทนาได้เห็นหน้ากัน กลายมาเป็นกล้องเพื่อใช้ถ่าย
นั่นเอง ส�ำหรับช่องทางนี้ โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะจะ ตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อการเล็งกล้องหลังแล้ว
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ถ่ายตัวเองท�ำได้ยากและไม่เห็นองค์ประกอบของภาพ
โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทยุ (Radio) ในขณะที่ถ่าย ปัจจุบันกล้องหน้าความละเอียดระดับ
หรืออินฟาเรด (Infrared) ก็ได้ 2) การเชือ่ มต่อไร้สายส่ง 16 ล้านพิกเซลเลยทีเดียว เพือ่ เอาใจคอถ่ายภาพตัวเอง
ผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G (Selfie) ที่มีมากขึ้นและนิยมมากขึ้นนั่นเอง
หรือ 4G ในช่องทางนี้เป็นการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบ
ปุ่มชัตเตอร์ส�ำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะ เกิดขึ้น
ดิจทิ ลั (Digital) โดยการเข้ารหัสดิจทิ ลั (Digital) รับ-ส่ง ครั้งแรกกับ Nokia N70 ที่วางตลาดในปี 2005 นั่นเอง
ข้อมูลทางคลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เชื่อมต่อกับ (N70 เป็นโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะยุคแรกๆ ที่ขายดี
มากๆ รุ่นหนึ่ง) หลังจากนั้นก็มีการพัฒนากันเป็นจริง
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เป็นจังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Sony Ericsson K800i ที่
มีปุ่มชัดเจน และมีอีกมากมายหลายยี่ห้อหลายรุ่นที่ใช้
คอนเซปท์เดียวกันในการออกแบบ
5) ความสามารถในการน�ำทางหรือใช้เ ป็น
จีพีเอส3 (GPS)
GPS (จี พี เ อส) ย่ อ มาจากค� ำ ว่ า Global
Positioning System หมายถึงระบบค้นหาต�ำแหน่ง
บนพื้นโลก (สยามโฟน, 2555) มีสองรูปแบบคือ 1)
GPS Receiver (จีพีเอส รีซีฟเวอร์) จะต้องรับสัญญาณ
ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงเพื่อระบุต�ำแหน่ง และ 2)
A-GPS ย่อมาจากค�ำว่า Assisted GPS (แอสซิส จีพี
เอส) เป็นการค้นหาต�ำแหน่งรูปแบบเดียวกับ GPS แต่
จะมีขอ้ แตกต่างตรงทีม่ กี ารค�ำนวณหรือค้นหาสัญญาณ
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จะอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือเป็นต้นช่วย ดังนัน้ การ
ใช้งานจึงต้องเสียคาเชื่อมต่อบริการเครือข่าย แต่จะได้
ความแม่นย�ำในการระบุต�ำแหน่งได้ดีกว่า GPS ความ
สามารถดังกล่าวถูกน�ำมาใช้ค้นหาเส้นทางและการน�ำ
ทาง และเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่โทรศัพท์มือถือ
อัจฉริยะสามารถท�ำได้ดี แม้ว่าจะ ไม่ใช่การเป็นจีพีเอส
โดยตรง แต่อาจจะใช้เข้าเว็บไซต์แผนที่อย่างกูเกิ้ลแมพ
(Google Map) หรือการเลือกใช้แอพลิเคชัน่ การน�ำทาง
ของกูเกิ้ลที่ช่วยค้นหาเส้นทางและน�ำทางได้เป็นอย่าง
ดี หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นแผนที่น�ำทาง ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการใช้เป็นเครื่องมือน�ำทาง และการ
เดินทางอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ตารางที่ 1 การพัฒนาการโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะกับการพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี

ผู้เรียน

ยุค 1.0

-ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง
(Voice )

- ยึดติดกับห้องเรียน
- เชื่อตามที่ผู้สอนน�ำเสนอ

ยุค 2.0

- ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง
(Voice)
- ข้อความสั้น
- ภาพขาวด�ำความละเอียดต�่ำ

- ยึดติดกับห้องเรียน
- เชื่อตามที่ผู้สอนน�ำเสนอ

ยุค 2.5

-เทคโนโลยี จีพีอาเอส (GPRS)
-ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
- เทคโนโลยี wap site (Wireless
Application Protocol)
- ระบบสืบค้นข้อมูล (search
engine) รองรับภาษาไทย

ยุค 3.0

- รับส่งข้อมูล (File) ที่มีขนาดใหญ่
- การใช้บริการประชุมทางไกล
(Video/Call Conference)
-ดาวน์โหลดเพลง
- ระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (TV
Streaming)
- เทคโนโลยีเว็บ 2.0

ผู้สอน

โรงเรียน

- ค้นคว้าความรู้
- บอกให้เชื่อตาม

- เรียนในตึก อาคาร สิ่ง
ปลูกสร้าง
- สถานที่เลี้ยงเด็กใน
เวลากลางวัน

- แหล่งข้อมูลเพิ่มขึ้น
- การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ระมัดระวัง
- อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้

- ผู้รู้ถ่ายทอดความรู้
- ผู้มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ น�ำ
เสนอข้อมูลในห้องเรียน
ออนไลน์

- เรียนในอาคาร
- ห้องเรียนออนไลน์

- การสร้างองค์ความรู้ร่วม
กัน
- เทคโนโลยีมีทุกแห่ง
- การส่งผ่านความรู้จากทุก
สถานที่

- ครูสอนนักเรียน
- นักเรียนสอนกันเอง
- ครูและนักเรียนร่วมสร้าง
ความรู้
- ผู้เชี่ยวชาญสร้างความรู้

- เรียนในอาคาร
- ห้องเรียนออนไลน์
- ห้องสมุดดิจิทัล
- เรียนได้ทุกที่ในสังคมที่
สร้างสรรค์
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ยุค 4.0
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เทคโนโลยี

ผู้เรียน

- ความจริงเสมือน 3 มิติ (3D virtual
reality)
- ระบบภาพ 3 มิติจ�ำรอง
Augmented Reality
- ระบบวิดีโอที่โต้ตอบได้ (interactive
video)

-วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
การสร้างนวัตกรรม
-สร้างความรู้จากความสนใจ
รายบุคคล
-การเรียนแบบ “รู้จริง”
(Mastery Learning)
- Ubiquitous Learning

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยการสร้างสรรค์สื่อเพื่อ
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
ในยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการติ ด ต่ อ
สื่อสารที่เข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
อัจฉริยะที่ก�ำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจนถือ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสือ่ สารในปัจจุบนั ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนได้
รวบรวมแอพพลิเคชั่นที่ช่วยการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่ส�ำคัญ
ดังนี้
1. แอพพลิเคชั่นกาฮูท (Kahoot) เป็นเครื่อง
มือสร้างเกมส์ตอบค�ำถามออนไลน์แบบฟรีไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
สามารถใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่ทุกคน
มีติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ต้องใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต
ด้วยโดยกาฮูท (Kahoot) (ปกรณ์ สุปินานนท์, 2559)
พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยแนวคิ ด ผู ้ เรี ย นโดยเฉพาะเด็ ก ในยุ ค
ปัจจุบัน ชอบท�ำกิจกรรมหรือเล่นเกมส์ ตรงนี้เองจึงถือ
เป็นวิธีการหรือกระบวนการสอนที่ส�ำคัญที่ช่วยให้เด็ก
เกิดความสนใจ ด้วยจุดเด่นของเกมส์ คือ มีทั้งความ
ยาก ง่าย ยิง่ เล่นยิง่ สนุก เกิดการแข่งขัน และสร้างความ
ท้าทายสร้างบรรยากาศให้การฟังบรรยายให้ทุกคนได้
สนุกและแข่งขันกันเป็นที่ 1 ในการตอบค�ำถามได้ไว
และได้คะแนนสูงสุด
2. แอพพลิ เ คชั่ น เอ็ ด มู ดู (Edmodo)
เว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์
รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์

ผู้สอน
- ขยายความรู้ให้วงจรผล
สะท้อนกลับจากการสร้าง
นวัตกรรม
เชิงบวก
- ทุกคน คือครู

โรงเรียน
- เรียนในโลกไร้พรมแดน
- โรงเรียนเป็นสถานที่
สร้างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

(Social Network) จึงเกิดสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ในสังคมออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้าน
การศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และ
สามารถเชื่อมโยงผู้ ใช้ งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้ เรียน ครู
ผู้สอน และโรงเรียน ใน เว็บโปรแกรมนี้ผู้สอนสามารถ
ใช้สภาพแวดล้อมออนไลน์ ดังกล่าวสร้างรายวิชา เพื่อ
เป็นแหล่ง แบ่งปันเนื้อหาสาระร่วมกัน สามารถเข้าถึง
การบ้าน แบบประเมิน สมุดเกรด และประกาศข่าวสาร
ได้อย่างง่าย ผู้ก่อตั้ง Edmodo คือ นิโคลัส บอร์ก และ
เจฟฟ์ โอฮารา (Nicolas Borg, Jeff O’Hara) ก่อตั้ง
เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551(2008) ที่เมือง San
Mateo, California Edmodo รองรับภาษา อังกฤษ
สเปน โปรตุเกต เยอรมัน กรีช และ ฝรั่งเศส ปัจจุบัน
มีผู้ใช้งานกว่า 66.9 ล้านคนทั่วโลก (ธันวาคม 2559)
(วิกิพีเดีย, 2559)
3. กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Google Apps For
Education) Google Apps For Education หรือ
Google App ส�ำหรับการศึกษา คือชุดของฟรีอีเมลล์
จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิด
ในการท�ำงานร่วมกัน เปิดกว้างส�ำหรับคุณครู นักเรียน
นักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก
ตัวอย่างเครือ่ งมือทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มใช้ทที่ า่ นรูจ้ กั ดี เช่น อีเมล
(Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) และ
Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้ส�ำหรับใน
การเรียนการศึกษาประกอบกับห้องเรียนออนไลน์ของ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

กูเกิล้ (Google Classroom) Google Classroom โดย
รวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่ อย่าง Drive, Docs
และ Gmail เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และน�ำเสนอออกมา
เป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเป็นเครื่องมือให้
ครูผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และเพิ่ม
นักเรียนของตนเข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่ม
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาในห้องเรียนดังกล่าว ได้
สามารถน�ำเสนอข้อมูลเนื้อหา สารสนเทศ สามารถใช้
ประโยชน์ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ
ของลูกผู้เรียน อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถส่ง
งานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ครูผู้สอนเอง
ก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบ
ทันทีทันใดรวมทั้งการสร้างแบบวัดผลการเรียนรู้ และ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธงชัย วิไลวิทย์,
2559)
4. แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อ
กันยายน 2016 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นประจ�ำกว่า 1.79
พันล้านคน (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2554) อาจกล่าวได้ว่า
เฟซบุก๊ เป็นศูนย์แห่งการสือ่ สารทางสังคมทีย่ งั คงเฟือ่ งฟู
และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ บุคลากร
ในสถาบันการสถานศึกษาต่างๆ น�ำเฟซบุ๊กไปประยุกต์
ใช้เป็นศูนย์แห่งการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร และเพือ่ การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีจุดประสงค์ส�ำคัญเพื่อแบ่ง
ปันข้อมูลและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นวิชาการใน
การเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างครู ผู้สอนกับครูผู้สอน ระหว่างครูผู้สอน
กับ ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน นอกจากนี้เฟซบุ๊กยัง
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดชุมชนอื่นๆ เกิดขึ้น
มากมาย เพือ่ แบ่งปันความรูท้ างด้านวิชาการและความ
รูท้ วั่ ไป ตัวอย่างแรก คือ กลุม่ ฉันรักคณิตศาสตร์ (I LOVE
MATH!) (www.facebook.com/pages/I-LOVEMATH) ตัวอย่างที่สอง คือ กลุ่มท�ำอาหาร (Cooking)
เว็บ www.facebook.com/pages/Cooking ส�ำหรับ
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แบ่งปันความรู้และทักษะการท�ำอาหาร ตัวอย่างที่สาม
คือ กลุ่มฟิสิกส์ (Physics) เว็บ ww.facebook.com/
pages/Physics ส�ำหรับแบ่งปันข้อมูลและความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เหล่านี้เป็นตัน ด้วยความสามารถของเฟซบุ๊ก
ในการน�ำเสนอข้อความ บทความ ไฟล์เอกสาร ภาพนิ่ง
และคลิปวีดิ ทัศน์ วิดีโอถ่ายทอดสด ซึ่งผู้สอนสามารถ
ไปออกแบบสารประกอบการน�ำเสนอเนือ้ หา เพือ่ ให้เกิด
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) สื่อวีดิทัศน์
นับเป็นสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงไปพร้อมๆ กัน มีความคงที่ของเนื้อหา เสนอเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเนื่องของกระบวนการ
และการกระท�ำ อันจะส่งผลให้เกิดความน่าสนใจใน
การน�ำเสนอได้เป็นอย่างดี ประกอบกับแนวคิดวีดีโอ
ออนดีมานด์ (Video on Demand) (วิกิพีเดีย, 2559)
ท�ำให้เกิด YouTube ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการ
แลกเปลีย่ นภาพวิดโี อระหว่างผูใ้ ช้ได้ฟรีตามแนวคิดเป็น
เจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์โดยตัวคุณเอง (Broadcast
Yourself) สามารถเก็บเป็นข้อมูลและน�ำมาเผยแพร่ได้
หลายครัง้ โดยน�ำเทคโนโลยีของ อะโดบี แฟลช (Adobe
Flash) มาใช้ในการแสดง ปัจจุบัน YouTube รองรับ
การอัพดหลดไฟล์หลายสกุลดังนี้ .AVI, .MKV, .MOV,
.MP4, DivX, .FLV, and .ogg and .ogv. MPEG4, MPEG, VOB, and .WMV. และ3GP ดังนั้นการ
อัพโหลดวีดิทัศน์จากโทรศัพท์มือถือจึงสามารถท�ำได้
โดยง่าย นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) ยัง
สามารถใช้เมนู “สตูดิโอผู้สร้าง (Creator Studio)” ใน
การจัดการคลิป ตัดต่อวีดิทัศน์ และตัดต่อเสียง พร้อม
ดาวน์โหลดดนตรีบรรเลง ตลอดจนถ่ายทอดสดวิดที ศั น์
(live stream) คุณภาพทีร่ ะดับความคมชัดสูงสุด (Full
HD 1080p) และอัตราเฟรมเรทสูงสุดที่ระดับ 60 ภาพ
ต่อวินาที ถืออัตราเฟรมคุณภาพสูงสุดในปัจจุบนั การน�ำ
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เสนอคลิปวีดิทัศน์ที่เคลื่อนไหวราบรื่นขึ้นมากโดยใช้
โปรแกรมโอบีเอส (Open Broadcaster Software
(OBS)) ประกอบการถ่ายทอดสดวิดีทัศน์
Media
6. แอพพลิเคชัน่ พลีซี (Prezi) หรือ พลีซี วิวเวอร์
(Prezi Viewer) ส�ำหรับการน�ำเสนอเอกสารประกอบ
การบบรรยาย Prezi มีจุดเด่นคือการแปลงความคิด
Evaluati
on
(ideas) และแนวคิด(concepts) ออกมาเป็น ภาพที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นกระบวนการตาม
ที่ผู้น�ำเสนอได้ออกแบบการน�ำเสนอไว้ ดังนั้นการน�ำ
เสนอจะเป็นภาพเคลือ่ นไหวเป็นเส้นตรงภำพที
ซูมเข้่ า1 (Zoom
แนวทำงกำรใช้
เทคโนโลยี
โทรศัพท์มือเทคโนโลยี
ถืออัจฉริยโะในกำรจั
ดือกำรเรี
ยนกำรส
ภาพที
่
1
แนวทางการใช้
ทรศั
พ
ท์
ม
ถื
อ
in) ซูมออก (Zoom out) หรือเชื่อมโยงตามเส้นทาง
อัจฉริยะในการจัดการเรียนการสอน
(Path) เพื่อสร้างเส้นทางการนําเสนอ นอกจากการน�
ำ
จำกภำพแนวทำงกำรใช้
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในกำรจัดกำรเ
เสนอทีเ่ ป็นภาพเคลือ่ นไหวแล้ว Preziยุสามารถนํ
าเสนอ
คกำรศึกษำ
4.0 (Education
4.0) สำหรับยุคประเทศไทย
4.0โทรศั
รำยละเอี
จากภาพแนวทางการใช้
เทคโนโลยี
พท์มอื ยดดังต่อไ
ได้หลายช่องทาง ดังนี้ 1) นําเสนอบนคอมพิว1.เตอร์
Lifelong
เป็นดกำรใช้
พท์มือถืออัคจการศึ
ฉริยะในกำรเรี
ถืออัEducation
จฉริยะในการจั
การเรียโทรศั
นการสอนในยุ
กษา ยนร
ำวคือ กำรใช้
แอพพลิ
เคสำหรับ4.0)
กำรเรีส�ำยหรั
นรูบ้ทยุุกคช่ประเทศไทย
วงวัยชั่นที่ส่งเสริ
กำรเรียนรู้เฉ
2) ฝัง (Embed) อยู่บนเว็บเพจ 3)กล่เผยแพร่
บนสื่อกลุ่ม4.0
(Education
4.0มราย
ถืออั้ จฉริยะแล้วผู้ใช้สำมำรถเปิดใช้งำน ได้เลยโด
สังคมออนไลน์ (Social Media Site)โหลด
4) แบ่และติ
งปันไว้ดตับ้งนภำยในโทรศั
ละเอียดดัพงท์ต่มอือไปนี
นเตอร์เบน็ต(Prezi
ทั้งนี้ผู้สอน หรือ1.ผู้ปLifelong
กครองสำมำรถประเมิ
ดสรรแอพพลิ
บล็อก (blog) และ 5) วางไว้ในพลีซี่สอิ�ำรวจแท็
Education นเป็และคั
นการใช้
โทรศัพท์ เคชั่นท
น ยกตั
วอย่ำงกลุ
่นทีา่สวคื่งเสริ
มกำรเรียนรู้เฉ
explore tab) (วิกิพีเดีย, 2559) ผู้เรียน หรือบุตรหลำนของท่
มือถืออัจำฉริ
ยะในการเรี
ยนรู่มแอพพลิ
ต้ ลอดชีวเคชั
ติ กล่
อ การใช้
เคชั่นเพืเคส�่อกำรเรี
ยนรู้ อำทิ
กเขีม ยนตัวอัก
แนวทางการใช้ เ ทคโนโลยี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื1.1อ แอพพลิ
กลุม่ แอพพลิ
ำหรับการเรี
ยนรูท้ 1)กุ ช่แอพพลิ
วงวัยชัน่ เคชั
ทีส่ ่นง่ ฝึเสริ
พัฒนำโดยมนตรี งำมอัครกุล นิสิตคณะวิทยำกำรส
อัจฉริยะในการจัดการเรียนการสอนคัดลำยมือ (Thai Handwriting)
การเรียนรู้เฉพาะด้านที่ดาวน์โหลด และติดตั้งภายใน
ทยำลัคสรรพ
ยบูรพำ (มนตรี งำมอัครกุล, 2556) 2) กอไก่ (ก-ฮ) (สระไทย) ฝึกอ่ำนไท
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจมหำวิ
ฉริยะในยุ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะแล้วผู้ใช้สามารถเปิดใช้งาน ได้
Sbay IT App (Sbay IT App, 2559 3) ภำษำอำเซียน ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ พัฒน
สิ่งบนอินเตอร์เน็ต (Internet of things : IOT) มีความ เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้สอน หรือผู้
รำชบัณฑิตยสภำ (2559) เป็นต้น
สามารถหลากหลายที่ผสานพลังเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญใน ปกครองสามารถประเมิน และคัดสรรแอพพลิเคชั่นที่
1.2 เกมเพื่อกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเล่นที่ช่วยพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ข
ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ส�ำคัญเป็นเครืทำงสติ
่องมือสืป่อัญสารใกล้
เหมาะสมกับผูเ้ รียนนหรื
อบุ่อตตำมชนิ
รหลานของท่
าน ยกตัวอย่างำงๆ เพื่อใ
ญำ มีกระบวนกำรในกำรเล่
จำกสื
ดของเกมประเภทต่
ตัว การน�ำมาใช้เพือ่ การเรียนรูส้ ามารถท�
ำได้หลากหลาย
กลุ่ม่ยแอพพลิ
มการเรียนนรูคนเดี
้เฉพาะด้
านเช่นนเป็นกลุ่มได
และควำมคิ
ดรวบยอดเกี
วกับสิ่งทีเคชั
่เรีย่นนที่สเด็่งเสริ
กสำมำรถเล่
ยวและเล่
รูปแบบ ผู้เขียนขอเสนอดังนี้
เคชัอ่นปลำย
เพื่อการเรี
ยนรู้ อาทิ
แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงล1.1
ำดับแอพพลิ
วำงภำพต่
(Domino)
เกมศึ1)กษำรำยล
แอพพลิเคชั
่นฝึกเขียเป็นตันต้วอันก(บุ
ษรบผำ
เช่นเรืคัอดงรอง,
ลายมื2551)
อ (Thai
(Lotto) ภำพตัดต่อ (Jig-saw
puzzle)
Handwriting)
ฒนาโดยมนตรี
งามอั
รกุล นิสิตเป็นกำรข
1.3 แอบพลิ
เคชั่นที่ใช้อพั่ำนหนั
งสืออิเล็กทรอนิ
กส์ค(e-Book)
กำรพกตำรำทีละหลำยๆเล่
โดยเฉพำะกำรนำเสนอในรู
ปแบบของมั
ลติมีเดีย และป
คณะวิทมยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลั
ยบูรพา (มนตรี
แอพพลิเคชั่นที่ใช้นำเสนอข้
อมูล,และข้
งกล่ำ(สระไทย)
ว เช่น อมเซอน
งามอัครกุ
2556)อสำรสนเทศดั
2) กอไก่ (ก-ฮ)
ฝึกอ่านคินเดิล (A
อีบุ๊คดรอยด์ (EBookDroid)
ลดิโกะSbay
บุ๊ค รีดITเดอร์
Reader)
ไทย พัฒอันาโดย
App(Aldiko
(Sbay Book
IT App,
2559 ตลอดจน
หนังสืออิลเกทรอนิก3)
ส์หลำยภำษำ
ไฟล์เอกสำร
และควำมสำมำรถอ่
ภาษาอาเซีหลำยสกุ
ยน ฉบับลราชบั
ณฑิตยสภา
พัฒนาโดย ำนไปพ
(Text-To-Speech) ส�แอพลิ
เคชั่นรีดเดอร์
จิโอ (eReader
ำนักงานราชบั
ณฑิตเพรสติ
ยสภา (2559)
เป็นต้น Prestigio) เป็นต้น
2. Activities เป็นกำรใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกร
สอน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้แอพพลิเคชั่นกำฮูท (Kahoot) เป็นเครื่องมือสร้ำงเกมส์ต
Activities

Lifelong
Education

SMARTPHONE

Course
Managemen
t

Communicat
ion
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1.2 เกมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเล่น
ที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แต่เน้นทางสติ
ปัญญา มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของ
เกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียว
และเล่นเป็นกลุ่มได้ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัด
หมวดหมู่ เรียงล�ำดับ วางภาพต่อปลาย (Domino)
เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (Lotto) ภาพตัดต่อ
(Jig-saw puzzle) เป็นต้น (บุบผา เรืองรอง, 2551)
1.3 แอบพลิ เ คชั่ น ที่ ใ ช้ อ ่ า นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นการขจัดปัญหาเรื่อง
การพกต�ำราทีละหลายๆเล่ม โดยเฉพาะการน�ำเสนอ
ในรูปแบบของมัลติมีเดีย และปฏิสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่
นที่ใช้น�ำเสนอข้อมูลและข้อสารสนเทศดังกล่าว เช่น
อมเซอน คินเดิล (Amazon Kindle), อีบุ๊คดรอยด์
(EBookDroid) อัลดิโกะ บุ๊ค รีดเดอร์ (Aldiko Book
Reader) ตลอดจนแอพลิเคชั่นอ่านหนังสืออิลเกทรอ
นิกส์หลายภาษา หลายสกุลไฟล์เอกสาร และความ
สามารถอ่านไปพร้อมกับข้อความ (Text-To-Speech)
แอพลิเคชั่นรีดเดอร์ เพรสติจิโอ (eReader Prestigio)
เป็นต้น
2. Activities เป็ น การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
อัจฉริยะเพื่อให้ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างเช่น การใช้แอพพลิเคชั่นกาฮูท (Kahoot)
เป็นเครื่องมือสร้างเกมส์ตอบค�ำถามออนไลน์ การ
ใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น พลี ซี (Prezi) หรื อ พลี ซี วิ ว เวอร์
(Prezi Viewer) ส�ำหรับการน�ำเสนอเอกสารประกอบ
การบบรรยาย การใช้แอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube)
ผลิ ต และน� ำ เสนอสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ การเลื อ กสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์
ที่ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ บทเรี ย นมาใช้ ใ นกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนตลอดจนผู ้ เรี ย นสรุ ป องค์ ค วามรู ้
จากคลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ และอภิ ป รายเพื่ อ ต่ อ ยอดความรู ้
นอกจากนี้ แอพพลิเคชั้นไลน์ (LINE) ที่มีจุดเด่นในการ
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สื่อสารข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว
ได้เป็นอย่างดี สามารถประชุมสายโทรศัพท์ และการ
ประชุมทางไกล (Videoconferencing) กรณีผู้สอน
และผู้เรียนไม่อยู่ที่เดียวกันสามารถใช้แชทไลฟ์ (Chat
Live) ซึ่งถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีม (Livestream)
เพื่อถ่ายทอดสัญญาณจากผู้สอนสู่ผู้เรียน ในทางตรง
กันข้ามกรณีผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมการ
เรียนการสอนนอกห้องเรียน ผู้เรียนก็สามารถถ่ายทอด
สัญญาณจากตนเองไปสูผ่ สู้ อน ถือเป็นการสอนทางไกล
ในลัษณะเอ็มเลิร์นนิ่ง (M-Learning) เสมือนห้องเรียน
และห้องประชุม อยู่กับผู้สอนและผู้เรียนทุกที่ ทุกเวลา
3. Media เป็นการใช้โทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะใน
การรับและส่งสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เช่น
3.1 แอพพลิเคชั่น บล็อคเกอร์ (Blogger)
น�ำเสนอข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดย
มีสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่น�ำเสนอข้อมูลวิชาการที่
เหมาะสม
3.2 ทู เ ดย์ อิ น โฟกราฟิ ก ส์ (Today’s
infographics) สร้ า งและน� ำ เสนออิ น โฟกราฟิ ก
(Infographic) ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ความ
รู้ ตัวเลข สถิติ ในรูปแบบการย่นย่อ หรือลดทอนข้อมูล
เพือ่ ให้ประมวลผลได้งา่ ยเพียงแค่กวาดตามอง ซึง่ เหมาะ
ส�ำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อน
มหาศาลในเวลาอันจ�ำกัด
3.3 ยูทบู (YouTube) สือ่ วีดทิ ศั น์นบั เป็นสือ่
อีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจาก
สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงไป
พร้อมๆ กัน ถือเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 หนึ่ง
ห้องที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ผู้สอนสร้างห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom) โดยเริ่มจากการท�ำงานใน
หน้าที่ของผู้สอน อย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งครูท�ำให้ผู้เรียนที่
ขาดเรียนสามารถเรียนรู้ได้ ผู้เรียนที่เรียนช้าก็สามารถ
เข้าไปเรียนทบทวนได้อกี ไม่ตอ้ งพึง่ พาการจดผิดๆ ถูกๆ
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ตกๆ หล่นๆ อีกต่อไป แบ่งเบาภาระผู้สอน ไม่ต้องสอน งานที่ได้จากการเรียน ซึ่งตัวนักเรียนเองก็สามารถเก็บ
ซ�้ำแก่ ผู้เรียนที่ขาดเรียนไปท�ำกิจกรรม ซึ่งคุณค่าของ ไว้ใช้เป็นพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ได้อีกด้วยเป็นต้น
วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีเพียงแค่นั้น
5. Communication เป็นการใช้โทรศัพท์
แต่น�ำไปสู่การกลับด้าน ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วย มือถืออัจฉริยะน�ำเสนอข้อมูล หรือสารสนเทศ หรือ
ให้ผู้เรียนไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาที่โรงเรียนในการเรียน น� ำ เสนอเสนอเนื้ อ หาจากต� ำ ราเรี ย นส่ ง ถึ ง ผู ้ เรี ย น
เนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อ ตนเองมากกว่า อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ในการน� ำ เสนอ
นั้น โดยใช้เวลาส�ำหรับฝึกฝนการแปลงเนื้อความรู้ไป เนื้ อ หาสาระ ที่ ผู ้ เ รี ย นสามารถเข้ า ถึ ง ที่ ดี ที่ สุ ด
เป็นสาระหรือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชี ตั ว อย่ า ง แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใช้ น� ำ เสนอข้ อ มู ล และข้ อ
วิตจรงิ ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ผู้เรียนต้องการความช่วย สารสนเทศดังกล่าวเช่น แอพพลิเคชัน่ เฟซบุก๊ (facebook)
เหลือจากผู้สอน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนแบบ “รู้จริง” จากการศึกษาการใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสาร
(Mastery Learning) (วิจารณ์ พานิช, 2557)
การเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ [24] พบว่า
3.4 สไลด์แคช (SlidesCast) แอพพลิชั่น อาจารย์ผู้สอนใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางในการสื่อสาร
แบ่งปันเอกสารประกอบการบรรยาย (Slides) และ กับผู้เรียนโดยผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือ
สามารถแสดงสไลด์ เพื่อน�ำเสนอเอกสารประกอบการ สื่อสารที่สามารถใช้งานด้านมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะ
บรรยาย (Slides) ได้จากโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
สมกล่าวคือ แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (facebook) เป็น
4. Course Management เป็ น การใช้ รูปแบบการสื่อสารโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
โทรศัพท์มอื ถืออัจฉริยะจัดการรายวิชา เริม่ จากโรงเรียน เป็นสื่อที่อิสระและเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น
(School) หลักสูตร (Curriculum) ผู้สอน (Teacher) ให้กับผู้รับสารและส่งสาร ทั้งด้านการน�ำเสนอเนื้อหา
โดยอาศัย อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์ รูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหา ข้อมูล และสารสนเทศ
เกิดสภาพแวดล้อมของเอ็มเลิร์นนิ่ง (M-learning) ต่ า งๆได้ ห ลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง
กล่าวคือเป็นการสร้างรายวิชาที่สามารถเข้าถึงได้โดย ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิก คลิปเสียง คลิปวีดิ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ อันสนับสนุนให้ผู้เรียนมีได้ ทัศน์ วิดีโอถ่ายทอดสด ตลอดจนไฟล์เอกสารส�ำหรับ
เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong ดาวน์โหลดเอกสารหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาไว้ใน
Learning) ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน เครื่องเพื่อศึกษาเรียนรู้ เกิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาสาระ การ เรียกว่าภควันตภาพ ภควันต ตรงกับ ค�ำว่า Broadcast
แบ่งปันการช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ Ubiquitous (Existing Everywhere) หมายถึง
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในทาง การแพร่กระจายและการท�ำให้ปรากฏอยูท่ กุ หนทุกแห่ง
เทคนิคจ�ำเป็นต้องมี ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบ สามารถทีจ่ ะรับฟัง รับชม และรับรูไ้ ด้ทกุ เวลา เรียกรวม
คลาวด์ท่ีสนับสนุนการจัดการรายวิชา แอพพลิเคชั่นที่ ว่า ภควันตภาพ
สามารถจัดการรายวิชาดังกล่าว เช่น แอพพลิเคชั่น
ซึ่งสรุปแล้วศาสตร์ที่ว่าด้วยการ แพร่กระจาย
เอ็ดมูดู (Edmodo) กลุ่มแอพพลิเคชั่น(Google Apps ความรู ้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ สภาวะต่ า งๆ เรี ย กว่ า
For Education) และคลาสโดโจ (ClassDojo) ที่พื้นที่ ภควันตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology
ส�ำหรับให้นักเรียนบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงชิ้น หรือ Pakawantology (อ่าน ภะ-คะ-วัน-โต-โล-ยี)
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(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2555) นอกจากนี้ ผู้สอน
สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (facebook) สร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ระหว่างผู้สอนด้วยกันเพื่อเป็น
พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นความเชื่ อ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสอน
และการเรียนรู้ด้วยกันที่ไม่ใช่แค่การพัฒนาวิชาชีพ
เท่านัน้ แต่ยงั ต้องการให้ผเู้ รียนประสบผลส�ำเร็จร่วมกัน
(วิจารณ์ พานิช, 2559)
6. Evaluation การใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
ออกข้อสอบวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ ตัวอย่าง
แอพพลิเคชั่น 1) กาฮูท (Kahoot) ที่ผู้สอนสามารถ
สร้างแบบทดสอบเก็บคะแนน โดยที่นักเรียนอาจจะ
ไม่รู้สึกว่าเป็นการสอบเลย 2) โซเครทิฟ (Socrative)
ผู้สอนสามารถสร้างแบบค�ำถามแบบถูก-ผิด หรือให้
ผู้เรียนพิมพ์ค�ำตอบในช่องว่างและสามารถประกอบ
การแข่งขันตอบค�ำถามเป็นกลุ่มได้ด้วย และ 3) กูเกิ่ล
ฟอร์ม (Google Form) ส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม
กลุ่มแอพพลิเคชั่น(Google Apps For Education) ที่
ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส�ำหรับ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่าย โดยผู้สอนสามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้
หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท�ำแบบฟอร์มส�ำรวจความ
คิดเห็น การท�ำแบบฟอร์มส�ำรวจความพึงพอใจ
การท� ำ แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย น และการลง
คะแนนเสียง เป็นต้น ในส่วนของการออกข้อสอบวัดผล
การเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้ กูเกิ่ล ฟอร์ม (Google
Form) เลือกรูปแบบการตอบค�ำถามได้หลายรูปแบบ
ส�ำหรับการตรวจข้อสอบต้องเพิ่มส่วนเพิ่มเติมชื่อฟลูบ
ารู (Flubaroo) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมหรับตรวจการบ้าน
หรือข้อสอบ และรายงานคะแนนจากการท�ำข้อสอบ
ได้ในเวลาไม่กี่นาที อย่างไรก็ตามผู้สอนสามารถตั้งค่า
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ฟอร์มที่สร้างขึ้นเป็นข้อสอบวัดผลออนไลน์ได้ โดยการ
เลือกที่การตั้งค่า(Settings) เป็นไอคอนรูปเฟืองด้าน
ขวาบน จากนัน้ เลือกที่ แท็บ “แบบทดสอบ (Quizzes)”
ซึ่งวิธีหลังนี้ผู้เรียนสามารถรู้คะแนนจากการท�ำข้อสอบ
ได้ในทันที

บทสรุป
เทคโนโลยี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อั จ ฉริ ย ะมี ค วาม
สามารถหลายประการในยุคสรรพสิ่งบนอินเทอร์เน็ต
(Internet of things : IOT) ประกอบกับแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อ เทคโนโลยี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อั จ ฉริ ย ะเป็ น เครื่ อ ง
มื อ หลายแนวคิ ด อาทิ เ ช่ น ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น
(Flipped Classroom ), ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) การ
ศึกษายุค 4.0 (Education 4.0) และทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (21st Century Skills) ทั้งนี้เยาวชนไทยมี
พฤติกรรมใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะโดยเฉลี่ยต่อวัน
อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามแนวทางการโทรศัพท์มือ
ถืออัจฉริยะนอกจากการใช้เพื่อการสื่อสาร และเพื่อ
ความบันเทิงแล้ว ผู้สอนควรการออกแบบการเรียน
การสอน โดยการน�ำเสนอเนื้อหาสาระ โทรศัพท์มือ
ถืออัจฉริยะ และแอพลิเคชั่นที่เหมาะ เป็นสื่อน�ำเสนอ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วัดผลการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนหรือผู้เรียนได้ใช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในด้านการเรียนรู้ อันเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทั้งในนอกห้องเรียน
ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงมวลความรู้ และเกิดการเรียน
รู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง
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การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนวิชาโปโลน�้ำของนักเรียนมัธยมปลาย:
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
QUALITATIVE STUDY ON WATER POLO COURSE OF HIGH SCHOOL
STUDENTS: A CASE STUDY IN A DEMONSTRATION SCHOOL
ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี*
ดร.ปนัดดา จูเภาล์*
ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ**

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�ำ้ และปัจจัยเกีย่ วข้องทีส่ ง่ ผลต่อ
การเรียนวิชาโปโลน�ำ้ ตามการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่าง ขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมปลาย 27 คน (ชาย 9 คน
และหญิง 18 คน) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปโลน�้ำ ในปีการศึกษา 2559 โดยที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนพร้อมผู้ปกครอง
สมัครใจลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี
การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม การบรรยายเหตุการณ์สำ� คัญ และการสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบอุปนัยด้วยวิธกี ารเปรียบเทียบความคงทีข่ องข้อมูล และตรวจสอบความเชือ่ ถือได้ของข้อมูลโดยวิธกี ารสามเส้า
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้เป็น 2 หัวเรื่อง คือ หัวเรื่องแรก ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้ำ ประกอบด้วย
ประสบการณ์ด้านที่ดี ได้แก่ 1) ผ่อนคลายจากความเครียด 2) ทักษะการว่ายน�้ำดีขึ้น และ 3) ได้เรียนรู้กีฬาใหม่
และประสบการณ์ด้านที่ไม่ดี ได้แก่ บาดเจ็บจากการเรียน ส่วนในหัวเรื่องที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียน
วิชาโปโลน�้ำ ประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ได้แก่ 1) สระว่ายน�้ำอยู่ไกล 2) สระว่ายน�้ำช�ำรุด 3)
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ 4) จัดตารางเรียนไม่เหมาะสม 5) เวลาในการเรียนน้อยเกินไป และ 6) ผู้เรียน
มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเรียน ได้แก่ 1) จ�ำนวนผู้เรียนมีความเหมาะสม 2) เพื่อนร่วมชั้น
เรียนที่ดี 3) กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน และ 4) มีเจตคติที่ต่อกีฬาทางน�้ำ
ค�ำส�ำคัญ : วิชาโปโลน�้ำ/ นักเรียนมัธยมปลาย/ การวิจัยเชิงคุณภาพ

ABSTRACT
The purpose of this study was to determine experiences of learning a Water Polo Course
and relate factors that influenced learning a Water Polo Course according to the participants’
perception. Participants were 27 high school students (9 males and 18 females) who were
*อาจารย์ประจ�ำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
**อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาพลศึกษา ส�ำนักงานจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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enrolling Water Polo course in 2016 academic year. All participants with parent volunteered
and signed consent forms to participate in this study. Data were collected by non-participant
observation, critical incidence and semi-structured interview. Data were inductively analyzed
using a constant comparison method and data triangulation. The result of the research can be
reported into 2 themes. The first theme, positive factors of learning experience in a Water Polo
Course can be concluded as (1) stress relief (2) improving of swimming skill and (3) learning new
kind of sport. Negative factor of learning experience related to learning difficulties was injuring
from the course. Second theme, related influential factors on learning a Water Polo Course
can be divided into learning difficulties and supportive factors. Learning difficulties were (1) the
swimming pool is remotely located, (2) dilapidated swimming pool (3) insufficient facilities (4)
inappropriate class schedule. (5) inadequate class duration (6) unhealthy students. Supportive
factors were (1) proper numbers of students (2) friendly classmates (3) fun learning activities
(4) positive attitude towards water sports.
Keywords : Water Polo Course/ High School Student/ Qualitative Research

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
กี ฬ าโปโลน�้ ำ เป็ น กี ฬ าทางน�้ ำ ชนิ ด เดี ย วที่ ใช้
ลู ก บอลเล่ น ในน�้ ำ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศ
อังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1860 โดยมีแนวคิดมาจากการหา
กิจกรรมการเล่นในน�ำ้ ทีแ่ ปลกใหม่นอกเหนือไปจากการ
ว่ายน�้ำ (สุนทร แม้นสงวน, 2528) ปัจจุบันกีฬาโปโลน�้ำ
นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยทีม่ กี ารส่งทีมโปโลน�ำ้ เข้าร่วมการแข่งขันกัน
ในระดับชาติ แต่กถ็ อื ว่าเป็นกีฬาทีย่ งั ไม่ได้รบั ความนิยม
อย่างแพร่หลายมากนัก พบว่ามีเพียงสโมสรโปโลน�้ำไม่
กีแ่ ห่งทีเ่ ปิดสอนและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ
เท่านั้น (คณิต กิตติโกวิท, 2543)
โปโลน�้ ำ เป็ น กี ฬ าที่ เ ล่ น สนุ ก และส่ ง ผลดี ต ่ อ
ร่างกาย เหมาะส�ำหรับใช้เป็นกิจกรรมการออกก�ำลัง
กายเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะกับวัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่น
ด้วยเพราะเป็นกีฬาทีต่ อ้ งอาศัยทัง้ ความเร็ว ความอดทน
รวมถึงพละก�ำลังในการเล่นที่ต้องอยู่ในน�้ำตลอดเวลา

(บุญญาฤทธิ์ บุญญาลงกรณ์, 2553) โปโลน�้ำจึงเป็น
กีฬาที่มีความน่าสนใจในการเปิดเป็นรายวิชาส�ำหรับ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆ เช่น
ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา เป็นต้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาใดที่มีความพร้อมด้าน
สระว่ายน�้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หากจัดให้มี
การเรียนการสอนวิชาโปโลน�้ำ จะช่วยให้นักเรียนได้
มีตัวเลือกในการเรียนนอกเหนือจากวิชาว่ายน�้ำทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด
เผยชื่อสถานศึกษา) เปิดการเรียนการสอนวิชาโปโล
น�้ ำ ครั้ ง แรกในปี ก ารศึ ก ษา 2557 และด� ำ เนิ น การ
เปิดสอนทุกปีการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้
เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ลื อ กลง
ทะเบียนเรียนตามความสนใจ ด�ำเนินการเรียนการสอน
รวม 16 สัปดาห์ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้สระว่ายน�้ำและ
อุปกรณ์ต่างๆ ของสถานศึกษามาดัดแปลงใช้ให้เหมาะ
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สมส�ำหรับการเรียนการสอน ขณะที่กิจกรรมการเรียน วิธีด�ำเนินการวิจัย
การสอนเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นฐานด้านการว่ายน�ำ้ และ
กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การทรงตัวในน�ำ้ เรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานกีฬาโปโลน�ำ้ รวม
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพนี้มี 27
ถึงกฎ กติกาและมารยาทในการเล่น และจัดให้มีการ คน (ชาย 9 คน และหญิง 18 คน) ได้มาด้วยวิธีเลือก
แข่งขันกีฬาโปโลน�้ำภายในชั้นเรียน
แบบเจาะจง (สาลี่ สุภาภรณ์, 2550) โดยมีเกณฑ์ใน
วิชาโปโลน�้ำเป็นวิชาใหม่ที่เปิดการเรียนการ การคัดเลือกคือ เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ลงทะเบียน
สอนมาหลายปีจนถึงปัจจุบัน จ�ำนวนนักเรียนที่สนใจ เรียนวิชาโปโลน�้ำในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้แม้จะยังไม่มากนัก แต่ก็มี ซึ่งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือเข้าร่วมใน
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ และต้องเป็นผูท้ สี่ มัคร
วิชานี้โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยยังไม่เคยมีการท�ำ ใจยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัย
มาก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มีความจ�ำเป็นอย่าง อธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัยแล้ว
ยิ่งที่จะต้องท�ำการศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชา นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปโลน�้ำนี้ยินดีที่
โปโลน�้ำและปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชา จะเข้าร่วมเป็นกลุม่ ตัวอย่าง (มีนกั เรียนลงทะเบียนเรียน
โปโลน�้ำ โดยกระบวนการวิจัยในครั้งนี้เลือกใช้ระเบียบ ทั้งหมด 27 คน) โดยทุกคนสมัครใจลงลายมือชื่อพร้อม
วิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ซึง่ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับ กับผู้ปกครอง ลงในใบยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ประสบการณ์และปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียน ภายใต้เงื่อนไขว่า การเข้าร่วมในการวิจัยนี้จะไม่มีผลก
วิชาโปโลน�ำ้ ได้ดกี ว่าวิจยั เชิงปริมาณ ผลทีไ่ ด้การศึกษานี้ ระทบใดๆ กับกลุ่มตัวอย่าง และสามารถถอนตัวจาก
จะเป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการ การเป็นกลุม่ ตัวอย่างได้ แม้วา่ งานวิจยั จะยังไม่สนิ้ สุดลง
เรียนการสอนรายวิชานี้ ให้มีความสอดคล้องต่อความ ก็ตาม นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ชอ่ื สมมุตแิ ทนกลุม่ ตัวอย่างว่า
ต้องการและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนต่อไป
ชายและหญิง (ชาย 1 – ชาย 9 แทนกลุ่มตัวอย่างเพศ
ชาย และหญิง 1 – หญิง 18 แทนกลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชา ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
โปโลน�้ำ ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (รัตนะ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการ บัวสนธ์, 2556 และสาลี่ สุภาภรณ์, 2550) วิธีการเก็บ
เรียนวิชาโปโลน�้ำ ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) การสังเกตแบบไม่มสี ว่ น
ร่วม (Non-participant Observation) โดยผู้วิจัยและ
ค�ำถามในการวิจัย
ผู้ช่วยวิจัยเข้าสังเกตการเรียนการสอนรายวิชาโปโลน�้ำ
1. ผู้เรียนได้ประสบการณ์อะไรบ้าง จากการ ที่สระว่ายน�้ำของสถานศึกษา รวมทั้งช่วงก่อนและหลัง
เรียนวิชาโปโลน�้ำ
การเรียนแต่ละครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)
2. ปัจจัยเกี่ยวข้องอะไรบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ โดยเน้นการสังเกตไปที่การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
การเรียนวิชาโปโลน�้ำ
สอน ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติ
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ทักษะหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ครูสอน และพฤติกรรม
ต่างๆ ทีน่ กั เรียนแสดงออกในระหว่างการเรียนการสอน
2) การบรรยายเหตุการณ์ส�ำคัญ (Critical Incident)
เป็นเทคนิควิธีการที่ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนหรือพูด
บรรยายเหตุการณ์ในวันที่กลุ่มตัวอย่างเกิดเรียนรู้วิชา
โปโลน�้ำได้ดี และวันที่มีปัญหาหรืออุปสรรรคเกิดขึ้นใน
การเรียนวิชาโปโลน�ำ้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรูข้ อง
กลุ่มตัวอย่าง และ 3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยเน้น
ข้ อ ค� ำ ถามไปในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ที่
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเรียนวิชาโปโลน�้ำ และปัจจัย
เกี่ยวข้ อ งที่ ส่ ง ผลต่ อการเรียนวิชาโปโลน�้ำของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจาก
ที่ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
รายวิ ช าโปโลน�้ ำ แล้ ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง เริ่ ม เข้ า เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลและนัดหมายกับนักเรียนที่ยินยอมเข้าร่วมเป็นก
ลุ่มตัวอย่างในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนเพื่อ
เก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยใช้ชว่ งเวลาทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
สะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาเรียนปกติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบความ
เชื่อถือได้ของข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าพิ ม พ์ บั น ทึ ก ลงใน
คอมพิ ว เตอร์ ด ้ ว ยโปรแกรมเวิ ร ์ ด (Word) จากนั้ น
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive) ด้วย
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วิธีการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล (Constant
Comparison) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
การอ่านข้อมูลเพื่อหาหัวข้อ (Scanning Data for
Common Category) จัดกลุ่มหัวเรื่อง (Classifying
Common Theme) น� ำ ข้ อ มู ล มาจั ด เข้ า หั ว ข้ อ ที่
เหมาะสม (Placing Data into Common Category)
และอธิบายหัวข้อ (Explaining of Category) (สาลี่
สุภาภรณ์, 2550) เพื่อหาหัวเรื่องและหัวข้อเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการเรียนโปโลน�ำ้ และปัจจัยเกีย่ วข้องที่
ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้ำ จากนั้นตรวจสอบความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation)
ของข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และ
บรรยายเหตุการณ์สำ� คัญ เพือ่ สรุปและอภิปรายผลการ
วิจัย (สาลี่ สุภาภรณ์, 2550)

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการการสังเกต การ
บรรยายเหตุการณ์ส�ำคัญ และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ออกเป็น 2 หัว
เรื่อง คือ ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้ำ และ
ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้ำ ดังที่
ได้แสดงในตาราง 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัย

1. ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้ำ
1.1 ประสบการณ์ด้านที่ดี
1.1.1 ผ่อนคลายจากความเครียด
1.1.2 ทักษะการว่ายน�้ำดีขึ้น
1.1.3 ได้เรียนรู้กีฬาใหม่
1.2 ประสบการณ์ด้านที่ไม่ดี
1.2.1 บาดเจ็บจากการเรียน

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้ำ
1.1 ประสบการณ์ด้านที่ดี
		 1.1.1 ผ่อนคลายจากความเครียด
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ซึ่งต้อง
เรียนให้จบการศึกษาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการเต
รียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย ท�ำให้
กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดสะสมจากการเรียน ซึ่งการ
ลงทะเบียนวิชาโปโลน�้ำช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้ผ่อน
คลายความตึงเครียดจากการเรียนทางวิชาการในวิชา
อื่นๆ ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดังที่หญิง 5 ได้บรรยาย
ว่า “เรียนวิชานี้แล้วรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายได้ดีคะ จริงๆ
นะ มันไม่เครียดเหมือนวิชาอืน่ เรียนแล้วหายเครียดเลย
แหละ เรียนหนักๆ มาหลายวันพอมาเรียนวิชานี้มันโล่ง
ได้ลงน�ำ้ แล้วสบายใจ” เช่นเดียวกับหญิง 11 กล่าวเสริม
ว่า “ชอบตรงทีว่ ชิ านีไ้ ม่เครียด แล้วมันก็ชว่ ยให้พวกหนู
คลายเครียดได้ดว้ ยคะ อาจารย์รใู้ ช่มยั้ ว่าพวกหนูเครียด

2. ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้ำ
2.1 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.1.1 สระว่ายน�้ำอยู่ไกล
2.1.2 สระว่ายน�้ำช�ำรุด
2.1.3 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ
2.1.4 จัดตารางเรียนไม่เหมาะสม
2.1.5 เวลาในการเรียนน้อยเกินไป
2.1.6 ผู้เรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเรียน
2.2.1 จ�ำนวนผู้เรียนมีความเหมาะสม
2.2.2 เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ดี
2.2.3 กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน
2.2.4 มีเจตคติที่ต่อกีฬาทางน�้ำ
มากเรื่องเกรด ไหนจะต้องเตรียมตัวสอบอีก มาลงน�้ำ
แล้วก็สบายๆ อาจารย์เขาก็สอนสนุกด้วย” รวมถึงชาย
5 ที่บอกว่า “จะว่าไปก็ชอบวิชานี้นะ คือมันก็ไม่ต้องไป
เครียดอะไรมากเหมือนวิชาอื่น ไม่ต้องอ่านต้องจ�ำอะไร
มาก ลงน�ำ้ แล้วก็เล่นสนุกๆ มันดีทลี่ มื เรือ่ งวิชาอืน่ ไปเลย
ผมว่าวิชาพลศึกษามันต้องแบบนี้ ท�ำให้เด็กสนุกแล้วก็
หายเครียดจากเรื่องอื่นครับ” การศึกษานี้จึงสอดคล้อง
กับที่มยุรี ถนอมสุข (2549) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของ
การออกก�ำลังกายไว้วา่ การออกก�ำลังกายทีถ่ กู ต้องและ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล จะช่วยให้เกิดผลดีในหลาย
ประการ ที่ส�ำคัญคือช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด
ไม่ซมึ เศร้า ลดความวิตกกังวล สุขภาพจิตดีขนึ้ และนอน
หลับพักผ่อนได้อย่างสบาย
		 1.1.2 ทักษะการว่ายน�้ำดีขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนเคยผ่านการเรียนว่ายน�ำ้ และว่ายน�ำ้ เป็น
ทุกคน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงว่ายน�้ำมาแล้วหลายปี เมื่อ
ได้มาเรียนวิชานีซ้ งึ่ ต้องลงน�ำ้ ท�ำให้ได้ทบทวนทักษะการ
ว่ายน�้ำอีกครั้ง และเมื่อต้องอยู่ในน�้ำและว่ายน�้ำตลอด
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เวลาในขณะที่เรียน ท�ำให้ทักษะการว่ายน�้ำของกลุ่ม
ตัวอย่างดีขึ้น ดังเช่นที่ ชาย 1 กล่าวว่า “ข้อดีของวิชาน
นีค้ อื ได้ลงน�ำ้ ปกติผมว่ายน�ำ้ เป็นอยูแ่ ล้วครับเรียนตัง้ แต่
ตอนม.ต้น แต่หลังจากนัน้ ก็ไม่เคยลงน�ำ้ เลย พอมาเรียน
วิชานี้มันเหมือนช่วยให้เราทบทวนทักษะว่ายน�้ำไปใน
ตัวด้วยครับ” ส่วนชาย 6 กล่าวเสริมว่า “เพื่อนทุกคน
ว่ายน�ำ้ เป็นอยูแ่ ล้ว ผมก็ดว้ ย มันก็ดหี ลายอย่าง ได้เรียน
อะไรใหม่ๆ ไม่เบื่อ แถมได้ออกก�ำลังกาย ทักษะว่ายน�้ำ
เราก็ดีขึ้น คลายเครียดได้อีกต่างหาก” ขณะที่ หญิง 3
ก็บรรยายว่า “ชอบวิชานี้หลายอย่างเลยคะ สนุกแถม
ยังได้ออกก�ำลังกายด้วย แล้วเราก็ต้องว่ายน�้ำอยู่ตลอด
ด้วย การว่ายน�้ำเราก็ดีขึ้น มั่นใจมากขึ้น คือถ้าไม่ได้
มาเรียนวิชานี้ก็คงไม่ได้ไปว่ายน�้ำที่ไหนหรอกคะ” ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับที่ อุษากร พันธุ์วานิช (2558)
ศึกษาพบว่า เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสกลับมาเรียนและ
ฝึกฝนทักษะกีฬาที่เคยเรียนมาแล้วในอดีต แม้ว่าเวลา
จะผ่านไปนานแล้ว แต่ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางทักษะที่ดีขึ้น
		 1.1.3 ได้เรียนรู้กีฬาใหม่ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 27 คนไม่เคยเรียนวิชาโปโลน�้ำมาก่อน และส่วน
ใหญ่ไม่เคยรู้จักกีฬาชนิดนี้ การลงทะเบียนเรียนวิชา
นี้จึงนับเป็นประสบการณ์ท่ีดีของกลุ่มตัวอย่างในการ
เรียนกีฬาใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน เรื่องนี้ หญิง 18
กล่าวว่า “ตอนแรกก็ลังเลเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อกีฬา
นี้มาก่อน เพื่อนๆ ก็ถามกันคุยกันว่าคือกีฬาอะไร ตอน
นี้พอเรียนแล้วรู้สึกว่าดีนะ ไม่ต้องเรียนอะไรเดิมๆ ได้
เรียนอะไรที่ใหม่ๆ บ้าง” ขณะที่หญิง 8 อธิบายว่า “ที่
ผ่านมาตั้งแต่ประถมจนทุกวันนี้ก็จะเรียนวนไปวนมา
ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ก็จะเรียนแล้วเรียน
อีก วิชานี้เป็นอะไรที่ใหม่มากส�ำหรับหนู โชคดีที่หนูทัน
กับหลักสูตรใหม่ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้เรียนคะ” เช่น
เดียวกับหญิง 9 ที่บอกว่า “เพิ่งรู้คะว่ามีกีฬานี้ด้วย
แถมได้มาเรียนตอนปีสุดท้ายตอนใกล้จบแล้ว โชคดี
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ที่ได้เรียนกีฬาอะไรใหม่ๆ บ้าง สนุกดีคะ แปลกดีด้วย
ได้เรียนกีฬาใหม่ๆ ไม่น่าเบื่อซ�้ำกับที่เคยๆ เรียนมา”
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนชื่นชอบ
และได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อได้เรียนในกิจกรรมออก
ก�ำลังกายหรือกีฬาชนิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
(สาลี่ สุภาภรณ์, 2554)
1.2 ประสบการณ์ด้านที่ไม่ดี
		 1.2.1 บาดเจ็บจากการเรียน มีกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนได้รบั บาดเจ็บจากการเรียนวิชาโปโลน�ำ้
เช่น เกิดบาดแผลจากสระว่ายน�ำ้ หรือโดนเล็บเพือ่ นข่วน
ถือเป็นประสบการณ์ทไี่ ม่ดที กี่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั จากการ
เรียนวิชานี้ ประเด็นนี้หญิง 12 เล่าว่า “มีอยู่วันหนึ่งที่
หนูโดนเล็บเพื่อน คือก็รู้ว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแล้วหนูก็ไม่
ได้โกรธเพือ่ นด้วย แต่มนั ก็เจ็บคะ เราก็คอยระวังอยูแ่ ล้ว
ก็เข้าใจว่ามันอาจจะโดนได้อยูแ่ ล้วเพราะมันต้องแย่งกัน
ไปมา” หรือที่หญิง 7 อธิบายเสริมว่า “อย่างหนึ่งที่จ�ำ
ได้คือโดนเล็บเพื่อนข่วน แสบมาก (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ได้
โกรธนะคะ ตอนนั้นเล่นกันสนุกมาก แต่มันมีจังหวะที่
มันโดน เพื่อนก็มาขอโทษ ตอนนี้ก็ยังเป็นรอยอยู่เลย
คะ” ส่วนชาย 3 ก็เล่าในประเด็นนี้ว่า “จ�ำได้ว่ามีที่เป็น
แผลที่ขาตอนมาเรียนแรกๆ คือผมก็ไม่เคยมาเรียนสระ
นี้มาก่อน มันมีพื้นที่เป็นกระเบื้องลื่นๆ วันนั้นเดินแล้ว
มันลื่น ไม่ล้มนะครับ แต่หงายแล้วทรงตัวอยู่ แต่ว่ามัน
เป็นแผลที่นิ้วเลย แสบเลยวันนั้น เรียนแบบแสบๆ เลย
ครับ หลังๆ ก็เลยระวังมากหน่อย” ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิดา สุวรรณรัตน์และ
สาลี่ สุภาภรณ์ (2557) ทีพ่ บว่า ประสบการณ์ทไี่ ม่ดขี อง
กลุม่ ตัวอย่างคือได้รบั บาดเจ็บจากการเรียนและฝึกพิลา
ทีส
2. ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชา
โปโลน�้ำ
2.1 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
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		 2.1.1 สระว่ายน�้ำอยู่ไกล ระยะทาง เพิม่ ความระมัดระวังในการเรียนมากขึน้ เพราะอาจเกิด
จากอาคารเรียนของกลุ่มตัวอย่างถึงสระว่ายน�้ำที่ใช้ อันตรายได้
จัดการเรียนการสอนวิชาโปโลน�ำ้ การมาเรียนแต่ละครัง้
		 2.1.3 สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกไม่
ต้องใช้เวลาในการเดินเท้าไม่น้อยกว่า 10 นาที นับเป็น เพียงพอ ชั้นเรียนวิชาโปโลน�้ำมีนักเรียน 27 คน แต่
อุปสรรคอย่างหนึง่ ของการเรียนวิชาโปโลน�ำ้ ดังทีช่ าย 1 สระว่ายน�้ำมีห้องน�้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย
กล่าวว่า “ล�ำบากตรงทีม่ นั ไกลครับ อยูก่ นั คนละฝัง่ ของ หญิงเพียงอย่างละ 4 ห้อง รวมทั้งไม่มีตู้เก็บสัมภาระ
โรงเรียนเลย พวกผมก็เดินมาพร้อมๆ กันครับเรียนเสร็จ ต่างๆ ในระหว่างเรียน ท�ำให้ต้องเสียเวลาในการรอ
ก็ออกมากันเลย นัดกันไว้แล้วครับ ก็หลายนาทีเหมือน คอย เรื่องนี้หญิง 4 เล่าว่า “หนูอยากให้มีห้องน�้ำกับ
กันนะกว่าจะถึง” หรือดังเช่นทีช่ าย 5 เล่าว่า “วิชานีโ้ ดย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มากกว่านี้หน่อยคะ โดยเฉพาะ
รวมผมว่าดีแล้วนะครับ แต่วา่ ทีเ่ หนือ่ ยหน่อยคือมันไกล ของผู้หญิงเนี่ย แต่ละคนต้องใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านาน
เดินกว่าจะถึงแบบว่าเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน กว่าจะ พอสมควร ตอนขึน้ แต่ละคนก็ตอ้ งอาบน�ำ้ สระผมเช็ดผม
เดินมาแล้วต้องมาเปลีย่ นชุดอีก ก็พกั ใหญ่อยูเ่ หมือนกัน เปลี่ยนชุด คือต้องมารอกันนานคะ ล�ำบากมาก” หรือ
ครับ” ผลของการศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่า สถานที่เรียนที่ ที่ หญิง 7 กล่าวท�ำนองเดียวกันว่า “ถ้ามีห้องเปลี่ยน
ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างต้องเดินทางไกล เป็นอุปสรรคทีส่ ร้าง เสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นจะดีมากเลยคะ เพราะทุกวันที่เรียน
ความยากล�ำบากและความเหน็ดเหนือ่ ยในการเรียนให้ ต้องมาเสียเวลารอกัน ตู้เก็บของก็ไม่มีด้วย ต้องเอามา
กับกลุ่มตัวอย่าง
วางรวมๆ ข้างสระ” ส่วนชาย 8 บรรยายว่า “โรงเรียน
		 2.1.2 สระว่ า ยน�้ ำ ช� ำ รุ ด สระว่ า ย น่าจะหาตู้เก็บของให้หน่อย ห้องน�้ำด้วยครับ ผมว่ามัน
น�้ำที่ใช้ในการเรียนวิชาโปโลน�้ำก่อสร้างและเปิดให้ ไม่พอ ยิ่งผมเห็นบางวันตอนมีคนมาใช้เยอะๆ ก็ต้องมี
บริการมาหลายปี หลายจุดมีสภาพช�ำรุดทรุดโทรม รอกัน ผมว่ามันเสียเวลาครับ แทนทีจ่ ะได้ไปเรียนไปท�ำ
เช่น พื้นกระเบื้องหลุดร่อนและแตกบิ่น ซึ่งส่งผลต่อ อะไรอย่างอืน่ ได้ ต้องมารอเปลีย่ นชุดกันก็หมดเลาแล้ว”
ความสวยงามและความปลอดภัยของนักเรียนหรือ ผลของการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาของชาญ
ผู้มาใช้บริการ ดังที่ชาย 9 บรรยายว่า “เห็นกระเบื้อง ชัย อินทรประวัติ และคณะ (2549) ที่พบว่า สิ่งอ�ำนวย
มันแตกๆ อยู่หลายที่มากเลยครับ แต่ก็เห็นว่ามีซ่อมไว้ ความสะดวกในการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา ถือเป็น
แล้ว แต่กไ็ ม่รวู้ า่ ตรงไหนบ้างทีย่ งั ไม่ซอ่ ม ก็ระแวงเหมือน ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและ
กันว่าจะไปเหยียบ” ส่วนชาย 2 ก็เล่าว่า “จะรู้สึกว่า ออกก�ำลังกาย หากไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่พอ
ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งคือพื้นกระเบื้องที่แตกครับ คือ เพียงแล้วก็อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคในการ
ตรงที่พวกผมเรียนกันเวลาด�ำน�้ำลงไปจะเห็นว่ามีรอย ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา
แตกเล็กๆ อยู่หลายที่เลย ก็กลัวว่าจะไปเหยียบแล้ว
		 2.1.4 จั ด ตารางเรี ย นไม่ เ หมาะสม
เป็นแผล ก็พยายามเตือนๆ กันบ่อยๆ” ผลการศึกษา ตารางเรี ย นวิ ช าโปโลน�้ ำ ถู ก จั ด ให้ อ ยู ่ ใ นคาบเรี ย นที่
นี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาของอุษากร พันธุ์วานิช 2 จากทั้งหมด 4 คาบเรียนในช่วงเช้า ส่งผลให้กลุ่ม
(2558) ทีพ่ บว่า อุปกรณ์การเรียนยิมนาสติกทีใ่ ช้มาเป็น ตัวอย่างต้องรีบเร่งเดินทางไปกลับให้ทันกับการเรียน
เวลานาน และมีการช�ำรุดเสียหาย ส่งผลให้ผู้เรียนต้อง ในคาบเรียนถัดไป และยังส่งผลให้ต้องนั่งเรียนในคาบ
เรียนที่ 3-4 ในสภาพที่เหนื่อยล้าหลังจากการเรียนวิชา
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โปโลน�้ำ ดังเช่นที่ ชาย 9 บรรยายว่า “อย่างหนึ่งที่เป็น
ปัญหาคือวิชานีม้ นั อยูค่ าบ 2 แล้วคือมันต้องรีบมาเรียน
แล้วก็ต้องรีบกลับไปเรียนวิชาต่อไปให้ทัน แล้วลงน�้ำ
มาเหนื่อยๆ พอไปนั่งเรียนต่อมันก็จะง่วงๆ เพลียๆ พอ
สมควร” หรือที่ หญิง 1 อธิบายว่า “ถ้าได้เรียนตอนช่วง
บ่ายๆ จะดีมากกว่านี้ คือตอนเช้ามันเป็นช่วงที่ตาราง
แน่น แล้วเอาวิชานี้มาอยู่ตรงกลาง มันก็จะรีบๆ เร่งๆ
ไปหมดคะ อยากให้ย้ายไปเรียนคาบสุดท้ายตอนบ่าย
หรือไม่ก็ตอนคาบก่อนกินข้าวก็จะดีกว่า” และ ชาย 2
ทีส่ รุปนีป้ ระเด็นนีว้ า่ “ผมว่าวิชานีค้ วรย้ายไปเรียนคาบ
สุดท้ายครับ จะดีมากๆ ถ้าย้ายได้ ตอนบ่ายๆ แบบเรียน
แล้วไม่ต้องมีกังวลว่าต้องเรียนวิชาอื่นต่อ มันก็ท�ำอะไร
ได้เต็มทีม่ ากกว่านี”้ ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับทีส่ าลี่
สุภาภรณ์ (2556) ทีศ่ กึ ษาพบว่า นอกจากวัยของผูเ้ รียน
และความยาวนานของคาบเรียน เรื่องของช่วงเวลาใน
การเรียนหรือการจัดตารางเรียน ก็นับเป็นอีกปัจจัย
ส�ำคัญที่จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจาก
การเรียนพลศึกษา
		 2.1.5 เวลาในการเรียนน้อยเกินไป
วิชาโปโลน�้ำมีเวลาเรียนรวม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่ง
รวมถึงเวลาส�ำหรับเดินทางไปกลับและเวลาส�ำหรับอาบ
น�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างต้องบริหารเวลา
อย่างรีบเร่ง และเหลือเวลาส�ำหรับลงน�้ำเรียนโปโลน�้ำ
เพียง 35-40 นาที ดังที่ ชาย 4 อธิบายในประเด็นนี้ว่า
“อยากให้เพิ่มเวลาเรียนเป็น 2 ชั่วโมงครับ จะได้พอกับ
เวลาที่ต้องท�ำอย่างอื่นด้วย ทั้งเดินไปกลับ ทั้งอาบน�้ำ
เปลี่ยนชุด แค่ชั่วโมงเดียวมันน้อยไปหน่อยครับ” ขณะ
ที่ ชาย 7 กล่าวเสริมว่า “ชัว่ โมงเดียวมันน้อยไปครับ แค่
เดินมาเปลีย่ นชุดก็เกือบ 15 แล้ว ลงน�ำ้ เรียนได้อกี เดีย๋ ว
เดียวก็ต้องรีบขึ้นมาอาบน�้ำเปลี่ยนชุดกลับไปเรียนอีก
วิชาต่อ ยังสนุกไม่เต็มที่เลย” หรือเช่นที่ หญิง 12 กล่าว
ว่า “เวลาเรียนมันน้อยไปคะ หนูอยากให้มีเวลาเรียน
มากกว่านี้ อีกสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดี ถ้ามีเวลามากกว่านี้
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จะดีมาก ท�ำอะไรจะได้ไม่ต้องรีบมาก ได้เรียนแบบเต็ม
ที่มากกว่านี้” ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับที่ แพนกรา
ซี่และไบห์ลี (Pangrazi & Beighle, 2013) อธิบายว่า
ช่วงวัยของนักเรียน ช่วงเวลาเรียนและระยะเวลาของ
การเรียน เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมากที่ส�ำหรับการเรียน
พลศึกษา เพราะเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
		 2.1.6 ผู้เรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของวิชาโปโลน�้ำ
ต้องปฏิบัติในน�้ำ เป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญส�ำหรับผู้เรียนที่
มีการอาการเจ็บป่วย มีบาดแผลหรือนักเรียนหญิงที่มี
รอบเดือน เพราะแม้วา่ จะมีความอยากเรียนขนาดไหนก็
ท�ำได้เพียงนัง่ อยูร่ มิ สระว่ายน�ำ้ เพือ่ ดูเพือ่ นๆ เท่านัน้ ต้อง
รอจนกว่าจะหายป่วยหรือหมดรอบเดือนจึงจะสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ ในเรื่องนี้ หญิง 14 กล่าว
ว่า “ถ้าปัญหาของผู้หญิงเกือบทุกคนที่เรียนวิชานี้ ก็คือ
ตอนที่มีประจ�ำเดือน เพราะมันจะลงน�้ำไม่ได้เลย อย่าง
ตัวหนูกจ็ ะลงน�ำ้ ไม่ได้เกือบ 2 อาทิตย์ ต้องรอให้หมดถึง
จะลงน�ำ้ ได้” ขณะที่ หญิง 17 ก็กล่าวว่า “ส�ำหรับตัวหนู
ปัญหาใหญ่คือตอนมีประจ�ำเดือน คือผู้หญิงก็รู้อยู่ว่า
เวลามีแล้วจะลงน�้ำไม่ได้ แล้ววิชานี้มันต้องเรียนในน�้ำ
ไง ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากนั่งดูคะ” เช่นเดียว
กับ หญิง 6 อธิบายว่า “คงเป็นเรือ่ งประจ�ำเดือนนีแ่ หละ
ปัญหาใหญ่สดุ ส�ำหรับหนู แล้วเพือ่ นๆ ผูห้ ญิงคนอืน่ ๆ ก็
เป็นสลับกันเป็นทุกอาทิตย์ วันไหนใครมีก็อดลง เพื่อน
เขาบอกว่ามันมีผ้าอนามัยแบบสอดมันจะช่วยได้ ลงน�้ำ
ได้ด้วย แต่ก็ไม่เคยใช้หนูก็ไม่กล้าใส่” และดังที่ ชาย 5
อธิบายไว้ว่า “ข้อจ�ำกัดของกีฬาที่ต้องลงน�้ำคือตอนที่
ป่วยจะลงสระไม่ได้ วิชานี้ผมไม่ได้ลงไป 2 ครั้ง เพราะ
ว่าเป็นหวัด ต้องรอให้หายก่อน ไม่สบายแล้วจะไปลง
น�้ำมันก็จะไปกันใหญ่” ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ประสิทธิ์ ปีปทุม (2557) ที่พบว่า ปัจจัย
ส�ำคัญประการหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการเรียนรู้
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ของผูเ้ รียน คือความพร้อมของผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนคนใด ที่หญิง 4 บรรยายว่า “วิชานี้ดีอีกอย่างตรงที่เราได้
ไม่พร้อมทางด้านจิตใจหรือด้านร่างกาย ก็เป็นเรือ่ งยาก เลือกลงทะเบียนเอง แล้วที่มาเรียนนี่ก็รู้จักกันหมดคะ
ที่จะประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้
สนิทกันพอสมควรอยู่แล้ว ก็คุยๆ กันว่ามาเรียนวิชานี้
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเรียน
เวลาเรียนมันก็เลยสนุกกว่าปกติ” เช่นเดียวกับที่หญิง
		 2.2.1 จ�ำนวนผูเ้ รียนมีความเหมาะสม 6 กล่าวว่า “หนูว่ามันอยู่ที่กลุ่มเพื่อนที่มาเรียนด้วย
ชัน้ เรียนพลศึกษาทัว่ ไปทีม่ กั พบนักเรียนจ�ำนวนมากกว่า อย่างวิชานี้เราสนิทกันอยู่แล้วเลยชวนกันมาเรียน มัน
40 คนขึ้ น ไป ในขณะที่ วิ ช าโปโลน�้ ำ นี้ มี นั ก เรี ย นลง ก็เลยท�ำอะไรไปด้วยกันทั้งหมด เล่นกันสนุกสุดเหวี่ยง
ทะเบียนเรียน 27 คน ถือเป็นจ�ำนวนทีไ่ ม่มากจนเกินไป แบบไม่ต้องพะวง เพราะรู้กันอยู่แล้วคะ” ขณะที่ชาย
ท�ำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 5 อธิบายว่า “เพื่อนๆ ที่เรียนเราสนิทกันครับ มันก็
แบ่งกลุม่ เรียนได้งา่ ย และครูสามารถสอนได้อย่างทัว่ ถึง เลยดูเป็นวิชาที่ฮาๆ หน่อยๆ เราก็เล่นกันเต็มที่เลย ท�ำ
ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ดังเช่นที่ชาย อะไรกันแบบไม่อายไม่ยั้งเลย ถ้าเป็นวิชาอื่นที่เรียนกับ
2 อธิบายว่า “อย่างหนึ่งที่เห็นชัดว่าต่างจากวิชาอื่นคือ เพื่อนที่ไม่สนิทเราก็อาจจะเขินๆ หรือไม่กล้า แต่วิชา
มีคนเรียนไม่เยอะมาก เวลาเรียนก็เลยไม่แน่นมาก ไม่ นี้ไม่เลยครับ สุดๆ ครับบอกเลย” ผลการศึกษานี้จึง
ต้องรอกัน ท�ำอะไรก็ท�ำได้พร้อมกันเลย แล้วมันก็ท�ำให้ สอดคล้องกับการศึกษาของมหาลาภ ป้อมสุข, สาลี่
เรากับอาจารย์ได้ใกล้กันด้วย” ขณะที่ชาย 9 ก็กล่าว สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุว์ นิ ชิ (2559) และการศึกษา
ว่า “อีกอย่างคือผมว่าวิชานี้คนเรียนมันไม่เยอะเกินไป ของประสิทธิ์ ปีปทุม (2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
เวลาเรียนมันเลยได้เล่นพร้อมกันหมด อาจารย์เขาก็มา เจตคติต่อกิจกรรมพลศึกษามากขึ้น เมื่อได้เล่นหรือท�ำ
สอนมาเล่นด้วยอยู่ตลอด มันก็เลยท�ำให้ดูสนิทกันหมด กิจกรรมพลศึกษาร่วมกับเพื่อนที่สนิทหรือคุ้นเคย ดัง
ทุกคนให้ห้อง” ส่วนหญิง 10 อธิบายว่า “ส่วนหนึ่งมัน นัน้ กลุม่ เพือ่ นทีด่ จี งึ มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากทีจ่ ะช่วย
คงเพราะคนเรียนมันไม่เยอะด้วย มันเลยสนุกแล้วก็น่า ให้การเรียนพลศึกษาเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ
เรียนกว่าวิชาอื่น ถ้าเยอะกว่านี้คงเริ่มๆ แน่นแล้ว นี่พอ ผ่อนคลาย
เรียนไปเรียนมาก็สนิทกันหมด เพราะมันเจอหน้ากัน
		 2.2.3 กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน
ตลอด ทุกคนได้เล่นด้วยกันตลอด หนูว่าจ�ำนวนเท่านี้ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ
พอดีแล้วคะ” ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับทีร่ งิ้ ค์ (Rink, บรรยายเหตุการณ์ส�ำคัญ พบว่าด้วยลักษณะเฉพาะ
2006) กล่าวว่า จ�ำนวนผู้เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ ชั้น กีฬาที่ได้ลงน�้ำ ประกอบกับกิจกรรมการสอนที่ดีของ
เรียนที่มีจ�ำนวนผู้เรียนที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไป มี ครูผู้สอน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเรียนวิชาโปโลน�้ำด้วย
โอกาสประสบความส�ำเร็จทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ความสนุกสนานและชื่นชอบกับการเรียนวิชานี้ ดังเช่น
		 2 . 2 . 2 เ พื่ อ น ร ่ ว ม ชั้ น เรี ย น ที่ ดี ที่ หญิง 4 กล่าวว่า “เป็นวิชาที่สนุกมากคะ เป็นวิชาที่
กลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปโลน�้ำ ส่วนใหญ่ ได้ทั้งลงน�้ำ ได้เล่นกับเพื่อนๆ กิจกรรมที่อาจารย์สอน
รู ้ จั ก คุ ้ น เคยกั น และตั ด สิ น ใจลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช านี้ ก็สนุก โดยรวมแล้วมันเป็นอะไรที่สนุกมาก” ขณะ
เพราะต้องการเรียนร่วมกัน การท�ำกิจกรรมต่างๆ ใน ที่ ชาย 8 อธิบายว่า “ชอบวิชานี้ตรงที่มันสนุก คือไม่
ระหว่างการเรียนการสอนจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เหมือนกับกีฬาอืน่ ตรงทีไ่ ด้เล่นพร้อมกันทัง้ ผูช้ ายผูห้ ญิง
สนุกสนานเป็นกันเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดัง เลย มันเล่นด้วยกันได้ กิจกรรมมันเหนือ่ ยแต่กส็ นุกมาก
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ครับ” นอกจากนี้ หญิง 2 ก็อธิบายในประเด็นนี้เช่นกัน
ว่า “โดยรวมแล้วชอบวิชานี้ที่สุดเลยคะ คือหนูก็ชอบ
เล่นกีฬาอยู่แล้ว ว่ายน�้ำด้วย แต่รู้สึกว่าวิชานี้เรียนแล้ว
สนุกที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา มันได้เล่นกับเพื่อนๆ ได้ลง
น�้ำ ได้เล่นเหนื่อยๆ แบบว่าสนุกมากคะ” ผลการศึกษา
นี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่า ความ
สนุกสนานเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ เู้ รียนคาดหวังว่าจะได้รบั จาก
การเรียนพลศึกษา (Cothran, Kullinna, & Garrahy,
2009, Supaporn & Griffin, 1998) ชั้นเรียนพลศึกษา
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนาน จะ
ช่วยส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความพยายามในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย (อุษากร พันธุ์วานิช.
2558) และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิแ์ ละพฤติกรรมในการ
เรียนของผู้เรียน (ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, สาลี่ สุภาภ
รณ์ และอุษากร พันธุ์วานิช, 2559)
		 2.2.4 มีเจตคติที่ต่อกีฬาทางน�้ำ การ
เรียนวิชาโปโลน�้ำเป็นกีฬาที่ผู้เรียนควรพื้นฐานการว่าย
น�้ำ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติทักษะได้ดี
(ว่ายน�้ำเป็น) และชื่นชอบกิจกรรมว่ายน�้ำอยู่แล้ว จึง
มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่ ดังเช่นทีห่ ญิง 4 เล่าว่า “ข้อหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พวก
หนูมาเรียนวิชานี้ คือพวกหนูอยากว่ายน�้ำกันอยู่แล้ว ก็
ถามๆ กันว่าใครไม่อยากเรียนบ้าง ทุกคนก็บอกชอบ
แล้วก็ว่ายน�้ำกันได้หมดทุกคน มาเรียนมันก็เลยไม่ได้
กดดัน” หรือเช่นทีห่ ญิง 11 สนับสนุนประเด็นนีว้ า่ “เห็น
ชือ่ วิชาคือรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าต้องได้ลงน�ำ้ แล้วแต่ละคนก็อยาก
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ว่ายน�ำ้ กันอยูแ่ ล้วคะ แค่ไม่มเี วลาไปว่ายน�ำ้ กัน แล้ววิชา
นี้ก็ไม่ต้องหาเวลาว่าง เพราะยังไงก็ต้องมาเรียนอยู่แล้ว
ก็เลยได้ลงน�้ำสมใจ” ขณะที่ชาย 3 อธิบายว่า “ผมก็
ชอบว่ายน�้ำอยู่แล้วด้วยครับ เมื่อก่อนก็ไปว่ายบ่อยแต่
หลังๆ เรียนเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ไป พอมาเรียนวิชานี้
ก็เลยเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้ว คนอื่นๆ เขาก็บอกอยาก
เรียนเพราะว่าอยากว่ายน�้ำกันครับ ก็เลยชวนกันมา”
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของมหาลาภ
ป้อมสุข, สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุ์วินิช (2559)
ที่พบว่า ผู้เรียนที่ชื่นชอบและมีเจตคติที่ต่อกิจกิจกรรม
พลศึกษา จะส่งผลให้ผเู้ รียนมีความตัง้ ใจ เอาใจใส่ ทุม่ เท
และเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมพลศึกษานั้นมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า กีฬาโปโลน�้ำเหมาะ
สมทีจ่ ะเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะ
เป็นกีฬาแปลกใหม่ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจและชื่นชอบ
ช่วยผ่อยคลายความเครียดจากการเรียนได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนประสบความ
ส�ำเร็จได้ดคี อื จ�ำนวนผูเ้ รียนไม่มากจนเกินไป มีกจิ กรรม
การเรียนการสอนทีส่ นุกสนาน และมีเพือ่ นร่วมชัน้ เรียน
ที่ดี นอกจากนี้ สถานศึกษาใดที่เปิดสอนวิชาโปโลน�้ำ
ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านความพร้อมของสถาน
ที่และจัดเวลาในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน
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การพัฒนาความสามารถทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมการสอนส�ำหรับ
เด็กที่มีความแตกต่างในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
DEVELOPING LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 4 STUDENTS WITH
DIVERSE LEARNING NEEDS IN INCLUSIVE CLASSROOMS THROUGH
A PROGRAM USING DIFFERENTIATED INSTRUCTIONAL STRATEGIES
ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์สภาพความสามารถในการเรียนรู้และศึกษาความสามารถทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรียนรวมชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรมการสอนนักเรียนทีม่ คี วามแตก
ต่างในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ที่
ประกอบด้วยผูเ้ รียนทีม่ ลี ลี าการเรียนรูท้ งั้ สามลักษณะในจ�ำนวนทีใ่ กล้เคียงกัน เป็นการวิจยั แบบการทดลองพัฒนา
ทีใ่ ช้แผนการวิจยั แบบการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เรื่อง ลีลาการเรียนรู้ และโปรแกรมการสอนนักเรียนที่มี
ความแตกต่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า t-test for independent
sample พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร มีลีลาการเรียนรู้
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ทางสายตาได้ดี (ร้อยละ 69.75) นักเรียนที่สามารถเรียน
รู้ทางการได้ยินได้ดี (ร้อยละ 16.00) และนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ทางร่างกายได้ดี (ร้อยละ 14.25) โดยแผนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง และระบบสุริยะ มีคุณภาพเหมาะสมกับการน�ำไปใช้อยู่ในระดับดีมากเนื่องจาก
มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ส�ำหรับผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ พบว่า
ก่อนการทดลองนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารทางการเรียนใกล้เคียงกัน หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับ
โปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความแตกต่างมีคะแนนความสามารถทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนปกติ รวมถึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : ความแตกต่างในชั้นเรียน/ ลีลาการเรียนรู้

*อาจารย์ประจ�ำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the learning ability in general and ability to
learn science of 4th-grade students in inclusive classes after employing teaching program for
children with differences. Participants were 4th-grade students in two classes, whose learning
styles can be divided into three types. The difference in terms of student numbers in each type
was tiny. This study was an experimental research employing Pretest Posttest Control Group
Design to compare learning ability of students in experimental group and control group. The
study tools included questionnaire to assess individual learner in terms of learning styles and
different teaching programs. The data will be discussed in light of statistics including frequency,
percentage, mean and t-test for independent sample. It was found out that 4th grade students
in medium-sized schools under Bangkok Metropolitan Administration had three learning styles;
visual percepters (69.75%), auditory percepters (16%) and kinesthetic percepters (14.25%). The
teaching program for the topic “light and solar system” was proven to be the most applicable
as it excelled in index of item and objective congruence (IOC) scoring between 0.80-1.00. When
it comes to the comparison between learning ability of the students who were exposed to
program for children with differences and that of the students taught with inclusive program,
the study revealed that prior to the experiment, the learning ability of two groups was similar.
After the experiment, the performance of students who had received special teaching program
for children with differences was higher than those who were taught with inclusive program
and average scores of the former group were also significantly higher than mean value by .01.
Keywords : Differences in classroom/ learning style

บทน�ำ
มนุษย์มีความแตกต่างกันมาแต่ก�ำเนิดซึ่งได้
รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ในเรื่องหน้าตา ผิว
พรรณ สติปัญญา และอื่นๆ รวมทั้งเอกลักษณ์ส่วน
บุคคล โดยแต่ละบุคคลจะมีแบบลักษณะที่เฉพาะของ
ตัวเอง ไม่ซ้�ำแบบใคร และไม่เหมือนใคร ท�ำให้มีการ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลมาอย่างยาวนาน
โดย เพลโต (Palto, pp. 427-347 อ้างถึงใน ฐาปนี
สีเฉลียว, 2559) ส�ำหรับทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้ รั บ การพั ฒ นามาจากแนวความคิดเรื่องสิ่ง

เร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือ
ทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) และน�ำมาประยุกต์
(DeFleur & Ball-Rokeach, 1989, p. 173) กล่าวว่า
บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ
ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น และความ
แตกต่างนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ท�ำให้ มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิดรับ
สารที่แตกต่างกัน และมีหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญ 4
ประการ ดังนี้ 1) บุคคลมีความแตกต่างกันในด้าน
บุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา 2) ความแตกต่างกันดัง
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กล่าวนีเ้ ป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้ 3) บุคคลทีอ่ ยูต่ า่ ง
สภาพแวดล้อมกันจะได้รบั การเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน และ
4) การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันท�ำให้
บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อถือ และบุคลิกภาพ
ที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีความแตก
ต่างมี 2 ประการ คือ พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม (อัปสร
สิริ เอี่ยมประชา, 2559; สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533,
หน้า 60-67) ดังนั้น การพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ให้มนุษย์สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลักดันให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ความคิด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับสังคมไทย การพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 25552559 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558) ทีม่ นี โยบายพัฒนาการศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
สร้างสังคมการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพอันก่อให้เกิดการเรียน
รูต้ ลอดชีวติ รวมถึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรูท้ เี่ ปิดกว้าง
เพือ่ ให้มนุษย์คน้ พบลักษณะการเรียนรูแ้ ละใช้ศกั ยภาพ
ที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจุบันปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเพิ่มระดับมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน ส�ำนัก
ทดลองทางการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาพื้นฐาน (2557, หน้า 53-81) ได้น�ำเสนอผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (Ordinary
National Education Testing: O-NET) ปีการศึกษา
2555 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนที่มีขนาดแตก
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ต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และในหลายปีที่ผ่าน
มาผลปรากฏว่าเด็กไทยมีความรู้ต�่ำกว่ามาตรฐานเช่น
กัน รวมถึงการศึกษาขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ PISA (Programme for
International Students Assessment) พบว่า เด็ก
ไทยที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง มีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น และประมาณร้อยละ 74 อ่านภาษา
ไทยไม่แตกฉาน อ่านไม่ออก อ่านตีความไม่ได้ วิเคราะห์
ความหมายไม่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้ภาษาให้เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้ (ส่วนแผนงานและ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต
4, 2557) ในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมีผู้เรียนที่มีความ
สามารถคละกันตั้งแต่เด็กเรียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน รวมถึงบางชั้นเรียนจะมีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวมอยู่ในชั้นเรียนด้วย หากครูผู้สอนการ
จัดการศึกษา และประเมินผลแบบเดียวกันเพื่อเด็กทั้ง
ชั้นเรียนจะส่งผลให้เด็กที่มีความสามารถในการเรียนรู้
และรับรู้ต่างกันได้รับความรู้และทักษะในระดับที่ต่าง
กัน (Tomlinson, 1999, หน้า 22) จากการศึกษาลีลา
การเรียนรู้ (Learning Style) พบว่า มนุษย์สามารถ
รับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ
คื อ การรั บ รู ้ ท างสายตาโดยการมองเห็ น (Visual
percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน
(Auditory percepters) และการรับรู้ทางร่างกายโดย
การเคลือ่ นไหวและการรูส้ กึ (Kinesthetic percepters)
ซึง่ ผูเ้ รียนในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน คือ 1)
ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา จะพบประมาณร้อยละ 60-65
ของประชากรทัง้ หมด เป็นพวกทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดจี ากรูปภาพ
แผนภูมิ แผนผัง หรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่องราว
นึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เหมือนดูภาพยนตร์ โดยระบบ
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ความจ�ำจะจัดเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้เป็นภาพ ลักษณะของ ที่จะสร้างโปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความแตก
ค�ำพูดที่คนกลุ่มนี้ชอบใช้ เช่น “ฉันเห็น” หรือ “ฉันเห็น ต่างในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษา
เป็นภาพ…..” สามารถเรียนได้ดีถ้าครูบรรยายเป็นเรื่อง ปีที่ 4 เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนในวิชา
ราว ผูกโยงเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านเพื่อท�ำให้สามารถ วิทยาศาสตร์ ที่ค�ำนึกถึงลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน
จดจ�ำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ลักษณะข้อสอบที่ผูกเป็นเรื่อง แต่ละคนเพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อที่
ราวจะท�ำได้ดี 2) ผู้ที่เรียนรู้ทางการได้ยิน พบประมาณ เหมาะสมให้กับนักเรียน ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็น
ร้อยละ 30-35 ของประชากรทั้งหมด เป็นพวกที่เรียน ช่วงเริม่ ต้นของการเรียนเนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
รูไ้ ด้ดถี า้ ได้ฟงั หรือพูด มีความสามารถในการเลือกใช้คำ� และเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับ
พูด ชอบฟังเรือ่ งราวซ�ำ้ ๆ และชอบเล่าเรือ่ งให้คนอืน่ ฟัง ชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
อย่างละเอียด จะจดจ�ำความรู้ได้ดีถ้าครูพูดให้ฟัง ซัก รวมถึงผูเ้ รียนในวัยนีส้ ามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หา
ถามและโต้ตอบ ชอบอ่านออกเสียงดังๆ ควรสอนโดย ได้ชัดเจนมากขึ้น รู้จักการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มี
ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย มักจะคิดเป็นค�ำพูดและชอบ ความรับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง รับฟังคน
พูดว่า “ฉันได้ยนิ มาว่า/ ฉันได้ฟงั มาเหมือนกับว่า” และ อื่นมากขึ้น กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จาก
3) ผูท้ เี่ รียนรูท้ างร่างกายและความรูส้ กึ พบในประชากร แหล่งต่าง ๆ ชอบการเสนอความคิดเห็นและมีบทบาท
ประมาณร้อยละ 5-10 ของประชากรทั้งหมด เป็นพวก ในการช่วยเหลือกลุ่ม ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง
ที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการปฏิบัติและการรับรู้ทางความรู้สึก เป็นพฤติกรรมการเรียนรูท้ คี่ วรได้รบั การพัฒนาอย่างต่อ
จะสามารถจดจ�ำดี หากได้มีการสัมผัสและเกิดความ เนื่อง โดยผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาชั้นเรียนของโรงเรียน
รู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน เวลาเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข นั่ง ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่ติดที่ ไม่สนใจบทเรียน ไม่มีสมาธิ มักจะใช้ค�ำว่า “ฉัน
รู้สึกว่า……” ควรให้ออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน แสดง วัตถุประสงค์การวิจัย
บทบาทสมมติ ท�ำการทดลอง หรือพูดประกอบท่าทาง
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพความสามารถในการ
ผู้เรียนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีปัญหาในชั้นเรียน
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน ของ
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริม นักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และพัฒนาโดยค�ำนึงถึงลักษณะของผู้เรียนที่มี ความ
2. เพื่อศึกษาความสามารถทางการเรียนโดย
แตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็นแนวคิดในการจัดการ ใช้โปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความแตกต่างใน
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบ วิธีการ ชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรี ย นรู ้ แ ละเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพที่ แ ตกต่ า งของตนเอง
กับ ผู้อื่น ครู ค วรจะมี ก ารเลือกใช้แผนการสอน สื่อ สมมติฐานการวิจัย
เทคนิควิธี และการประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการสอน
กับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม โดยเน้นความรู้ความเข้าใจของ ส�ำหรับเด็กที่มีความแตกต่างในชั้นเรียนของนักเรียน
ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนมากกว่าปริมาณของเนื้อหา เรียนรวมชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถทางการ
หรือแบบฝึกหัด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน เรียนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
การออกแบบการเรียนของตน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย พั ฒ นาทดลอง
(Experiment Development) โดยผู้วิจัยด�ำเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 สร้างโปรแกรมการสอนเด็กทีม่ คี วาม
แตกต่างในชัน้ เรียน ส�ำหรับนักเรียนเรียนรวมชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 โดยงานวิจัยนี้จะพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนที่มี
ความแตกต่างในชั้นเรียนเรียนรวม ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น
2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน
โดยมีประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนเรียนรวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 213 คน ตัวแปรที่ศึกษา เป็น
ลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วยลักษณะการ
เรียนรู้ในมนุษย์ 3 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา
(Visual learner)
ผู ้ ที่ เ รี ย นรู ้ ท างโสตประสาท (Auditory
Learner) และผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก
(Kinesthetic learner) ส�ำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในขัน้ ตอน
นี้ เป็นแบบสอบถามเพือ่ วิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล เรือ่ ง
ลีลาการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการสอนเด็กที่มี
ความแตกต่างในชั้นเรียน ส�ำหรับนักเรียนเรียนรวม
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยในงานวิจยั นีจ้ ะสร้างแผนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เรือ่ ง แสง
และระบบสุรยิ ะ ทีค่ ำ� นึงถึงลีลาการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างของ
นักเรียน และอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แผนการ
สอนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา และหลักสูตร
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และการสอน จ�ำนวน 5 คน และครูผู้สอนประจ�ำวิชา
วิทยาศาสตร์ ตัวแปรทีศ่ กึ ษา เป็นคุณภาพของแผนการ
สอนนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระยะที่ 2 การศึกษาความสามารถทางการเรียน
โดยใช้โปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่มี ความแตกต่าง
ในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนสอบ) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย เป็นนักเรียนชัน้ เรียน
รวมที่ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ท้ังสาม
ลักษณะในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน จ�ำนวน 2 ห้องเรียน
โดยก�ำหนดเป็นกลุ่มทดลองหนึ่งห้องเรียน จ�ำนวน
31 คน และกลุ่มควบคุมหนึ่งห้องเรียน จ�ำนวน 32 คน
ตัวแปรที่ศึกษา เป็นความสามารถทางการเรียนของ
นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในระยะนี้ เป็นแผนการสอนเด็ก
ที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน ส�ำหรับนักเรียนเรียนรวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ในงานวิจัยนี้ผู้
วิจยั เลือกด�ำเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ
Pretest Posttest Control Group Design เพือ่ เปรียบ
เทียบความสามารถทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดขึ้น
ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่า t-test for independent sample

ผลการวิจัย
ดังนี้

ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ มีรายละเอียด

ระยะที่ 1 เป็นการสร้างโปรแกรมการสอน
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามแตกต่ า งในชั้ น เรี ย นเรี ย น
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ตอนที่ 1 สภาพความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน โดย
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากแบบสอบถาม โดย
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แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เรื่อง ลีลา ที่มีความแตกต่าง กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
การเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง ปกติ พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม
0.80-1.00 มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้ในระดับดี การสอนส�ำหรับเด็กที่มีความแตกต่าง กับนักเรียนที่
มาก พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน ได้รับการสอนตามปกติ มีความสามารถทางการเรียน
ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 213 คน มี ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
ลีลาในการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 4.21 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97
นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ทางสายตา (Visual learner) หลั ง การทดลองพบว่ า กลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนนความ
ได้ดี มีจ�ำนวนร้อยละ 69.75 ซึ่งจัดว่าเป็นลักษณะการ สามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง และ
เรียนรูท้ เี่ กิดมากทีส่ ดุ นักเรียนทีส่ ามารถเรียนรูท้ างโสต ระบบสุริยะ สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
ประสาท (Auditory Learner) ได้ดี มีจ�ำนวนร้อยละ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
16.00 จัดว่าเป็นลักษณะการเรียนรูท้ เี่ กิดมากเป็นอันดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการ
ที่ 2 และนักเรียนที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรียนรวมชัน้ ประถม
(Kinesthetic learner) ได้ดี มีจ�ำนวนร้อยละ 14.25 ศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับโปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็กที่
จัดว่าเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่เกิดน้อยที่สุดจากการ มีความแตกต่าง ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง และ
เก็บข้อมูล
ระบบสุริยะ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนน
ขั้ น ตอนที่ 2 คุ ณ ภาพแผนการสอนเด็ ก ที่ มี เฉลี่ย 16.84 คิดเป็นร้อยละ 84.2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
ความแตกต่างในชั้นเรียน ส�ำหรับนักเรียนเรียนรวมชั้น 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อภิปรายผล
ด้านจุดประสงค์และเนือ้ หาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียน
1. ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
รู้สอดคล้องกับกับหน่วยการเรียนรู้ ด้านความเหมาะ ความแตกต่างในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก
สมของสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล โรงเรียนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าดัชนีความ ศึกษาสภาพ พบว่า ประกอบด้วยนักเรียนที่มีลีลาการ
สอดคล้ อ งรายข้ อ อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.80–1.00 มี ค วาม เรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ
เหมาะสมในการน�ำไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก
ใหญ่ๆ ได้แก่ นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ทางสายตา
ระยะที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถ (Visual learner) ได้ดี มีจำ� นวนร้อยละ 69.75 นักเรียน
ทางการเรี ย นโดยใช้ โ ปรแกรมการสอนส� ำ หรั บ เด็ ก ทีส่ ามารถเรียนรูท้ างโสตประสาท (Auditory Learner)
ที่มีความแตกต่ างในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวม ได้ดี มีจ�ำนวนร้อยละ 16.00 และนักเรียนที่เรียนรู้ทาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยจะน�ำเสนอผลการทดลอง ร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) ได้ดี
ดังนี้
มีจ�ำนวนร้อยละ 14.25 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจาก
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการ มหาวิทยาลัยเลคซุพีเรียสเตท (Lake Superior State
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรียนรวมชัน้ ประถม University, 2017) ทีก่ ล่าวว่า ลีลาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับโปรแกรมการสอนส�ำหรับเด็ก สามารแบ่งได้เป็นสามลักษณะ โดยผู้เรียนที่เรียนรู้ทาง
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สายตาได้ดมี จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ผูเ้ รียนประเภทนีต้ อ้ งการ
รับรู้ข้อมูลผ่านทางการดู การมองเห็นกิริยาท่าทางของ
ครูผู้สอนหรือสื่ออื่นๆ เพื่อเสริมความเข้าใจ มักจะนั่ง
หน้าชั้นเรียน จะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากได้ดูภาพหรือเห็น
การแสดง การสาธิต การใช้สื่อชนิดที่ต้องผ่านการดู มี
จินตนาการดี รองลงมาคือผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูท้ างการได้ยนิ
ผู้เรียนประเภทนี้ถนัดที่จะเรียนรู้จากการฟังบรรยาย
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น มักจะสร้าง
สัญลักษณ์หรือเครือ่ งหมายทีเ่ ข้าใจเฉพาะตัวเองทีค่ นอืน่
ดูแล้วไม่เข้าใจ และล�ำดับสุดท้ายคือผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูผ้ า่ น
ร่างกายและการเคลือ่ นไหว เป็นผูเ้ รียนทีถ่ นัดการลงมือ
ปฏิบัติ ชอบส�ำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่อยู่สุข เวลาพูด
มักชอบออกท่าทาง
2. ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน
เรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง แสง และระบบสุริยะ โดยใช้โปรแกรมการสอน
ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งในชั้ น เรี ย นส่ ง ผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนใน
ชั้นเรียนสอนปกติ รวมถึงมีผลการเรียนหลังจากได้
รับโปรแกรมการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ ที่กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น รวมทั้ง ไพรซ์
และคณะ (Price et al, 2001, p. 1) ได้กล่าวว่า การ
จัดชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุของเด็กและมีกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคคลจะ
ช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะทางด้านสังคม ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของการเรียนรวมที่ว่า เด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในหมู่
มวลมนุษย์ทั้งปวงย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย จะ
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ให้มนุษย์เหมือนกันทุกคนไม่ได้ ดังนั้นการให้การศึกษา
จึงต้องยอมรับในความแตกต่างในหมูช่ น การศึกษาทีจ่ ดั
ให้จะต้องแตกต่างกันแต่ทุกคนจะต้องเคารพในความ
หลากหลาย (ผดุง อารยวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์,
2550, หน้า 6-7)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความ
แตกต่างในชัน้ เรียน มุง่ เน้นให้เนือ้ หาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและเกิดการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริหารสถานการศึกษา หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรก�ำหนด
นโยบายที่ส่งเสริมให้ครูหรือผู้สอนจะต้องทราบข้อมูล
เบื้ อ งต้ น ของผู ้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลในทุ ก ด้ า น และ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ
สามารถ ความถนัด และความพร้อมของผู้เรียนแต่ละ
คนให้มากที่สุด
2. สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากร งบประมาณ สถานที่ และบุคลากร ที่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ค้นคว้า และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. หากต้องการปรับเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเป็น
หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ควรท�ำความเข้าใจรูปแบบแผน
การสอนโดยละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ
และสื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความแตก
ต่างในชั้นเรียน เพื่อให้น�ำแผนการสอนไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. กลุ่มครูผู้สอนควรได้มีการประชุม ชี้แจง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
และฝึ ก ฝนขั้ น ตอนการสอนตามแผนการสอนให้
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสามารถ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงคาดการณ์ปัญหา ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน
ล่วงหน้า เพือ่ การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการสอนได้อย่าง ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ
มีประสิทธิภาพ
2. ควรขยายแผนการสอนให้ครอบคลุมการ
3. จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสม จัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่าง
กับกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ ขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่าง ใน
ชั้นเรียนไปยังโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ต่อ
ไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาจาก
ตัวแปรการบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 155 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีความ
ต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา(PNI modified) และค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และในสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ดัชนีความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับความต้องการในการพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนควรมีสิ่งพิมพ์ หนังสือ คู่มือ ต�ำรา ต่างๆที่เพียงพอ และควรส่งเสริมครูมีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ บุคลากรครูควรได้รบั การยกระดับความรูค้ วามสามารถและการศึกษาทีส่ งู ขึน้ และ
ควรการน�ำใช้อนิ เตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ควรมีหอ้ งสมุด ห้องอ่าน
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทีม่ หี นังสือ ต�ำราทีม่ คี วามหลากหลาก มีหอ้ งทดลองและอุปกรณ์ครบถ้วนทีป่ ระกอบเข้าในการเรียนการสอนของ
ครู การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัยครบถ้วนเพียงพอเข้าในการ
เรียนการสอน .การนิเทศการศึกษา แผนกศึกษาธิการและกีฬา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดและ
ติดตามการนิเทศให้แก่โรงเรียนสม�่ำเสมอ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ควรมีระเบียบและเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและตามสภาพความเป็นจริงและควรทดสอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ค�ำส�ำคัญ : สภาพปัญหา/ แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ/โรงเรียนมัธยมศึกษา/ อ�ำเภอวังเวียง จังหวัด
เวียงจันทน์
ABSTRACT
The purposes of this study were to study the problem and development of academic
administration in secondary school. There were study six variables of academic administration.
The samples were 155 teachers who teaching in secondary school. The research instruments
were questionnaire and interview that used for collecting data was a set of five-level rating scale
questionnaires. The statistics used in this research were mean, standard deviation, modified
priority need index (PNI modified), percentage and content analysis
The results of the study were as follows:
1. the problems of academic administration in secondary school for degree of success,
as a whole, were rated at a moderate level and for index of expectation, as a whole, were
rated at high level of the needed development
2. modified priority need index for academic administration in secondary school, as a
whole, were needed for developing individual aspects.
3. the guideline for academic administration in secondary school were: curriculum
development; school should have enough curriculum, instrument, and the teacher should have
trained for new curriculum. Learning process development; teacher should access to new skill,
knowledge, competence and higher education level. School should use internet and computer
for teaching and learning. Learning resources development; school should have expanded library,
reading rooms and lab rooms. Instruction and technology development; school should have
enough instrument and advance technology media for teaching and learning. School supervision;
Province Educational Service or District Educational Bureau should observe continuously and
evaluate school supervision for individual school should plan year around. Measurement and
evaluation; school should have strictly and various rule and principle for measurement and
evaluation with authentic evaluate and test by variety methods.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การบริ ห ารโรงเรี ย น เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของ
ผู้บ ริหารที่ จ ะต้ องก� ำ หนดแบบแผน วิธีก ารและขั้น
ตอนต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ ง านไว้ อ ย่ า งมี ร ะบบ นั ก
บริ ห ารที่ ดี ต ้ อ งรู ้ จั ก เลื อ กวิ ธี ก ารบริ ห ารที่ เ หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะท�ำให้งานนั้นบรรลุจุด
มุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์
และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด�ำเนินงานต่างๆ
ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท�ำเพียงล�ำพัง
คนเดียว แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วน
ท�ำให้งานนั้นประสบผลส�ำเร็จ ผู้ร่วมงานแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันทัง้ ด้านสติปญ
ั ญา ความสามารถ ความ
ถนัด และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารที่จะน�ำเอาเทคนิควิธี และกระบวนการ
การบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2553, หน้า 8) การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนที่ผู้
บริหารจะต้องให้ความส�ำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้งาน
วิชาการด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่ง
หมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้
ผลดีและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน ผู้บริหารมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการบริหาร
ตามบทบาทหน้ า ที่ และโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
วิชาการในสถานศึกษา (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552,
หน้า 37) สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานวิชาการ
เป็นงานหลักที่ส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนโดยตรง ส่วนงานบุคลากร งานห้องการ

การเงิน งานอาคารสถานที่ งานกิจกรรมนักเรียน งาน
ติดต่อกับชุมชน และงานองค์การมหาชน เป็นงานที่
สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานวิชาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (กรมจัดตั้งและ
พนักงาน, 2010, หน้า 54)
ท่าน ลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬา ได้รายงานผลการสอบปีการศึกษา
ค.ศ. 2013-2014 ของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า
1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 4 จ�ำนวนนักเรียน
เข้าสอบทั้งหมด 78,435 คน สอบได้สมบูรณ์คะแนน
5 ขึ้ น ไปทุ ก วิ ช า มี 49,490 คน เท่ า กั บ 63.10%
2) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 7 จ�ำนวนนักเรียน
เข้าสอบทั้งหมด 48,505 คน สอบได้สมบูรณ์คะแนน
5 ขึ้นไปทุกวิชา มี 35,745 คน เท่ากับ 77.24%
3) ผลของการน�ำนักเรียนเก่งไปสอบแข่งขันระดับสากล
ยังไม่มีนักเรียนที่สามารถติดอันดับ 1 หรืออันดับ 2
อย่างดีที่สุดก็เพียงได้เข้ารอบหรือได้รับรางวัลชมเชย
บางวิชา (กรมมัธยมศึกษา, 2014)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ในครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอ
วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการบริ ห ารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ� ำ เภอวั ง เวี ย ง จั ง หวั ด เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่
มั ธ ยมศึ ก ษา อ� ำ เภอวั ง เวี ย ง จั ง หวั ด เวี ย งจั น ทน์ ครูผู้สอนในชั้นมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง จังหวัด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปีการศึกษา 2015-2016 จ�ำนวน 260 คน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
2.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย
ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นประโยชน์ ได้ แ ก่ ครู ผู ้ ส อนในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ก� ำ หนดจ� ำ นวน
ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอ กลุ่มตัวอย่างตามตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 155
ประชาชนลาว ดังนี้
1. เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนปรั บ ปรุ ง และ คน จากนั้นด�ำเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและ Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามล�ำดับ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ตัวแปรที่ศึกษา
2. เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัญหาการบริหาร
งานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการ และแก้ไข
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. เป็ น แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงาน จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
วิชาการส�ำหรับโรงเรียนที่สนใจและน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อ ลาว ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ จ�ำแนก
ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริม
ขอบเขตของการวิจัย
แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา การนิเทศการศึกษา การวัดและประเมินผลการ
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึกษา
มุ ่ ง ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้กรอบ วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการบริหาร
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (กรมจัดตั้งและพนักงาน, งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง จังหวัด
2010, หน้า 54-55; สัมมา รธนิธย์, 2553, หน้า 99; เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550, หน้า 12) ดังนี้ การพัฒนา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครูผู้สอนใน
การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การ โรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์
วัดผลและประเมินผลการการศึกษา
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สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จ� ำ นวน และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( X = 3.04, SD =
155 คน
0.89) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.39,
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล SD = 0.80) การวัดและประเมินผลการศึกษา ( X =
ได้แก่ ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนางาน 3.41, SD = 0.81) ตามล�ำดับ
วิชาการโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ
2. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้ระบุ มัธยมศึกษา ในสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง
ข้อมูลของสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่ควร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, SD = 0.58)
จะเป็นในความคาดหวัง ในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งต้องการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่
6 ด้าน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 45 ข้อ ได้แก่ แบบสอบถาม ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 4 ด้าน คือ การนิเทศการ
ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า ศึกษา ( X = 4.57, SD = 0.54) การพัฒนากระบวนการ
5 ระดับ (Rating scale) ตามมาตราของลิเคิรท์ (Likert, เรียนรู้ ( X = 4.54, SD = 0.59) การพัฒนาหลักสูตร
1967 cited in Best & Kahn, 1993, p. 247)
สถานศึกษา ( X = 4.53, SD = 0.61) การวัดและ
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ ประเมิ น ผลการศึ ก ษา ( X = 4.52, SD = 0.56)
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง ตามล�ำดับ
จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
3. ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นาการ
ลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้
ระดับความต้องการในการพัฒนา (PNI modified =
1. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 0.30) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับความ
อ� ำ เภอวั ง เวี ย ง จั ง หวั ด เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ ต้ อ งการพั ฒ นาทุ ก ด้ า น คื อ การพั ฒ นาและใช้ สื่ อ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวน 6 คน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (PNI modified = 0.44)
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวัดและประเมินผลการศึกษา (PNI modified
ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก = 0.33) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (PNI
(In depth Interview)
modified = 0.32) ตามล�ำดับ
4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวทาง
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการศึ ก ษา พบว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ โรงเรียนควร
ครั้งนี้ สรุปสาระส�ำคัญของการศึกษาค้นคว้าได้ดังต่อ มีสงิ่ พิมพ์ หนังสือ คูม่ อื ต�ำรา ต่างๆทีเ่ พียงพอ หลักสูตร
ไปนี้
ใหม่ควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเหมาะ
1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สม และครูควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
มัธยมศึกษา ในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ บุคลากรครูควรยก
ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, SD = 0.82) ซึ่งจะ ระดับให้มีความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สูงขึ้น
ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไข เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า โรงเรียนควรการน�ำใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
อยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 3 ด้าน คือ การพัฒนา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ช่ว ยสอน การพั ฒ นาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ คือ
โรงเรียนควรมีหอ้ งสมุด ห้องอ่าน ห้องทดลองและพร้อม
ทัง้ อุปกรณ์ครบถ้วน การพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา คือ โรงเรียนควรมีอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัย
ครบถ้วนเพียงพอ ครูควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การน�ำใช้คอมพิวเตอร์ การนิเทศการศึกษา คือ แผนก
ศึกษาธิการและกีฬา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
มีการจัดนิเทศให้ให้แก่ครูแต่ละโรงเรียนอย่างทั่วถึง
โรงเรียนควรมีการติดตามและประเมินผลการนิเทศ
งานวิชาการ การวัดผลและประเมินผลการการศึกษา
คือ โรงเรียนควรมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้
มาตรฐาน ครูควรวัดและประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริง

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษา
มีประเด็นส�ำคัญจากการค้นพบในการศึกษาค้นคว้า
ตามกรอบความคิ ด และจุ ด มุ ่ ง หมายของการศึ ก ษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคิดของครู
ผู้สอน ในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และการวัดและประเมินการศึกษาตามล�ำดับ แสดง
ว่าผลการบริหารงานวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำ� หนดไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้
เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนได้บริหารงานวิชาการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ในการบริหาร

หน้าที่ 71
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา
ซึง่ ได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารในโรงเรียนออกเป็น 7
งาน และงานวิชาการถือเป็นหมากหัวใจส�ำคัญของการ
บริหาร เป็นงานหลักของโรงเรียนส่วนงานอืน่ ๆ เป็นงาน
สนับสนุนในการด�ำเนินงานวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วน
ใหญ่ ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการบริหารงานมา
ก่อน หรือถ้าได้อบรมก็เป็นลักษณะไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็น
ระบบ และทันสมัย ท�ำให้การปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน (กรมจัด
ตั้งและพนักงาน, 2010) อีกทั้งทรัพยากรการด�ำเนิน
งานวิชาการไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณ ประกอบกับ
จ�ำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีจ�ำนวนมากอัตรา
ต่อห้องเกินกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
ก�ำหนด จากสาเหตุเหล่านีท้ ำ� ให้การบริหารงานวิชาการ
ของทุกลักษณะงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงมีมากถึง
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอราภรณ์
สมบูรณ์ (2557) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัมพล
ขันทะวงษ์ (2555) ศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขต ปราสาทพญาไผ่
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของค�ำหล้า อุดมสิน (2010) ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ ใน
เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น ผลที่ ไ ด้
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
มาตรฐาน โรงเรียนน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนิน
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นมี ป ระเด็ น ที่ น� ำ มา เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนจัด
อภิปรายผลดังนี้
ท�ำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมตัวชี้วัด
1.1 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหา ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมิน
โรงเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ ผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียนต้อง
สอน โรงเรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทีก่ ำ� หนด
เรียนการสอน และโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ในหลักสูตร ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลนักเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง ในระหว่างเรียน ที่ครูอาจมีแบบทดสอบเพื่อวัดและ
แก้ไข ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้านความรู้ของ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระใช้สื่อการเรียนรู้เข้าในการจัด เนื้อหาที่เรียนและด้านทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน แต่ ยั ง ขาดการติ ด ตาม เป็นรายบุคคล ดังนั้นครูผู้สอนในโรงเรียนต้องได้รับ
ประเมินผลการพัฒนาและการใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การ การอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวัดและ
ศึกษา และโรงเรียนยังขาดการประสานร่วมมือกับชุม ประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ชุนหรือหน่วยงานอื่นในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี การศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับการ
2. ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการบริหาร
จัดสรรงบประมาณน้อย จึงท�ำให้ไม่สามารถจัดท�ำและ งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวังเวียง จังหวัด
จัดหาสื่อโดยเฉพาะสื่อที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ใหม่ๆ ซึ่งมีราคาแพง รวมทั้งครูผู้สอนยังมีข้อจ�ำกัดใน ในสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง โดยรวมอยู่ใน
การผลิตสื่อขึ้นเอง
ระดับมาก ซึ่งต้องการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้าน
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ จะพบว่า การนิเทศการศึกษา การพัฒนากระบวนการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบว่า ปัญหาโรงเรียน เรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดและ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ก ารใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ทั้ ง ภายในและ ประเมินการศึกษา ต้องการพัฒนาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ภายนอก โรงเรียนมีเอกสารและสิง่ พิมพ์ทเี่ พิม่ พูนความ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐพิศิษฐ์ ธนะวรเสฐ
รูใ้ ห้แก่ครูทเี่ พียงพอทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก (2553) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของ
บางโรงเรียนยังขาดห้องสมุดที่จะให้ครูและนักเรียนได้ นักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการและงานบริหาร
เข้าไปสืบค้นข้อมูลเพือ่ ประกอบเข้าในการเรียนการสอน ทั่วไปของโรงเรียนเกาะสีชัง อ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัด
และบางโรงเรียนที่มีก็ขาดหนังสือต�ำราที่หลากหลาย ชลบุรี พบว่า ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการ
ส่วนใหญ่จะเป็นต�ำราเรียนเท่านั้น อีกทั้งโรงเรียนไม่มี บริหารงานวิชาการและงานบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่
การน�ำใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในระดับมาก
1.3 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นมี ป ระเด็ น ที่ น� ำ มา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหาโรงเรียน อภิปรายผลดังนี้
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2.1 การนิ เ ทศการศึ ก ษา โดยรวมอยู ่
ในระดับ มากที่สุ ด คื อ ต้องการให้โรงเรียนติดตาม
ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
การนิเทศการศึกษา โรงเรียนนิเทศภายในเกี่ยวกับ
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ โรงเรียนติดตาม
และประเมินผลการจัดระบบการนิเทศการศึกษาและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียน
ต้องการมีการพัฒนาบุคลากรทางการสอนเป็นการจัด
อบรม ช่วยเหลือ แนะน�ำ ส่งเสริมให้ครูมคี วามรูเ้ พิม่ เติม
การติดตามผลการสอนของครู เพื่อน�ำมาปรับปรุงเข้า
ในการเรียนการสอน ให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คือ ต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมี
การจัดท�ำแผนการสอนและการวางแผนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดครูเข้าสอนเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการ
อบรมสัมมนาทางวิชาการเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียน
รู้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ครูตอ้ งการทีจ่ ะต้องเตรียมความพร้อม
ในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และโครงสร้าง
หลักสูตร และครูผสู้ อนต้องได้รบั การอบรมสัมมนาทาง
ด้านความรู้และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
รวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ต้ อ งการให้ โรงเรี ย น
น�ำ หลั ก สู ต รไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า ง
เหมาะสม โรงเรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างถูกต้อง
โรงเรียนเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการน�ำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ทั้งนี้เนื่องจาก ครูผู้สอน
ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหม่ โดยการเต
รี ย มความพร้ อ ม ท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
และโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งจะต้องให้ค�ำอธิบาย
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ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนกับ
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ครูตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจอย่างถูกต้องเกีย่ วกับหลักสูตร
และโครงสร้างของหลักสูตร เพือ่ เตรียมรับใช้ในงานทีต่ น
จะต้องรับผิดชอบ อันเป็นเหตุให้ครูต้องขวนขวายและ
มีความต้องการในการพัฒนาด้านนี้
2.4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ต้องการให้โรงเรียน
จัดหาหรือจัดท�ำเอกสารคู่มือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูมีการจัดและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนต้องการจัดท�ำหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรี ย นของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุ ก ฝ่ า ยถื อ ปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั น และเป็ น ไปในมาตรฐาน
เดียวกัน
3. ผลการวิ จั ย พบว่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการ
จ�ำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา อ� ำ เภอวั ง เวี ย ง จั ง หวั ด เวี ย งจั น ทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ใน
ระดับความต้องการการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ การ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินการศึกษา
ตามล�ำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่พัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ด�ำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ
จึงต้องการการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้
สถานศึกษาเกิดศักยภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ สามารถ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นคนดีและมี
คุณธรรม รูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ มีทกั ษะในการด�ำรงชีวติ
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ในสังคมยุคใหม่ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้
จันทร์ณาวา แจ่มจ�ำรัส (2552) ศึกษาความต้องการ อย่างเต็มศักยภาพ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3.3 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม แหล่ ง เรี ย น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รู้ โดยรวมอยู่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ
พบว่ า ความต้ อ งการพั ฒ นาพั ฒ นาการบริ ห ารงาน โรงเรียนมีเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มพูนความรู้ให้แก่
วิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ ครูที่เพียงพอ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการใช้แหล่ง
พิจารณารายด้านมีประเด็นที่น�ำมาอภิปรายผลดังนี้
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนสนับสนุนให้มี
3.1 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักในการใช้แหล่งการเรียน
การศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับความต้องการการพัฒนา รู้ของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
คือ โรงเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน และภายนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนอง
การสอน โรงเรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ ความต้องการของครูและนักเรียน ที่สนับสนุนการจัด
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาสื่อ ท�ำแผนการ การพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก แหล่งเรียนรู้และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับ
โรงเรียนต้องการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อีกทัง้ ต้องมีการประเมินแหล่ง
และบริหารการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพโดยการใช้อย่าง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องเป็นระบบและต่อเนื่อง สื่อการเรียนการสอน
3.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญที่จะน�ำพาให้นักเรียนสามารถ รวมอยู่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ โรงเรียน
เรียนรู้ได้เข้าใจลึกซึ้ง และเกิดองค์ความรู้ขึ้นได้จากสื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด หาแหล่ ง การเรี ย น
เหล่านัน้ ในระบบการศึกษาได้นำ� ระบบไอซีทมี าช่วยใน รู ้ แ ละการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โรงเรี ย น
การพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยน�ำมาใช้สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มาก รวดเร็ว จัดการเรียนการสอน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมกี ารอบรม
และมีประสิทธิภาพ
สัมมนาทางวิชาการเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้
3.2 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา เนื่องจาก ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้มี
โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความต้ อ งการการพั ฒ นา คื อ บทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการศึกษา โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์
ทีไ่ ด้มาตรฐาน โรงเรียนน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนิน และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนจัด กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามเชิงรุกมากยิ่งขึ้นโดยให้
ท�ำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมตัวชี้วัด ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียนและเรียนด้วยความอยากรู้อย่าง
และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก การวัด มีทิศทางและเป็นการพัฒนาการสื่อสารระหว่างครูกับ
และประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอน นักเรียนมากขึ้นด้วย
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
3.5 การนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ที่ แ สดงการพั ฒ นาความก้ า วหน้ า และความส� ำ เร็ จ ระดับความต้องการการพัฒนา คือ โรงเรียนปรับปรุง
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และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและกระบวนการ
นิ เ ทศงานวิ ช าการโรงเรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
แนวทางการปฏิบตั กิ ารนิเทศภายในหรือภายนอกสถาน
ศึกษา โรงเรียนติดตามและประเมินผลการจัดระบบ
การนิเทศการศึกษาและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
ทั้งนี้เนื่องจาก ครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนซึ่ง
กันและกัน มีการก�ำหนดนโยบายให้ทกุ ฝ่ายได้เป็นผูร้ ว่ ม
ก�ำหนดเพื่อความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าการ
นิเทศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร มีจดุ หมายเพือ่ กระตุน้ ให้
ครูเกิดการตื่นตัว และมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน ไม่ใช่เป็นการจับผิดของฝ่ายบริหาร
3.6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
รวมอยู่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ โรงเรียน
จัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ครูและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
นิเทศและติดตามการน�ำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก การจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เป็นแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ องกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา และผูบ้ ริหาร
ต้องส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่ ให้ชมุ ชนและผูป้ กครองได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหลักสูตรและเข้าใจหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียน
4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ� ำ เภอวั ง เวี ย ง จั ง หวั ด เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า
หลักสูตรใหม่ควรปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน เหมาะสม
และถูกต้อง อีกอย่างสถานศึกษาควรส่งครูเข้าฝึกอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ให้ทั่วถึงกันทุกโรงเรียน ทั้งนี้
เนื่องจาก สถานศึกษาควรด�ำเนินการตามกระบวนการ
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พัฒนาหลักสูตร ตามขั้นตอน และก�ำหนดหลักเกณฑ์
ที่ ใช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน เหมาะสม
และถูกต้อง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาด้านจิต
วิญญาณ จริยธรรมสังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา
หลักคุณธรรม และความอิสระของผูเ้ รียนมีความพร้อม
ในการเรียน สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรม มี
ความเสมอภาค มีความตระหนักเข้าใจ และยอมรับ
สภาพแวดล้อมที่ตนด�ำรงอยู่ การส่งเสริมบุคลากร
ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ท�ำหน้าที่แนะแนวให้กับผู้เรียน โดยมุ่งให้การพัฒนา
ครูให้จัดกิจกรรมในการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญโดย
ส่งเสริมให้ครูทุกคนเขียนและด�ำเนินกิจกรรมการสอน
สอดคล้องตรงกับแผนการเรียนรู้ และการตระหนักถึง
การสร้างสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ และใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยึดหยุ่น สนองความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ฉะนั้นการ
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาจะช่วยให้มีความรู้
และเป็นวิธีการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้าใจ
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์หลักสูตรอย่างถูกต้อง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกันในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
4.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า
บุคลากรครูควรยกระดับให้มีความรู้ความสามารถและ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะ สาขาวิชาทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนควรมีจดั ครูเข้าสอนตามวุฒกิ ารศึกษาหรือปรับ
ตามสภาพความเป็นจริงตามความเหมาะสมเพือ่ ให้การ
สอนของครูเป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการ โรงเรียน
ควรการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาช่วยใน
การเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาจะจัด
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กระบวนการเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นการฝึกทักษะ กระบวนการ จูงใจผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ประหยัดเวลา และแรงงานในการสอน ดังนั้นครูผู้สอน
ใช้ความรูม้ าใช้แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียน ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อการเรียนการ
รู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ ท�ำเป็น สอนให้มีประสิทธิภาพ รู้จักการผลิตสื่อและการคัด
รักการอ่านและการเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝัง เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ ของผู้เรียน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และครูควร
ที่พึงประสงค์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การใช้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการน�ำเอา
หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ สถานศึกษา คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ควรมีการอบรมส่งเสริมครูผู้สอนทางด้านวิชาการให้มี เปิดช่องทางใหม่ในการเรียนรู้
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิค
4.5 การนิเทศการศึกษา พบว่า แผนก
วิธีการสอน เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม ศึกษาธิการและกีฬา หรือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กระบวนการด�ำเนินงานและเจตนารมณ์ของหลักสูตร ควรจัดและติดตามการนิเทศการศึกษาให้แก่ครูแต่ละ
สถานศึกษา
โรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาควร
4.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ มีระบบการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการ
พบว่า โรงเรียนควรมีแหล่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้อง รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้
สมุดห้องอ่านในการศึกษาค้นคว้าและควรมีหนังสือ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ต�ำรา คู่มือต่างๆ ที่มีรูปแบบและมีความหลากหลาย วางแผน และการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาให้มี
ควรมีห้องทดลองที่ช่วยในการปฏิบัติการสอนของครู คุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งการนิเทศเป็นกระบวนการ
รวมทัง้ โรงเรียนควรให้มอี นิ เตอร์เน็ตอยูภ่ ายในโรงเรียน สร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ต่างๆ ประกอบเข้า บุคลากรทางการศึกษา และการชีช้ อ่ งทางในลักษณะที่
ในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งเรียน แหล่ง เป็นกันเองให้แก่ครูผสู้ อนให้สามารถพัฒนาปรับปรุงตัว
ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถ ครูและนักเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง จากการได้คดิ เอง สอน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคล
4.6 การวั ด ผลและประเมิ น ผล พบว่ า
แห่งการเรียนรู้
โรงเรียนควรมีระเบียบและเกณฑ์การวัดและประเมิน
4.4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ ผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและตามสภาพความเป็น
การศึกษา พบว่า โรงเรียนควรมีอุปกรณ์และสื่อที่ทัน จริง ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนควรมีการก�ำหนดรูปแบบ
สมั ย ครบถ้ ว นเพี ย งพอ ครู ผู ้ ส อนควรมี ก ารผลิ ต สื่ อ การวัดและประเมินผล และมีการวัดและประเมินผลให้
ให้หลายขึ้น ครูควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการน�ำ สอดคล้องกับผูเ้ รียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
ใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการเรียนการสอน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้ครูที่ไม่คุ้นเคย ไม่มี
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยท�ำให้การเรียนการสอน ความรู้ เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจน ยึดติดกับการวัดผลตาม
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สื่อเป็นตัวเร้า กระตุ้น และ ประสบการณ์เดิมคือให้ความส�ำคัญกับการวัดผลงาน
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ของของนักเรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครือ่ งมือ และวิธี
การทีห่ ลากหลาย ซึง่ อาจเป็นก�ำหนดการทดสอบทีเ่ ป็น
2 ลักษณะมีทั้งแบบปรนัย และแบบอัตนัย นอกจากนี้
อาจเป็นการทดสอบแบบปากเปล่า (oral test) แบบ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบการร่วมกิจกรรม
และแบบการสัมภาษณ์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควร
ชีแ้ จง ท�ำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้ครูเห็น
ความส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรจัด
ท�ำแผนภูมิการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และให้ทุก
หมวดวิชาน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการเรียนการสอน
1.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ควรใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย และ
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้แก่ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ งั้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.4 การพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา ควรแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการด�ำเนินงานวิชาการอยูเ่ สมอ การจัดการ การผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
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1.5 การนิเทศการศึกษา ควรแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์การจัดระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับเครือข่ายนิเทศ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ควรจั ด คู ่ มื อ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นขึ้ น ใน
โรงเรี ย นโดยเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและให้ครูจัดท�ำแผนการวัดและประเมินผล
การเรียนแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรท�ำการศึกษารูปแบบการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโร งเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอวัง
เวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2.2 ควรท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอ
วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอ� ำ เภออื่ น ๆ จั ง หวั ด เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภาคใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยและพัฒนา (Research and development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการวิจัย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ�ำนวน 560 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบ
แบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ สถิติที่
ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Secord order confirmatory factor analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมิน
สมรรถนะการวิจยั ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ขัน้ ตอน
ที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน (Implementation) กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ�ำนวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้การวิจัย แบบประเมินความรู้การวิจัย แบบประเมินทักษะการวิจัย แบบ
ประเมินคุณลักษณะและแรงจูงใจ แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั และแบบประเมินคุณภาพผลงานวิจยั ตรวจ
สอบความตรงเชิงจ�ำแนกของรูปแบบการประเมินด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนกกลุ่ม (Discriminant analysis) และ
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยตามเกณฑ์การประเมินอภิมานของ Stufflebeam
(2001) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test one sample) ผลการ
วิจัยพบว่า สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความ
รู้การวิจัย (Knowledge) ทักษะการวิจัย (Research skill) บุคลิกลักษณะและแรงจูงใจ (Trait and motive) มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ สถิตวิ ดั ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว (พิจารณาจากค่า
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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หน้าที่ 80
Chi-square = 14.85, df = 6, p-value=0.02149, RMSEA = 0.0514, NFI = 0.997, NNFI = 0.994, CFI =
0.998, GFI = 0.992, AGFI = 0.965) รูปแบบการประเมิน
สมรรถนะ การวิจัยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์การประเมิน สิ่งที่มุ่ง
ประเมินตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผู้ท�ำการประเมิน วิธีการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผลการน�ำรูปแบบการประเมินไป
ใช้ในสถานการณ์จริง พบว่า รูปแบบการประเมินสามารถจ�ำแนกกลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์การวิจัยและกลุ่ม
อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การวิจัยได้โดยให้ค่าความถูกต้องในการจ�ำแนกกลุ่มได้ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ตัวแปรที่
สามารถจ�ำแนกกลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความรูก้ ารวิจยั (KN) สามารถเขียนเป็นสมการจ�ำแนกกลุม่ ได้ดงั นี้
Zy = .800 (Zkn) + .764 (Zsn) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการประเมินมีความตรงเชิงจ�ำแนก และมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะการวิจัย/ รูปแบบการประเมินสมรรถนะ/ การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ABSTRACT
This research aimed to develop a research competency evaluation model for lecturers
of southern Rajabhat University. Research and development method is used and it divided into
4 phases as follow: first phase, studying competency research components whih 560 lecturers
from Surat Thani Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Phuket Rajabhat
University Songkhla Rajabhat University and Yala Rajabhat University, they were selected by the
stratified random sampling method. A questionnaire on lecturers’ research competency was
employed and data were analyzed by exploratory factor analysis and secord order confirmatory
factor analysis. Second phase, developing the research competency evaluation model, validating
the appropriateness and feasibility of the model. Implementing the model with 12 Rajabhat
lecturers. The data were collected by the following evaluation tools: research knowledge
test, research knowledge evaluation form, research skills evaluation form, traits and motive
evaluation form, research proposal plan evaluation form and research output evaluation form.
The discriminative validity of the model was analyzed by using discriminant analysis. Final phase,
evaluation of the research competency model using Stufflebeam’s (2001) meta-evaluation
criteria. The means, standard deviation and t-test one sample were analyzed.
The result unveiled that the research competency structure of evaluation model of
lecturers of southern Rajabhat University consisted of 3 components. These were research
knowledge, research skill, and trait and motive. They harmoniously corresponded with empirical
evidence in which the statistical harmonious value meeting all criteria (by considering from
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หน้าที่ 81
Chi-square = 14.85, df = 6, p-value = 0.02149, RMSEA = 0.0514, NFI = 0.997, NNFI = 0.994, CFI
= 0.998, GFI = 0.992, AGFI = 0.965) The research competency evaluation model for lecturers
of southern Rajabhat university consisted of 8 components: evaluation purpose, intention,
indicator, criteria, evaluator, method, time, and feedback. The appropriateness and feasibility
of model were at high level. In practice, the model was able to distinguish experienced and
unexperienced lecturer groups with 100 per cent. The research knowledge was considered an
effective discriminant factor which its linear discriminant function can be expressed as. The
model, therefore, had discriminative validity and accepted effect based on Stufflebeam’s
evaluation criteria statistically significant at .05 level.
Keywords : Research Competency/ Competency Assessment Model/ Factor Analysis

บทน�ำ
การวิจยั เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนา
องค์การสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledgebased economic society) ผลผลิตและผลลัพธ์
ของการวิจัยก่อให้เกิดทั้งความรู้ (Core knowledge)
และนวัตกรรม (Innovation) ประเทศที่พัฒนาแล้ว
จึงทุ่มเททรัพยากรให้กับการวิจัยอย่างต่อเนื่องและถือ
เป็นนโยบายส�ำคัญที่รัฐต้องให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ
เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จากรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกของหน่วยงาน/ สถาบัน
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ พบว่า
ผลการด�ำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (สกอ.)
ซึง่ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและ
กลไปจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั อยูใ่ นระดับดี ส่วน
ใหญ่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ แต่ตัวบ่งชี้ สมศ.
5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานวิจัยที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยรวมมีผลการประเมินต�่ำ
กว่าเกณฑ์ ต้องปรับปรุง/ ปรับปรุงเร่งด่วน ดังผลการ
ประเมินภายนอกรอบที่ 2/ พ.ศ. 2549 กับรอบที่ 3/
พ.ศ. 2554 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.40 และ 3.66 ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่มีผลการประเมิน
ต�่ำกว่า 3.51 ต้องปรับปรุง/ ปรับปรุงเร่งด่วน ในตัวบ่ง
ชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ 7 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรองคุณภาพ (เอกสารต�ำรา) และ
สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามต�ำ่ กว่าเกณฑ์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการ
วิจัย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย McClelland (1973) ได้
ศึกษาวิจัยพบว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่สามารถใช้
ท�ำนายความส�ำเร็จในการท�ำงานได้ดีกว่า เมื่อเปรียบ
เทียบกับวิธีการท�ำนายความส�ำเร็จที่พิจารณาความ
สามารถของบุคคลจากระดับการศึกษา คะแนนสอบที่
ได้จากสถาบันการศึกษา คะแนนสอบแข่งขันเข้าท�ำงาน
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แนวคิดสมรรถนะมีพื้นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้าง ความดีความชอบ และการตัดสินใจในการบริหารบุคคล
ความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชือ่ ว่าเมือ่ ต่างๆ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2551, หน้า 65)
พัฒนาคนให้มคี วามสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถ
การประเมิ น สมรรถนะ เป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ
ที่มี ผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สมรรถนะของ เทคนิ ค อย่ า งหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยทั้ ง ในการพั ฒ นาและธ� ำ รง
บุคคลจะเกีย่ วข้องกับการท�ำงาน พฤติกรรมทีแ่ สดงออก รักษาบุคลากร จุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญของการประเมิน
ต่อการท�ำงานเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ความส�ำเร็จของงานในองค์ สมรรถนะ คือ การพัฒนาบุคลากรและการตัดสินใจ
การนั้นๆ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันจึงเน้น ทางการบริ ห ารเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ซึ่ ง ในการพั ฒ นา
การพัฒนาสมรรถนะเป็นฐาน (Competency based บุคลากรนั้นการประเมินจะช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ
human resource development) สมรรถนะจึงเป็น ให้บุคลากรแต่ละคนทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อ
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล หาก บกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนเป็น
บุคคลมีพฤติกรรมการท�ำงานแบบที่องค์การก�ำหนดก็ ข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
จะสามารถปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามความต้องการของ เป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับงานอื่นๆ ต่อไป ส่วนการ
องค์การและสามารถน�ำพาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย ประเมินเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารนั้นจะช่วยให้
ได้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2552)
ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ในปัจจุบันการประเมิน (Evaluation) เข้ามี และจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค ลากรในองค์ ก ารได้ อ ย่ า ง
บทบาททุกภาคส่วนโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย เหมาะสมและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมต่ อ องค์ ก าร
เนื่องจากได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นกลไกส�ำคัญ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาสิ่งที่ต้องการประเมิน การประเมินมีจุด แก่บุคลากร ได้แก่ การเลื่อนขั้น การเลื่อนต�ำแหน่ง
มุ่งหมายส�ำคัญ คือ ประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งใด การโยกย้าย การลดต�ำแหน่ง การเลิกจ้าง การขึ้นค่า
สิง่ หนึง่ ทีม่ งุ่ ประเมิน ซึง่ เป็นการตอบค�ำถามเชิงประเมิน จ้าง และการขึ้นเงินเดือน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต
ที่ส�ำคัญ ในขณะที่บทบาทของการประเมินเป็นการ สัชฌุกร, 2545)
น�ำค�ำตอบเชิงประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การประเมิน
(Scriven, 1973) นอกจากนี้ การประเมินยังมีหน้าที่ใน สมรรถนะการวิ จั ย เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ น� ำ มาใช้ ใ น
ทางจิตวิทยาและสังคม กล่าวคือ เป็นการประเมินเพื่อ การแก้ ป ั ญ หา การก� ำ หนดแนวทางการประเมิ น ที่
เพิม่ ความระมัดระวัง หรือเพิม่ แรงจูงใจในการท�ำงานได้ ชัดเจน จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ
เกิดขึ้นกับผู้ถูกประเมิน ถ้าผู้ถูกประเมินทราบล่วงหน้า มหาวิทยาลัยสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ
ว่าจะถูกประเมิน ผู้ถูกประเมินจะเพิ่มความระมัดระวัง บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยอย่างมีทิศทาง การ
หรือมีแรงจูงใจในการท�ำงานเพิ่มขึ้นย่อมน�ำไปสู่การ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ประการสุดท้าย การ ประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ประเมินมีหน้าที่ในด้านการบริหาร กล่าวคือ โดยปกติ ราชภัฏ ภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ
ผู้มีต�ำแหน่งสูงกว่าจะประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ พัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย อันน�ำไปสู่การสร้างองค์
ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร การพิจารณา ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการวิจัย
ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
3. เพื่อประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ จั ย และ
พัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
การวิจัย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
และสมรรถนะการวิจัย อาทิเช่น McClelland (1973)
Boyatizis (1982) Mitrani, Dalziel, and Fitt (1992)
Spencer and Spencer (1993) Spencer (1997)
Parry (1998) Schoonover (1999) Nadaillac (2003)
Rylatt and Lohan (1995) ดนัย เทียนพุฒ (2550)
ธ�ำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2551) วิทยา จันทร์ศิริ (2551)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553)
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) ปัทมา สุขสันต์ (2550)
ท�ำการสังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) เพื่อ
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างและน�ำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการ
บริหารงานวิจัย จ�ำนวน 15 คน น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการ
วิเคราะห์สร้างข้อสรุปอุปนัย (Analysis indication)
เพือ่ สร้างแบบสอบถามสมรรถนะการวิจยั เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ 5 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ยะลา จ�ำนวน 560 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified random sampling) น�ำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) สกัดปัจจัยด้วยใช้วธิ ี Principal
Components Analysis (PCA) หมุนแกนแบบออบลีค
(Oblique) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สอง (Secord order confirmatory factor analysis)
ขั้ น ตอนที่ 2 พั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น
สมรรถนะการวิจัย ผู้วิจัยน�ำองค์ประกอบและตัวบ่ง
ชี้สมรรถนะการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูป
แบบการประเมินสมรรถนะการวิจัย โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินของ Nevo (1983) ที่ปรับปรุงมา
จากแนวคิดของ Stufflebeam (2001) และแนวคิด
การประเมินของ Scriven (1973) ท�ำการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูป
แบบการประเมิน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน
(Implementation) กั บ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏยะลา จ�ำนวน 12 คน เริ่มจากการประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินสมรรถนะการวิจัยของ
อาจารย์ แนวทางการประเมินเพือ่ สร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการประเมินสมรรถนะ จากนั้นทดลอง
ใช้รูปแบบการประเมินตามคู่มือการประเมิน ท�ำการ
ประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) และ
การประเมินผลสรุป (Summative evaluation) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เครื่องมือประเมินที่ใช้
คือ แบบทดสอบความรูก้ ารวิจยั แบบประเมินสมรรถนะ
ความรู้การวิจัย แบบประเมินสมรรถนะทักษะการ
วิจัย แบบประเมินสมรรถนะคุณลักษณะและแรงจูงใจ
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัยและแบบประเมินข้อ
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เสนอโครงการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงจ�ำแนกของ องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกน 8.632 องค์ประกอบที่ 2
รูปแบบการประเมินด้วยสถิติทดสอบการวิเคราะห์ มีค่าไอเกน 1.384 องค์ประกอบทั้ง 2 สามารถอธิบาย
จ�ำแนกกลุ่ม (Discriminant analysis)
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ 66.78% หมายความว่า
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการประเมิน ชุดตัวแปรที่น�ำมาวิเคราะห์สามารถน�ำมาใช้อธิบาย
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ตามมาตรฐานการ ประเด็นที่ศึกษาได้ หลังจากนั้นท�ำการหมุนแกนองค์
ประเมินของ Stufflebeam (2001) ได้แก่ มาตรฐาน ประกอบแบบออบลีค (Oblique) เพื่อแจกแจงให้
ความเป็ น ไปได้ (Feasibility standards) ความ ชัดเจนว่าตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปรควรอยู่ในองค์ประกอบ
เหมาะสม (Propriety standards) ความถูกต้อง ใด พิจารณาจากน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปร ดังนี้
(Accuracy standards) และความเป็นประโยชน์ ตัวแปรสังเกตได้ k1 ถึง k10 มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
(Utility standards) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ มากในองค์ ประกอบที่ 1 ตั้ ง ชื่ อ ใหม่ เ ป็ น “ความรู ้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ระเบียบวิธีวิจัย” (KN1) ตัวแปรสังเกตได้ k11 ถึง k15
แบบ One Sample
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบที่ 2 ตั้ง
ชือ่ ใหม่เป็น “ความรูบ้ ริบทมหาวิทยาลัยท้องถิน่ ” (KN2)
สรุปผลการวิจัย
โมเดลการวัดสมรรถนะทักษะการวิจัย พบว่า
1. องค์ ป ระกอบสมรรถนะการวิ จั ย ของ ตัวแปรสังเกตทั้ง 19 ตัวแปรของสมรรถนะทักษะการ
วิจยั มีความสหสัมพันธ์กนั เชิงบวก อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม มา สถิติที่ระดับ .01 มีค่า MSA ตามวิธี Kaiser-Meyerท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ Olkin Measure of Sampling Adequacy มีค่า
เชิงส�ำรวจ (Exploratory factor analysis) พบว่า เท่ากับ .953 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 และผลการทดสอบ
โมเดลการวัดสมรรถนะความรู้การวิจัย ประกอบด้วย ด้วย Bartlett’s Test of Sphericity มีความสัมพันธ์
ตัวแปรสังเกต 15 ตัวแปร มีความสหสัมพันธ์กันเชิง กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่า
บวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า MSA ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะน�ำมาวิเคราะห์องค์
ตามวิธี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ประกอบได้ ท�ำการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี Principal
Adequacy มีค่าเท่ากับ .947 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 และ component analysis (PCA) พบว่า มีเพียง 2 องค์
ผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericity ประกอบที่ มี ค ่ า Eigenvalue มากกว่ า 1 ซึ่ ง องค์
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกน 11.450 องค์ประกอบที่ 2 มี
.000 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่ ค่าไอเกน 1.227 องค์ประกอบทั้ง 2 สามารถอธิบาย
จะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ตามเกณฑ์ของ Hair ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ 66.72% ซึ่งหมายความ
และคณะ (Hair, Black, Babin, and Anderson, ว่า ชุดตัวแปรที่น�ำมาวิเคราะห์สามารถน�ำมาใช้อธิบาย
2010) น�ำเมตริกซ์สหสัมพันธ์มาสกัดองค์ประกอบแบบ ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาได้ ท� ำ การหมุ น แกนแบบออบลี ค
Component factor analysis ด้วยวิธีองค์ประกอบ (Oblique) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ s10-s19 มีค่าน�้ำ
หลัก (Principal Components method) พบว่า มี หนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อใหม่
เพียง 2 องค์ประกอบทีม่ คี า่ Eigenvalue มากกว่า 1 คือ เป็น “ทักษะการบริหารงานวิจัย” (SK1) ตัวแปรสังเกต
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ได้ s1-s9 มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบ
ที่ 2 ตั้งชื่อใหม่เป็น “ทักษะการวิจัย” (SK2)
โมเดลการวั ด สมรรถนะคุ ณ ลั ก ษณะและ
แรงจูงใจ พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้ง 21 ตัวแปรของ
สมรรถนะ คุณลักษณะและแรงจูงใจ มีความสหสัมพันธ์
กันเชิงบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ค่า MSA ตามวิธี Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ .955 ซึ่งมีค่า
มากกว่า .50 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test
of Sphericity มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .000 แสดงว่า ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะ
สมทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ท�ำการสกัดองค์
ประกอบด้วยวิธี Principal component analysis
(PCA) พบว่า
มีเพียง 3 องค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue
มากกว่ า 1 องค์ ป ระกอบที่ 1 มี ค ่ า ไอเกนเท่ า กั บ
11.334 องค์ ป ระกอบที่ 2 มี ค ่ า ไอเกนเท่ า กั บ
1.268 องค์ประกอบทั้ง 3 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.139
องค์ประกอบทั้ง 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนที่
เกิดขึ้นได้ 65.43% ซึ่งหมายความว่าชุดตัวแปรที่น�ำ
มาวิเคราะห์สามารถน�ำมาใช้อธิบายประเด็นที่ศึกษา
ได้ ท�ำการหมุนแกนแบบออบลีค (Oblique) พบว่า
ตัวแปรสังเกตได้ TM9, TM11-TM16, TM18 มีค่าน�้ำ
หนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อใหม่
เป็น “จรรยาบรรณนักวิจัย” (TMM2) ตัวแปรสังเกต
ได้ TM1–TM8, TM10 มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมากใน
องค์ประกอบที่ 2 ตัง้ ชือ่ ใหม่เป็น “คุณลักษณะนักวิจยั ”
(TMM1) ตัวแปรสังเกตได้ TM17, TM19, TM20,TM21
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มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบที่ 3 ตั้ง
ชื่อใหม่เป็น “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การวิจัย” (TMM3)
ท� ำ การยื น ยั น เชิ ง ทฤษฎี โดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order
confirmatory factor analysis) พบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้ า งองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สองของ
สมรรถนะการวิจยั อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
หลังปรับโมเดล (ภาพที่ 1) มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืน
2
ผ่านเกณฑ์ทุกตัว ได้แก่ ค่า χ ไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (พิจารณาจากค่า Chi-square = 14.85, df = 6,
p-value = 0.02149, RMSEA = 0.0514, NFI = 0.997,
NNFI = 0.994, CFI = 0.998, GFI = 0.992, AGFI =
0.965) โดยมีค่า Construct reliability ( ρ c ) เท่ากับ
0.951 (> 0.60) และค่า Average Variance Extracted
( ρ v ) เท่ากับ 0.866 (> 0.50) เมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.800-0.996 องค์ประกอบที่
มีความส�ำคัญที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการ
วิจัย ( 0.996) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 ความรู้
การวิจัย (0.983) และองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะ
นักวิจัยและแรงจูงใจ (0.800) ทั้ง 3 องค์ประกอบมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงว่า ชุดของข้อค�ำถามมี
ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) และมี
ความตรงในการรวมตัว (Convergent validity) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงดังตารางที่ 1
และตารางที่ 2
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ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของสมรรถนะการวิจัย หลังปรับโมเดล
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการวิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้
ดัชนี

ค่าที่แสดงความสอดคล้อง

ค่าดัชนี

ผลของดัชนี

X2

.05 < p < 1.00

14.85 (p = 0.0215)

สอดคล้อง

X2 / df

0 < X2 / df < 3

14.85/6 = 2.475

สอดคล้อง

RMR

0 < RMR < .05

0.0057

สอดคล้อง

RMSEA

0 < RMSEA < .05

0.0514

สอดคล้อง

SRMR

0 < SRME < .05

0.0147

สอดคล้อง

NFI

.95 < NFI < 1.00

0.997

สอดคล้อง

NNFI

.97 < NFNI < 1.00

0.994

สอดคล้อง

CFI

.97 < CFI < 1.00

0.998

สอดคล้อง

GFI

.95 < GFI < 1.00

0.992

สอดคล้อง

AGFI

.90 < AGFI < 1.00

0.965

สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของโมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการวิจัย
สมรรถนะการวิจัย
1. ความรู้การวิจัย (KN)
2. ทักษะการวิจัย (SK)
3. คุณลักษณะและแรงจูง (TM)

β

SE

t

R2

0.983
0.996
0.800

0.023
0.026
0.022

22.972**
25.815**
14.707**

0.966
0.993
0.641

ρ c = 0.951, ρ v = 0.866

Chi-square = 14.85, df = 6, p-value = 0.02149, RMSEA = 0.0514

** p < .01
2. รูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจยั ของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
ผู้วิจัยน�ำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนารูป
แบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดย
ใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบของ Nevo (1983) ที่
ปรับปรุงมาจากแนวคิดของ Stufflebeam ซึ่งเป็น
แนวค�ำถามหลัก 10 ข้อ คือ นิยามของการประเมิน
คืออะไร หน้าที่ของการประเมินคืออะไร สิ่งที่ต้อง
ประเมินคืออะไร ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน การประเมินควรกระท�ำเพื่อใคร กระบวนการ
ประเมิน วิธีการประเมิน ใครเป็นผู้ประเมินและควร
ใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสินการประเมิน และได้

ศึ ก ษาหลั ก การกว้ า งๆ เพื่ อ ก� ำ กั บการสร้ า งรู ปแบบ
ที่ใช้ในการวิจัย ตามหลักการของ Keeves (1997)
กล่าวว่า รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์
อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงธรรมดา รูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจยั
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ ครัง้ นีป้ ระกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ วัตถุประสงค์การประเมิน
(Objective) สิง่ ทีม่ งุ่ ประเมิน (Content) ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมิน (Indicators & criteria) ผู้ท�ำการประเมิน
(Evaluation) วิธีการประเมิน (Method) ระยะเวลา
ในการประเมิน (Period) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) อธิบายได้ ดังภาพที่ 2

กำรวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำคใต้ ครั้งนี้ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่
วัตถุประสงค์กำรประเมิน (Objective) สิ่งที่มุ่งประเมิน (Content) ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน
(Indicators & criteria) ผู้ทำกำรประเมิน (Evaluation) วิธีกำรประเมิน (Method) ระยะเวลำในกำร
งคม ปีที่ 13 ฉบั
่ 1 ปีการศึ
กษา 2560
หน้ประเมิ
าที่ 88น (Period)วารสารการศึ
และกำรให้กขษาและการพั
้อมูลป้อนกลัฒบนาสั(Feedback)
อธิบบทีำยได้
ดังภำพที
่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
1. วัตถุประสงค์กำรประเมิน
2. สิ่งที่มุ่งประเมิน
3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
4. เกณฑ์กำรประเมิน
5. วิธีกำรประเมิน
6. ผู้ทำกำรประเมิน
7. ระยะเวลำกำรประเมิน

กระบวนการ (Process)
กระบวนกำรประเมิน แบ่ง 3 ขั้น
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมกำรประเมิน
ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินกำรประเมิน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและทบทวนผลกำร
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
ผลกำรประเมิน
สมรรถนะกำรวิจัย
ของอำจำรย์

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์
รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัย ระดับผู้บริหำร

ภำพที่ 2 รูปแบบกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำคใต้
ภาพที่ 2 รูปมีแบบการประเมิ
จัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้
รำยละเอียดดังนนีสมรรถนะการวิ
้

1. วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อประเมิน 1981) ส�ำหรับเกณฑ์การตัดสินสมรรถนะการวิจัย มี
1. จวััยตของอาจารย์
ถุประสงค์กำรประเมิ
เพืย่อราชภั
ประเมิฏนสมรรถนะกำรวิ
จัยขึของอำจำรย์
ทยำลัยรำชจยั อยูใ่ น
เกณฑ์ดงั นี้ 3.50
น้ ไป ถือว่า มีมสหำวิ
มรรถนะการวิ
สมรรถนะการวิ
มหาวิทนยาลั
ภัฏ ภำคใต้
ระดับดีมาก (A) ได้คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.50 มีสมรรถนะ
ภาคใต้
2.
สิ
ง
่
ที
ม
่
่
ุ
ง
ประเมิ
น
คื
อ
สมรรถนะกำรวิ
จ
ย
ั
ของอำจำรย์
หำวิทบยำลั
ฏ ภำคใต้
ดี/ ยได้รำชภั
มาตรฐาน
(B) ได้คะแนนเฉลีย่
2. สิ่งที่มุ่งประเมิน คือ สมรรถนะการวิจัยของ การวิจยั อยูมใ่ นระดั
3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะกำรวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
ต�่ำกว่า 2.50 ถือว่า มีสมรรถนะการวิจัยอยู่ในระดับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
องค์ประกอบที่ 1 ควำมรู้กำรวิจัย (Knowledge) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ควำมรู้ระเบียบวิธีวิจัย และ
3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการวิจยั พอใช้/ต�่ำกว่ามาตรฐาน (C) ต้องปรับปรุง
ควำมรู้บริบทมหำวิทยำลัยท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 2 ทักษะกำรวิจัย (Research skill) มี 2 ตัวบ่งชี้
วิธีการประเมิ
วย การทดสอบ
ประกอบด้
3 องค์ประกอบหลั
แก่ องค์
ประกอบ
ได้แก่ ทัวกยษะกำรบริ
หำรงำนวิจกัยได้และทั
กษะกำรวิ
จัย และองค์ป5.ระกอบที
่ 3 คุณลันกประกอบด้
ษณะและแรงจู
งใจ
ที่ 1 ความรู้การวิจัย (Knowledge) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสอบถาม การตรวจสอบรายการ โดยใช้เครื่องมือ
ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย และความรู้บริบทมหาวิทยาลัย การประเมินทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้
ท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการวิจัย (Research การวิจัย แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยทั้ง 3 ด้าน คือ
skill) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ทักษะการบริหารงานวิจัย ความรู้การวิจัย ทักษะการวิจัยและคุณลักษณะนักวิจัย
และทักษะการวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะ และแรงจูงใจการวิจยั แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจยั
และแรงจูงใจ (Trait & motive) มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ และแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
6. ผู้ท�ำการประเมิน ใช้แนวคิดการประเมิน
คุณลักษณะนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และแรงจูงใจ
จากหลายแหล่ง หรือ 360-degree Feedback แหล่ง
ใฝ่สัมฤทธิ์การวิจัย
4. เกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินสมรรถนะการวิจยั ประเมินประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ผู้บังคับบัญชา
แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ มี ขั้นต้น (Immediate supervisor) เพื่อนร่วมงาน
คะแนนตั้งแต่ 5 -1 คะแนน จากระดับมากที่สุดถึงน้อย (Peers) หมายถึง อาจารย์ทเี่ ป็นผูร้ ว่ มวิจยั หรืออาจารย์
ทีส่ ดุ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายแต่ละตัวบ่งชี้ (Best, ในสาขาหรือหลักสูตรเดียวกัน ประเมินตนเอง (Self-
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assessment) หมายถึง อาจารย์ผรู้ บั การประเมิน และ
คณะกรรมการ (Committee) หมายถึง อาจารย์ที่รับ
ได้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารคุณภาพงาน
วิจัยระดับคณะ
7. ระยะเวลาในการประเมิน ก�ำหนดให้ทำ� การ
ประเมินปีการศึกษาละ 1 ครัง้ ในรอบการประเมิน เพือ่
ลดความซ�้ำซ้อนในการประเมิน
8. การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ด� ำ เนิ น การ
2 ลักษณะ คือ การให้ขอ้ ป้อนกลับในทางทีด่ ี (Positive
Feedback) เป็นการแจ้งผลสมรรถนะการวิจยั ทีด่ ี การ
ให้ขอ้ มูลป้อนกลับในทางทีไ่ ม่ดี (Negative Feedback)
เป็นการแจ้งผลสมรรถนะการวิจัยที่ควรปรับปรุง ตาม
ตัวบ่งชี้ รายบุคคล
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3. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะการวิจัยอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภาคใต้
เป็นการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมิ น ด้ า นความตรงเชิ ง จ� ำ แนก (Discriminant
Validity) โดยน� ำ รู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะ
ไปทดลองใช้ กั บอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏยะลา
จ�ำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน เป็น
อาจารย์กลุ่มทดลอง คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์
การวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี กับอาจารย์กลุ่มควบคุม คือ
อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การวิจัย แล้วน�ำคะแนน
ประเมินสมรรถนะการวิจัยมาทดสอบด้วยสถิติการ
วิ เ คราะห์ จ� ำ แนกกลุ ่ ม (Discriminant Analysis)
ได้ผลดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3 การคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ
Wilks’ Lambda

F

df1

df2

Sig.

ความรู้การวิจัย (KN)

.455

11.989

1

10

.006

ทักษะการวิจัย (SK)

.488

10.509

1

10

.009

คุณลักษณะและแรงจูงใจ (TM)

.557

7.957

1

10

.018

สมรรถนะการวิจัย

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรที่อยู่ในสมการที่ดีที่สุดที่จะน�ำไปสร้างสมการวิเคราะห์ ถูกคัดเลือก
เข้าสู่ฟังก์ชั่นมี 3 ตัวแปร คือ ความรู้การวิจัย (KN) ทักษะการวิจัย (SK) คุณลักษณะและแรงจูงใจ (TM)
ตารางที่ 4 การประมาณค่าไอเกนและการทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติของฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้น
Function Eigenvalue
1

2.751

% of Cumulative Canonical Wilks’s ChiVariance
%
Correlation Lambad square
100.0
100.0
.856
.267
11.899

df

Sig.

2

.003

จากตารางที่ 4 พบว่า มีค่า Eigenvalue เท่ากับ 2.751 และมีค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical
Correlation) เท่ากับ .856 ค่า Wilks’s Lambad มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ได้ discriminant function
1 function เนื่องจากตัวแปรตามมี 2 กลุ่ม และการทดสอบ discriminant function พบนัยส�ำคัญทางสถิติ ค่า
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Canonical correlation ยกก�ำลังสอง มีค่าเท่ากับ .7324 หมายความว่า ชุดตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรตามได้ 73.24%

ตารางที่ 5 Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients
KN
SN

Function 1
.800
.764

จากตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ (ค่าน�ำ้ หนัก) ของตัวแปรจ�ำแนกในสมการจ�ำแนกกลุม่ ซึง่ เป็นสมการ
มาตรฐาน เพราะไม่มีค่า Constant จะเห็นว่า สมรรถนะความรู้การวิจัย (KN) มีค่าน�้ำหนัก .800 ซึ่งมากกว่า
ค่าน�้ำหนักสมรรถนะทักษะการวิจัย (SN) (.764) แสดงว่าตัวแปร KN มีความส�ำคัญในการจ�ำแนกกลุ่มในสมการ
จ�ำแนกกลุ่ม สามารถเขียนเป็นสมการจ�ำแนกกลุ่มได้ ดังนี้ Zy = .800 (ZKN) + .746 (ZSN)
ตารางที่ 6 ผลการจ�ำแนกกลุ่ม (Hit ratio)
กลุ่ม

สมาชิกกลุ่มจริง

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง (%)
ควบคุม (%)

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เป็นการบอกถึง
ประสิทธิภาพของสมการจ�ำแนก พบว่า สามารถจ�ำแนก
กลุม่ ได้ถกู ต้องคิดเป็น ร้อยละ 100 แสดงว่า รูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภาคใต้ มีความตรงเชิงจ�ำแนก
4. การประเมิ น รู ป แบบการประเมิ น
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ หลังจากที่ได้น�ำรูปแบบการประเมินไปทดลอง
ใช้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท�ำการประเมินรูปแบบโดย
มุ่งพิจารณาคุณภาพของรูปแบบการประเมิน 4 มิติ
ตามมาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam (2001)
พบว่า รูปแบบการประเมินมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับตาม

สมาชิกกลุ่มจากการท�ำนาย
ทดลอง
ควบคุม
6
0
0
6
100.0
.0
.0
100.0

รวม
6
6
100.0
100.0

เกณฑ์การประเมินของ Stufflebeam อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 1) รูปแบบมีมาตรฐาน
ความถูกต้อง (Accuracy standards) อยู่ในระดับมาก
( X = 3.59, SD = .60) โดยมีการระบุวัตถุประสงค์การ
ประเมิน ตัวชีว้ ดั การประเมินอย่างชัดเจน กระบวนการ
ประเมินเป็นระบบ วิธีการประเมินและเครื่องมือที่
ใช้ประเมินมีความตรงและความเที่ยง 2) รูปแบบมี
มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standards)
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69, SD = .53) โดยมีการ
ก�ำหนดข้อตกลงอย่างเป็นทางการ การประเมินมีความ
เป็นธรรมและความโปร่งใส ค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้ถูกประเมิน รายงานผลการประเมินอย่างตรงไป
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ตรงมา เสนอทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของสิ่งที่ประเมิน
3) รูปแบบมีมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility
standards) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65, SD = .52)
รูปแบบเป็นทีย่ อมรับจากหน่วยงาน สามารถน�ำไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ มีความคุ้มค่าทั้งในแง่งบประมาณ
และเวลา สามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมิน
และ 4) รูปแบบมีมาตรฐานความเป็นประโยชน์ (Utility
standards) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, SD = .45)
สารสนเทศจากการประเมินมีประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั ประเมิน
ในการสะท้อนผลเพือ่ พัฒนาตนเอง รูปแบบการประเมิน
ช่ว ยให้ ห น่ ว ยงานเตรียมความพร้อมในการประกัน
คุณภาพภายในได้ การใช้รูปแบบการประเมินให้เป็น
วัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
องค์ ป ระกอบของสมรรถนะการวิ จั ย ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 7 ตัวบ่งชี้
คือ องค์ประกอบที่ 1 ความรู้การวิจัย มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย และความรู้บริบทมหาวิทยาลัย
ท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการวิจัย มี 2 ตัวบ่งชี้
คือ ทักษะการวิจัย และทักษะการบริหารงานวิจัย องค์
ประกอบที่ 3 คุณลักษณะและแรงจูงใจ มี 3 ตัวบ่งชี้
คือ คุณลักษณะนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิก์ ารวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะ
ของ David C McClelland ที่กล่าวว่า สมรรถนะ คือ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกลักษณะที่ซ่อน
อยู่ภายในปัจเจกบุคคล ได้แก่ บทบาทที่แสดงออก
ต่อสังคม (Social role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อ
ตนเอง (Self-image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait)
และแรงจูงใจ (Motive) เช่นเดียวกับ Boyatzia (1982)
กล่าวว่า สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 มิติ มิตแิ รกสมรรถนะ
จัดกลุ่มได้ เป็นรายการที่มีลักษณะร่วมกัน ทั้งจัดเป็นก
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ลุ่มสมรรถนะ (Cluster) อีกมิติหนึ่งเป็นสมรรถนะเชิง
ลึกมาจากระดับบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ง Boyatzia
ได้จ�ำแนกให้เห็นถึงการมีสมรรถนะระดับ Motive,
Traits และ Skill ซึ่งผู้ที่มีสมรรถนะรายการเดียวกัน
แต่คนละระดับกัน ก็จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน
Boyatzia ได้ให้นิยามค�ำว่า Competencies คือ ความ
สามารถในการท�ำงานหรือเป็นคุณลักษณะทีม่ อี ยูภ่ ายใน
ตัวบุคคลที่น�ำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
Spencer and Spencer (1993) ได้ขยายความหมาย
ของสมรรถนะว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของ
แต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ที่มีความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่
ใช้ (Criterion reference) และหรือการปฏิบัติงานที่
ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior performance)
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ ผู้วิจัย
ได้พัฒนารูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ Nevo
(1983) โดยปรับปรุงแนวคิดของ Stufflebeam ซึ่ง
เป็นแนวค�ำถามหลัก 10 ข้อ และใช้รูปแบบทางการ
ศึกษาและสังคมศาสตร์ของ Keeves (1997) เป็นหลัก
ในการสร้างรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะเป็น Semantic model
เป็นรูปแบบทีใ่ ช้ภาษาเป็นสือ่ ในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ
เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น
ๆ อย่างชัดเจน ท�ำให้ได้รูปแบบการประเมินสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้
ซึ่ ง เป็ น แบบจ� ำ ลองโครงสร้ า งที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์
ของวัตถุประสงค์การประเมิน สิ่งที่มุ่งประเมิน องค์
ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผู้ท�ำการประเมิน
วิธีการประเมิน ระยะเวลาในการประเมินและการให้
ข้อมูลป้อนกลับ สอดคล้องกับการวิจัยของ พรรณี
ไพศาลทักษิณ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
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ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย ถูกต้องตามขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ ตั้งแต่การ
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบว่า รูปแบบ รวบรวมปัญหา ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีเอกสาร
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น สมรรถนะ
7 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์การประเมิน สิ่งที่ การวิจัย รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผ่าน
มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ผู้ท�ำการ การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน วิธีการที่ใช้ประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ประเมิน และผู้ใช้รูปแบบจึงท�ำให้รูปแบบการประเมินที่พัฒนา
และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เช่นเดียวกับ ทัศณรงค์ ขึ้นสามารถน�ำไปใช้ประเมินสมรรถนะการวิจัยของ
จารุเมธีชน (2556) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ อาจารย์มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และผู้เข้าร่วม
การประเมินสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา สังกัด การทดลองใช้รูปแบบการประเมินเห็นว่ารูปแบบการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พบ ประเมินสมรรถนะการวิจัยมีมาตรฐานความถูกต้อง
ว่ า รู ป แบบการประเมิ น สมรรถนะครู ที่ พั ฒ นาขึ้ น (Accuracy standards) ความเหมาะสม (Propriety
ประกอบด้วยโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility standards)
ของวัตถุประสงค์การประเมิน เนื้องานที่มุ่งประเมิน และความเป็นประโยชน์ (Utility standards) อยู่ใน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ผู้ท�ำการประเมิน วิธี ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี
การประเมิน ระยะเวลาในการประเมินและการให้ขอ้ มูล ความสอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
ย้อนกลับ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความ และแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการประเมินสมรรถนะ
เป็นไปได้ของการน�ำไปใช้ พบว่า รูปแบบการประเมิน การวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการพัฒนารูป
สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มีความเหมาะสมและ แบบการประเมิ น นี้ ไ ด้ ใช้ แ นวคิ ด การพั ฒ นารู ป แบบ
ความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก สามารถน�ำรูปแบบการ ประเมินทางการศึกษา ท�ำให้ได้รูปแบบที่เป็นไปตาม
ประเมินไปทดลองใช้ได้
เกณฑ์มาตรฐานของ Stufflebeam (2001) ที่เสนอ
คุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ โดยสมาคมวิจัยการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์
การวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ การประเมิน
จากการทดลองใช้ รู ป แบบการประเมิ น
สมรรถนะการวิ จั ย ของอาจารย์ เพื่ อ ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ
คุณภาพรูปแบบการประเมินด้านความตรงเชิงจ�ำแนก
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
(Discriminant validity) ผลการทดลองใช้รูปแบบ
1.1 ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ มีการ
การประเมิน พบว่า รูปแบบการประเมินสมรรถนะ ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการประเมินสมรรถนะการวิจยั
การวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ มี ของอาจารย์อย่างชัดเจน ก็จะสามารถน�ำรูปแบบการ
ความตรงเชิงจ�ำแนก สามารถจ�ำแนกกลุ่มได้อย่างถูก ประเมินไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Dessler (1998) กล่าว กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้
ว่า รูปแบบการประเมินทีด่ นี นั้ ต้องสามารถจ�ำแนกความ
1.2 การน� ำ รู ป แบบการประเมิ น ไปใช้
แตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้อง ทั้งอาจเนื่องมา ครั้งแรก ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากรูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นได้สร้างขึ้นอย่าง กับการประเมิน ควรมีการประชุมชีแ้ จง เพือ่ สร้างความ
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เข้าใจร่วมกันก่อนด�ำเนินการประเมินโดยมีคู่มือการใช้
รูปแบบเป็นแนวทาง และด�ำเนินการตามรูปแบบอย่าง
จริงจัง เพื่อให้ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการประเมิน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประเมิน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิด
จากการน�ำรูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยไป
ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้ข้อค้นพบส�ำหรับ
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การพัฒนารูปแบบการประเมินให้มคี วามสอดคล้องกับ
บริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
กระบวนการหรือวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้มี
การน�ำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญของรูปแบบการประเมิน
2.3 ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาเครือ่ ง
มือการประเมินสมรรถนะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์
และความสามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และ 3) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีราชาศึกษา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน
1 ห้องเรียน จ�ำนวน 50 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
แบบแผนการวิจยั เป็นแบบหนึง่ กลุม่ สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) เครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และ
แบบประเมินความสามารถในการท�ำโครงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่า ที (t-test) แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.12/82.48 2) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ 3) ค่าเฉลี่ยความสามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานอยู่ในระดับสูง
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์/ ความสามารถ 		
ในการท�ำโครงงาน
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ABSTRACT
The purpose of this study were 1) to develop project-based learning lesson plans on
computer for Matthayomsuksa III students to test the efficiency to the 80/80 standard criterion,
2) to compare the pretest and posttest based on project-based learning lesson plans on
computer, and 3) to examine Mattayomsuksa III students’ project work ability. The participants
were composted of 50 students studying in Mattayomsuksa III at Sriracha suksa School. The
selection was employed by using Cluster Random Sampling technique.
One Group Pretest-Posttest was administered. The research instruments used in this
study were Lesson Plans, Computer Efficiency Test and Project Work Ability Evaluation form.
Mean, Standard Deviation and t-test for Dependent samples were administrated to analyze data.
The results of this study revealed that 1) the efficiency project-based learning lesson
plans on computer for Matthayomsuksa III students was at 83.12/82.48. 2) The mean scores of
posttest of Computer Learning Achievement test of Mattayomsuksa III students were higher than
the pretest at .01 significant difference., and 3) and mean of the Project Work Ability scores of
Mattayomsuksa III students were at high level.
Keywords : Project-Based Learning Management/ Computer Learning Achivement/
		 Abilities

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ใช้กันในปัจจุบันมี
ความหลากหลายและสามารถช่วยให้เรารับ-ส่งข้อมูล
ผ่านระบบแบบไร้สาย และสามารถถ่ายโอนย้ายข้อมูล
ข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการน�ำเทคโนโลยี
เหล่านั้นมาใช้ ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ที่หลากหลายได้อย่างกว้างขวาง ครูยุคใหม่จึงต้องรู้จัก
ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมากกว่านักเรียน โดยใช้
เทคโนโลยีนเี้ ป็นสือ่ กลางทีส่ ำ� คัญในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้เป็นสื่อในการเปิดโลกการ
เรียนรู้ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน (ฟาฎินา วงศ์เลขา,
2556)
การจั ด การเรี ย นการสอนในคริ ส ต์ ศ ตวรรษ
ที่ 21 นี้ของนานาประเทศทั่วโลกใช้ความก้าวหน้า

ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีความทันสมัย เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพที่สามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ นักเรียนสามารถศึกษา
หาความรูใ้ ห้แก่ตนเองได้ จนน�ำไปสูก่ ารเผยแพร่ความรู้
ของตนเองผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทีม่ เี พิม่ มากขึน้
ท�ำให้คนยุคปัจจุบนั ต้องมีการปรับตัว เพิม่ ทักษะการรับ
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และต้องมีการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคที่เกิดขึ้น
ปั จ จุ บั น คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
สื่อสารเพื่อเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนอื่นๆ ทั้งในสถาน
ศึกษาและต่างสถานศึกษาทั้งในประเทศและทั่วโลก
(กิดานันท์ มลิทอง, 2548, หน้า 219) และเป็นเครื่อง
มือที่สามารถน�ำมาขยายขอบเขตความสามารถในการ
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หน้าที่ 98
เรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วและ อาชีพ รักการท�ำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท�ำงาน
เรียนรู้ได้ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมี
ตามความสามารถของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2555, ความสุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญบนพื้นฐานความ
หน้า 151) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสืบค้น (Search เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
Engine) ที่ช่วยให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ใน ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากการ
ลักษณะต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัดการเรียนการสอนทาง ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
ไกล การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ อาชีพและเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนีเ้ ป็นการให้ผู้ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และ 2557 ตามมาตรฐาน
เรียนสามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยตนเองโดยผูส้ อน การเรียนรู้และตัวชี้วัด ง 3.1 ที่ระบุไว้ว่า “เข้าใจ เห็น
เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้ คุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียน บทบาทของผูส้ อนจึงเปลีย่ นไปจากผูใ้ ห้กลายเป็น สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสือ่ สาร การแก้ปญ
ั หา การ
ผูค้ อยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการจัด ท�ำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม” ในระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่าง 30.65 และ 45.42 ตามล�ำดับในระดับจังหวัดชลบุรีมี
มีประสิทธิภาพ (เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น), 2554, ค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.35 และ 46.75 (โรงเรียนศรีราชา
หน้า ก) เนื่องจากปัจจุบันมีการรับข้อมูลและข่าวสาร (นามสมมุต)ิ , 2558) ตามล�ำดับมาตรฐานตัวชีว้ ดั ง 3.1
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสะดวกผ่านเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
อาทิเช่น โทรศัพท์มอื ถือ (สมาร์ทโฟน), แท็บเลต เป็นต้น แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังกล่าว แสดงให้เห็น
และผู้เรียนสามารถเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารอย่าง ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาทางด้าน
หลากหลายผ่านระบบเครือข่ายสังคมทีเ่ รียกว่า “โซเชีย ความรู้ความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ
ลเน็ตเวิรค์ ” ทัง้ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
และวัฒนธรรม ฯลฯ
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท�ำงาน และอาชีพอย่าง
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคณ
ุ ธรรม (กระทรวง
คอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน ศึกษาธิการ, 2551) ตามตัวชีว้ ดั ดังกล่าว นับเป็นปัญหา
อาชีพและเทคโนโลยีที่อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการ ที่ส�ำคัญที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการทีส่ ำ� คัญ การสอนอย่างจริงจัง จากประสบการณ์การฝึกสอน
คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มี ความรู้ ความ ของผู้วิจัยที่ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และรู้ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีพบว่า การเรียนใน
เท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการ วิชาคอมพิวเตอร์นนั้ นักเรียนมุง่ หวังแต่จะได้เรียนรูก้ าร
ด�ำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ ใช้โปรแกรมต่างๆ จากครูผู้สอนอย่างเดียว และสนใจ
ในการท�ำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขัน แต่เพียงการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต
ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ มากกว่าทีจ่ ะเรียนรู้ จึงท�ำให้ผลการเรียนรูข้ องนักเรียน

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

นั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่ลดลง ซึ่งในกระบวนหลักการวิธีการ
คิดวิเคราะห์และกระบวนการท�ำงานที่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบตามหลักการของหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
ก�ำหนดไว้ ท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ นอกจาก
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ผู้วิจัยยังพบปัญหา
การขาดทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ ไม่สามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญในการแก้
ปัญหาได้ จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความ
รู้ความเข้าใจและความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คอมพิวเตอร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีการ
เรียนรูท้ เี่ กิดจากความสนใจของผูเ้ รียน เน้นความส�ำคัญ
ของกิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภาย
ใต้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา การดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ
จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552,
หน้า 52) นักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา
โดยการสังเกตอย่างใกล้ชิดกับแหล่งความรู้เบื้องต้น
นักเรียนได้นำ� เสนอองค์ความรูแ้ ละกระบวนการค้นคว้า
หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ต่อคนอื่นในรูปของการ
เขียนเป็นเอกสาร งานศิลปะ การแสดง งานเขียน
งานวาด ภาพระบายสี การสร้างแบบจ�ำลอง การเล่น
สมมุติ ละคร การท�ำหนังสือ หรือรูปแบบอื่นๆ ครูไม่ใช่
ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก�ำหนดกิจกรรมให้นักเรียนท�ำ
แต่เป็นผูก้ ระตุน้ ให้นกั เรียนใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์อนื่ ๆ
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานยังช่วยส่ง
เสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณภาพ พร้อม
ที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่สมาชิก
ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติ
ที่สร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ได้ตลอดจนเป็น

หน้าที่ 99
สมาชิกที่สร้างความกลมเกลียวเพื่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในสังคม (วัฒนา มัคคสมัน, 2550, หน้า 25)
จากผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง จาก
หลักการและแนวคิด รวมทั้งงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�ำรูปแบบการการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถ
ในการท�ำโครงงานมาใช้ในการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการ
ท�ำโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 ผลการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานคอมพิวเตอร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการท�ำโครงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์จากการ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
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สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคอมพิวเตอร์จำกกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
วารสารการศึ
นาสัที่ ง3คมหลัปีงเรีทยี่ 13
่ 1 ปียนการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
คอมพิวเตอร์
สำหรับนักกเรีษาและการพั
ยนชั้นมัธยมศึกฒษำปี
นสูงฉบั
กว่ำบก่ทีอนเรี

กรอบแนวคิดกรอบแนวคิ
การวิจัยดการวิ
		 จัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2. ควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เนื้อหาการวิ
2. กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
เนื้อหาการวิ
จัย จัย
เนื้อหำกำรวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหำในกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระที่ 3
เนื้อหาการวิ
จัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระ 3/9 โรงเรียนศรีราชาศึกษา (นามสมมติ) อ�ำเภอศรีราชา
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 หลักกำรทำโครงงำนคอมพิวเตอร์ และ
หวัดชลบุ
รี ภาคเรียนที
ปีการศึกษา 2558 โดยสุ่ม
การงานอาชีพหน่
และเทคโนโลยี
สาระที
่ 3 เทคโนโลยี
วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรเขี
ยนโปรแกรม
ซึ่งช่วยให้นักเรีจัยงนบรรลุ
ตำมมำตรฐำนกำรเรี
ยนรู่ 2้ มำตรฐำน
ง 3.1 เข้ำใจ่ อเห็สาร
นคุณค่ำในหน่
และใช้กวระบวนกำรเทคโนโลยี
กำรเรีย50
นรู้ กำร
องเรียนมา 1บห้ค้นอข้งอมูจ�ลำนวน
คน โดยใช้เทคนิคการ
สารสนเทศและการสื
ยการเรี ย นรู ้ สห้ำรสนเทศในกำรสื
สื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม โดยมี
สุ่มแบบกลุ
่ม (Cluster
Random Sampling)
ที่ 1 หลักการท�
เตอร์ำโครงงำนที
และหน่
วย เทคโนโลยี
ตัวำชี้วโครงงานคอมพิ
ัดคือ (1) อธิบำยหลักวกำรท
่มีกำรใช้
สำรสนเทศ
(2) เขียนโปรแกรมภำษำ
พื้นฐำนยระยะเวลำในกำรวิ
วลำในกำรทดลอง
การเรียนรู้ที่ 2ขั้นการเขี
นโปรแกรม ซึจ่งัยช่ใช้วเยให้
นักเรียน 16 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
(Quasi-experimental
research)
เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศใน
กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิ
จัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research) แบบหนึ
่งกลุ่ม แบบหนึ่งกลุ่ม
อน-สอบหลั
(One่อGroup
Pretest-Posttest
สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest - Posttest
การสืบค้นข้อมูสอบก่
ล การเรี
ยนรู้ งการสื
สาร การแก้
ปัญหา Design)
1
. ประชำกร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนศรีรำชำศึกษำ (นำมสมมติ) อำเภอ
การท�ำงาน และอาชี
พอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Design) รูปแบบการทดลองเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้
ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 10 ห้อง ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
มีคุณธรรม โดยมี
ตัวชี้วัดคือ (1) อธิบายหลักการท�ำ (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551, หน้า 42)
และคละควำมสำมำรถ
2. กลุ่มตัวสอย่ารสนเทศ
ำง คือ นักเรียนชั
ธยมศึ
โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี
(2)้นมัเขี
ยนกษำปีที่ 3/9 โรงเรียนศรีรำชำศึกษำ (นำมสมมติ)
กลุโดยสุ
่ม ่มห้องเรี
สอบก่
สอบหลัง
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558
ยนมำอน1 ห้อง จทดลอง
ำนวน
โปรแกรมภาษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
ระยะเวลาในการวิ
จ
ย
ั
ใช้
เ
วลา
50 คน โดยใช้เทคนิคกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
E
T1
X
T2
ในการทดลอง 16 ชั่วโมง
แบบแผนการวิจัย
ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
กำรวิ
จ
ย
ั
ในครั
ง
้
นี
เ
้
ป็
น
กำรวิ
จ
ย
ั
กึ
ง
่
ทดลอง
(Quasi-experimental
research) แบบหนึ่งกลุ่ม
วิธีด�ำเนินการวิ
จัย
หมายถึงยนเป็กลุน่มทดลอง
สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest - Posttest Design) รูE		
ปแบบกำรทดลองเขี
รัตนะจและองอำจ
นัยพัฒน์, 2551, หน้T1		
ำ 42) หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน
การวิ แผนภำพได้
จั ย ในครัด้ งั นีนี้ ้(ชูเ ป็ศรีนวงศ์
การวิ
ั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research) แบบหนึ่งกลุ่ม
X
หมายถึง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้
สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest แบบโครงงาน
Design)
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีราชาศึกษา (นามสมมติ) อ�ำเภอศรีราชา เครื่องมือในการวิจัย
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน
1. แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานส�ำหรับ
10 ห้ อ ง ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น และคละความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 7 แผน ซึ่ง
สามารถ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
2) ขั้นทบทวนประสบการณ์เดิม
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3) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4) ขั้นเสนอผลงาน/
แสดงความคิดเห็น 5) ขัน้ สรุปและประเมินผล รวมเวลา
16 ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค ่ า เฉลี่ ย
รวม 4.16 และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยน�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 50 คน โรงเรียนสาธิต
พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาซึ่ ง มี ลั ก ษณะใกล้
เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและไม่เคยเรียนมาก่อนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการหาประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ
83.44/82.48
2. แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตั วเลือก
จ�ำนวน 40 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัยจ�ำนวน 5 ข้อ
ข้อสอบปรนัยมีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.30-0.68
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง 0.26-0.59 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 ข้อสอบอัตนัยมีค่าความยาก อยู่
ระหว่าง 0.83-0.89 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง
0.36-0.59 และค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา ( α ) ทัง้ ฉบับ 0.73
3. แบบประเมินความสามารถในการท�ำโครง
งานก�ำหนดประเด็นในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ความสามารถด้านการวางแผนการท�ำงาน 2) ความ
สามารถด้านกระบวนการท�ำงาน และ
3) ความสามารถด้านผลงานและการน�ำเสนอ
ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินผลการท�ำโครงงาน
ของดวงพร อิ่มแสงจันทร์ (2554, หน้า 106) แบบวัด
ความสามารถในการท�ำโครงงานที่ใช้ได้ทั้งหมด 37 ข้อ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60-1.00
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมวินัย
ในมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
พิจารณาโครงร่างการวิจัยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการ
ทดลอง และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนที่จะท�ำการ
ศึกษาทดลองหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานและโรงเรียนที่ท�ำการทดลอง
3. ผู้วิจัยได้อธิบายชี้แจงท�ำความเข้าใจและข้อ
ตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการเรียน
เวลาเรียนและวิธกี ารในการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย
4. ท�ำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย
ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ เ ป็ น
คะแนนทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง
5. ด�ำเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์จ�ำนวน 7 แผน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาท�ำการสอน ใช้เวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 14 ชั่วโมง เมื่อจบการ
จัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินความ
สามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถในการท�ำโครงงาน
6. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามการทดลองแล้ว ผู้วิจัยท�ำการทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกผลการ
สอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน
7. น�ำคะแนนที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ แบบประเมิน
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ความสามารถในการท�ำโครงงานมาวิเคราะห์โดยใช้วิธี มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.12/82.48 สูงกว่า
การทางสถิติ
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 แสดงว่า แผนการจัดการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนในการสร้างและ
1. วิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการ พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาตัวชี้วัดและสาระการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานคอมพิวเตอร์สำ� หรับนักเรียน เรียนรูแ้ กนกลางกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
80/80 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ออกแบบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและเน้นผู้เรียนเป็น
แบบโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้สูตร t-test แบบ ส�ำคัญกระบวนการเรียนรู้เริ่มจากง่ายไปยาก ประกอบ
Dependent Samples ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน ใช้เวลาการจัด
ส�ำเร็จรูป
กิจกรรมการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง ดังนั้นแผนการ
3. ศึ ก ษาความสามารถในการท� ำ โครงงาน จัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนนี้เป็นการพัฒนาแผนการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบโครง
เรียนรู้แบบโครงงานโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน งานจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยน
มาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ โดยมีครูคอยให้
ค�ำปรึกษาจนนักเรียนเกิดการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั งิ าน
สรุปและอภิปรายผล
จริงซึ่งสอดคล้องกับ Hmelo-Silver Cindy (2004)
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ วิจัยเรื่อง การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ของ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคอมพิวเตอร์สำ� หรับนักเรียนชัน้ นักเรียน พบว่า ครูทำ� หน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความสะดวก
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.12/82.48 ในกระบวนการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้ เป้าหมาย
ของ (Project-Based Learning) รวมถึงการช่วยให้
ดังตารางที่ 2
นักเรียนพัฒนาตนเองคือ 1) ความรู้ที่มีความยืดหยุ่น
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
2) การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทักษะ 3) ทักษะการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80
ศึกษาความรูด้ ว้ ยตนเอง 4) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทักษะการ
ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ
ท�ำงานร่วมกันและ 5) แรงจูงใจภายใน แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนรู้ 80 การเรียนรู้ 80 ตัวแรก (E2) (Project-Based Learning) เป็นวิธีการเรียนการสอน
ตัวแรก (E1)
ที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความ
83.12
82.48
เข้าใจมีความยืดหยุ่นและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากตารางที่ 2 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เช่นเดียวกับ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551, หน้า 2)
ใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานส�ำหรับนักเรียนชัน้ กล่าวว่า นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการกระท�ำกิจกรรม
โครงงานร่วมกับกับเพื่อน ท�ำให้สมาชิกต้องมีการช่วย
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เหลือกันในการท�ำกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลตามต้องการ
ฝึกการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุม่ เน้นกระบวนการ
คิด ตัดสินใจ วางแผนการท�ำงาน ด้วยวิธกี ารปฏิบตั จิ ริง
เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หา ซึง่ สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิด (ดุสติ ขาวเหลือง, 2554,
หน้า 36) ที่เป็นกระบวนการตามล�ำดับขั้นตอนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จะสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดของนิสิตได้เป็นอย่างดีและเป็น
เรือ่ งทีม่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเริม่ ด�ำเนินการลงไปสูภ่ าค
ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา การเรียนการ
สอนที่ประสบความส�ำเร็จต่อไป ดังนั้นแผนการจัดการ

หน้าที่ 103
เรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึง
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่น�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ก่อน
เรียนและหลังเรียน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
**นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จ�ำนวน
นักเรียน (n)
50
50

X

SD

t

p

41.24
30.26

2.60
4.50

17.98**

.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอน
โครงงานเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนร่วมกันก�ำหนด
หัวข้อที่จะท�ำเป็นโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของ
แต่ละหัวข้อเพื่อเลือกโครงงานที่จะจัดท�ำ น�ำเสนอผู้
สอนให้ความเห็นชอบและด�ำเนินการตามขัน้ ตอนอย่าง
เป็นระบบสอดคล้องกับ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, หน้า
52) ระบุว่า การสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้
ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียน เน้นความส�ำคัญของ
กิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

โดยใช้ทักษะกระบวรการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้
ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา การดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ จน
ได้ขอ้ สรุปหรือผลการศึกษา ดังนัน้ การเรียนรูแ้ บบโครง
งานนีส้ ามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนให้เกิด
ขึ้น ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิญา รัสสัยการ (2551) ซึ่งวิจัยเรื่อง
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 ได้รับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองที่ระดับนัยส�ำคัญ .01
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3. การศึกษาความสามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานพบว่า ความสามารถทัง้ 3 ด้านมีคา่ เฉลีย่ ในการท�ำโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ
โครงงานอยู่ในระดับสูง ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความสามารถในการท�ำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงาน
กลุ่ม

ค่าเฉลี่ย ( X )
1

ด้าน

2

3

4

5

6

7

รวม

ระดับความสามารถ
ในการท�ำโครงงาน
(ผลรวม)

1. การวางแผนการท�ำงาน

2.43

2.86 2.29 2.29

2.43

2.71

2.57

2.51

สูง

2. กระบวนการท�ำงาน

2.29

2.57 2.57 2.57

2.57

2.57

2.57

2.53

สูง

3. ผลงานและการน�ำเสนอ

2.57

2.43 2.71 2.29

2.57

2.43

2.57

2.51

สูง

รวม (เฉลี่ย)

2.43

2.62 2.52 2.38

2.52

2.57

2.57

2.52

สูง

ระดับความสามารถ
ในการท�ำโครงงาน (กลุ่ม)

กลาง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

กลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถ
ในการท�ำโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับสูงทั้ง 7 กลุ่ม ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะว่ า นั ก เรี ย นร่ ว มมื อ กั น คิ ด วางแผนและ
ลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนิน
งานของนักเรียนตลอดจนไปถึงการติดตามสอบถาม
ความก้าวหน้า ดูแลการท�ำโครงงานของนักเรียนด้วย
วิธีสังเกตและประเมินการท�ำกิจกรรมของนักเรียนไป
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การสรุปการท�ำงานและเสนอ
แนะการท�ำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยภาพรวม
ซึ่ง วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551, หน้า 25) ได้สรุป
ไว้ว่ากิจกรรมการปฏิบัติโครงงานตามที่สมาชิกภายใน
กลุ่มได้ร่วมกันวางแผนไว้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการกระท�ำกิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม อีกทั้งยังเน้น การมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอืน่ ทัง้ ในและนอกกลุม่ เป็นการฝึกการท�ำงาน
ในชีวิตจริงที่ต้องการมีการพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รู้จักให้

รู้จักรับ ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผน
การท�ำงาน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สอดคล้อง
กับ English and Kitsantas (2013) วิจัยเรื่อง การ
สนับสนุนการเรียนรู้การควบคุมตนเองของนักศึกษา
ในการแก้ปญ
ั หาด้วยโครงงาน พบว่านักเรียนจะประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนรู้ในการท�ำโครงงาน (ProjectBased Learning) นักเรียนจะต้องใช้เวลาความรับผิด
ชอบในการกระบวนการเรียนรู้โดยการตั้งค่าเป้าหมาย
การตรวจสอบการสะท้อนและใช้แรงจูงใจของพวกเขา
จากจุดเริ่มต้นของโครงการไปจนจบขั้นตอนการท�ำ
โครงงาน เช่นเดียวกับ ศิรินทิพย์ เด่นดวง (2554) วิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนหลังการ
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จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงาน และความสามารถในการท�ำโครงงาน
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน โดยเรียงตามล�ำดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้
ด้านการวางแผน ด้านกระบวนการท�ำงาน ด้านผลงาน
และน�ำเสนอผลงาน

ข้อเสนอแนะจากการท�ำวิจัย
ข้อเสนอแนะในการน�ำแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ ครูตอ้ งท�ำความ
ความเข้าใจขั้นตอนการสอน แสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนรวมไปถึง
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็นโดยมีครูคอยก�ำกับและให้ค�ำ
ปรึกษาตามความเหมาะสม
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จะช่ ว ยให้ ค รู ใช้ เ ป็ น
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แนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ได้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการท�ำโครงงาน อาทิเช่น ทักษะ
การจัดแสดงผลงาน การประยุกต์เทคโนโลยีกับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานด้วยวิธอี อนไลน์
เป็นต้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ กับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์
3. ควรมีการประเมินความสามารถในการท�ำ
โครงงานโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ กับการสอนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์
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วิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ*
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with 4 Factor System Theory
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บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอแนวคิดและทฤษฎีและสภาพการณ์นำ� นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียน
รับไปปฏิบตั ิ โดยการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเชิงนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน 2) เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำเนินนโยบาย
บริหารจัดการศึกษาเมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนเพือ่ หาโอกาสพัฒนาต่อในระยะถัดไปหลังเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
พ.ศ. 2559 ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี 4 มิติระบบ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 12 แห่ง ที่ได้รับ
นโยบายการศึกษาอาเซียนจากส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปปฏิบตั ติ งั้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ผลการวิจยั
พบว่า นโยบายแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยมีทมี่ าและเป้าหมายนโยบายทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ วิเคราะห์การรับนโยบาย
ไปปฏิบตั จิ ากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตภาคสนามจากสถานทีจ่ ริง ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี
4 มิติระบบ E-I-P-O ของ องค์การยูเนสโกที่พบประเด็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 สิ่งแวดล้อมและบริบท พบว่า ท�ำเลที่ตั้งสถานศึกษาใกล้ประเทศที่เติบโตเศรษฐกิจมากหรือน้อย
ปริมาณเม็ดเงินลงทุนในตะเข็บชายแดน การผ่อนปรนกฎหมายเคลือ่ นย้ายแรงงานพลเมืองเสรี มิตทิ ี่ 2 ทรัพยากร
และปัจจัยน�ำเข้า พบว่า สถานศึกษาที่มีความสามารถในการแสวงหาทุนชดเชยการด�ำเนินงานจากมูลนิธิด�ำเนิน
งานได้ดี บุคลิกภาพผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาแบบเปิดเผยและคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงผู้น�ำธุรกิจชุมชนมีส่วน
ส�ำคัญ ฯลฯ
มิติที่ 3 กระบวนการ พบว่า ไม่ได้มีการก�ำหนดกระบวนการวิธีด�ำเนินงานให้ชัดเจน ส่งผลผู้บริหารสถาน
ศึกษาได้คิดค้นและริเริ่มการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนพัฒนาอบรมครูเองเป็น
ส่วนใหญ่ ขาดกระบวนการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนและระบบจัดการฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ การ
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
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จัดสรรหาทุน มิตทิ ี่ 4 ผลลัพธ์ พบว่า ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มยี งั ไม่พร้อมกับการปรับตัวด้านภาษาและการเคลือ่ นย้ายไป
ต่างประเทศ ต่อมาปี พ.ศ. 2556 ผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามนโยบายอย่างรวดเร็วหากอาชีพผู้ปกครอง
ได้รับผลบวกจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน

ค�ำส�ำคัญ : สถานศึกษาอาเซียน/ การบริหารจัดการสถานศึกษา/ การบริหารการศึกษา/ ทฤษฎีระบบ/ 		
แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568/ องค์การยูเนสโก

ABSTRACT
This article presents conceptual framework an investigation on ASEAN educational
institution management policy in action The objectives were (1) To study policy concept of
management to prepare educational institutions for ASEAN (2) To investigate the best practice
and problems after entering ASEAN Community in 2016 with the framework of 4 Factor System
theory
This study was the qualitative research with the specific and selective sampling 12 pilot
schools in ASEAN that adopt ASEAN policy since 2010. There were 37 research participants
by field observation and interview techniques. The conceptual Framework Study was based
on UNESCO APAC (2011) policy analysis based on 4 Factor System Theory with the significant
finding by follows
Factor 1: environment and context affects policy application effectiveness. This includes;
1) locations of educational institutions effected the ASEAN adaptability of the school upon the
neighboring country economics booming, the amount investment in AEC border the flexibility
of legal permission on ASEAN free labor and student mobility at the borders; 3) cross-border
relief, etc.
Factor 2: Resources and input Factor. It was found that the school with self-funding
from the international or local foundation had a great success during 2010-2013, The school
leader personality had positive effect were openness creativity and entrepreneurial mindset
and being a community heart leader.
Factor 3: Process during 2010-2014 was not clearly regulated school directors initiated
and formulated curriculum management guidelines and ASEAN media and ASEAN activities and
ASEAN teacher development and students recruitment their own. Thai digital media provision
and staff exchanges were extremely limited.
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Factor 4: Output during 2010-2012 showed that learners were not ready. But after 2013,
the student outcomes were clearly seen if parents’ occupations were related to ASEAN special
economic zone at the borders. Learners accepted differences between races and culture.
Keyword : ASEAN School/ School Administration/ Education Administration/ System Theory/
ASEAN Roadmap 2025/ UNESCO APAC

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
หลั ง จากที่ ป ระเทศไทยรวมถึ ง ประเทศใน
แถบภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ ผ ่ า นพ้ น
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี พ.ศ. 2540 ได้ก้าวผ่านสู่
ศักราชใหม่แห่งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอ�ำนาจต่อ
รองในระดับเวทีโลก ผ่านการลงนามในปฏิญญาว่า
ด้วยความร่วมมือในอาเซียน เพื่อจัดตั้งสร้างประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2558
มีสมาชิกจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว
กัมพูชา บรูไน กลุ่มประเทศสมาชิกภาพได้การริเริ่ม
ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงและเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน โดยประกาศยุทธศาสตร์สามเสาหลัก
อาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมในปลายปี พ.ศ. 2558 การ
ริเริม่ เตรียมการตัง้ แต่ปพี .ศ. 2546 ทีส่ ามารถเริม่ ด�ำเนิน
การเชิงนโยบายได้อย่างทันทีไม่มีข้อจ�ำกัด คือ การ
เริ่มจากการริเริ่มพัฒนาเสาหลักที่สาม ด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) ในรูปแบบของความร่วมมือการ
ศึกษา สังคม กีฬา มั่นคง เศรษฐกิจ กระแส ความเป็น
โลกไร้พรมแดน (Globalization) ในศตวรรษที่ 21 และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559
เมื่อพิจารณาด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎี 4 มิติ
การวิ เ คราะห์ น โยบายการศึ ก ษาของ (UNESCO
APAC, 2011) จะพบว่าว่าการน�ำนโยบายสาธารณะ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนไปปฏิบัติอาจ

จะมี แ นวโน้ ม พบกั บ อุ ป สรรคการบริ ห ารจั ด การใน
ระดับสถานศึกษาอาเซียน ได้แก่ มิติที่ 1 สิ่งแวดล้อม
และบริบท (Environment & Context Factor) จาก
รายงานประจ�ำปีของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) พบว่า
ตัง้ แต่ ปีพ.ศ. 2555-2557 มีการขยายตัวการลงทุนและ
ขาดแคลนแรงงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
และทุนอาเซียน โดยประเด็นที่เป็นอุปสรรคของการ
อพยพ ศึกษาต่อและเคลื่อนย้ายแรงงานและอนุญาต
ประกอบอาชีพของพลเมือง รวมถึงบทบาทของ NGO
บริเวณชายแดนอาเซียน (2556-2557) ซึ่งอาจจะมี
ผลทั้งทางบวกหรือลบต่อผลส�ำเร็จจากบทบาทการ
ช่วยเหลือคนต่างชาติให้ได้รับการคุ้มครองจากหน่วย
งานราชการโดยจัดให้มสี ทิ ธิพนื้ ฐานแก่เด็กทีอ่ พยพจาก
ประเทศพม่า หรือบุตรแรงงานพม่าทีเ่ กิดในประเทศไทย
(Word Education, 2012)
เมื่อพิจารณาประเด็นการจัดการสถานศึกษา
อาเซียนในมิติที่ 2 ปัจจัยน�ำเข้าและทรัพยากร (Input
Factor) สั น นิ ษ ฐานว่ า ขนาดของโรงเรี ย นมี ผ ลต่ อ
การขับเคลื่อนนโยบายฯ โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่งบ
ประมาณน้อยห่างไกลน่าจะมีอุปสรรคการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายการศึกษาอาเซียนมาก (กิตติพงษ์ เจนจบ
สมหมาย อ�่ำดอนกลอย และนงลักษณ์ ใจฉลาด, 2557)
และจากแผนการด�ำเนินงานปรับเปลีย่ นบรรยากาศและ
ระบบหลักสูตรสถานศึกษาอาจจะประสบปัญหาเรื่อง
อัตราก�ำลังครูอาเซียนและครูภาษาอาเซียน (เฉลิมลาภ
ทองอาจ, 2555) และมีความต้องการจัดให้มีหลักสูตร
สื่อการสอนสมัยใหม่ (สุเมธ งามกนก, 2558) ตามแผน
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และงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ ข่าวสาร พบว่า ขาดความต่อเนื่อง สืบเนื่องจากมีการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พิณสุดา สุทธิรังษี และคณะ, เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลบ่อยในระยะที่เริ่มด�ำเนินการ
2555; เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ, 2554)
โดยสถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรูท้ ี่
ซึ่ ง โ ร ง เ รี ย น ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ กระตุน้ ทักษะการเรียนรูแ้ ละปฏิสมั พันธ์เช่น ห้องจ�ำลอง
อี-เลิร์นนิ่งอาเซียนให้ครูและผู้เรียนเข้าถึงได้ น่าจะ และการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Room) ที่สวยงาม
ประสบความส�ำเร็จด้านการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง ดึงดูดใจ โดยปัจจุบันในส่วนของสื่อสาธารณะที่ผ่าน
ทัศนคติทักษะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (สุเมธ มายังไม่ความเด่นชัดวิธีการและเกณฑ์การสรรหาและ
งามกนก, 2558) โดยร่วมใช้งานผ่านระบบ Internet คัดเลือกนักเรียนนกลุ่มประเทศอาเซียน และขาดแนว
Network Digital Library ฐานข้อมูลของกระทรวง ปฏิบตั ริ วมทัง้ ทุนสนับสนุนด้านกระบวนการการพัฒนา
ศึกษาธิการ การสือ่ สารแบ่งปันและเข้าถึงบริหารจัดการ ครู และแลกเปลี่ยนครูภายในกลุ่ม
องค์ความรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีดจิ ติ อลน่าจะมีผลบวกต่อการ
ส่ ว นมิ ติ สุ ด ท้ า ยมิ ติ ที่ 4 ผลลั พ ธ์ (Output
จัดการสถานศึกษาอาเซียน (นพดล สุตันติวณิชย์กุล, Factor) ระดับการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ
2554)
วัฒนธรรมน่าจะพบผลที่เด่นชัดทุกสถานศึกษา แต่ใน
นอกจากนี้ โดยควรจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติการ ส่วนของการบรรลุเป้าหมายการด�ำรงชีพและบริบท
จัดการเรียนรูอ้ าเซียนทีช่ ดั เจนพร้อมกิจกรรมและเครือ่ ง การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียนได้อย่างเสรี ควรสร้าง
มือให้แก่สถานศึกษาอย่างทัว่ ถึง และพัฒนาชุดฝึกอบรม ให้มคี วามเชือ่ มโยงของการพัฒนามาตรฐานการจัดการ
การใช้สอื่ ออนไลน์ให้แก่ครูสำ� หรับสถานศึกษาทีห่ า่ งไกล ศึกษาอาเซียน และเพื่อการประกอบอาชีพด�ำรงชีพ
ใช้สื่อสารเรื่องใหม่ๆ (นคร ละลอกน�้ำ, พงศ์ประเสริฐ เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจและการค้าและความมั่นคง
หกสุวรรณ, ทิพย์เกสร บุญอ�ำไพ, 2558; พิณสุดา สุทิธิ ทางการเมืองระหว่างเขตชายแดนได้อย่างเป็นหนึง่ เดียว
รังษี และคณะ, 2556) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทาง
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาคการศึกษาสร้าง
สังคมนอกจากปัจจัยทางวัตถุการจัดการเรียนรู้แล้ว ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสามารถขับ
บุคลิกภาพของผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาก็มคี วามส�ำคัญ เคลื่ อ นสั ง คมและผู ้ เรี ย นให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ไ ด้ (สมบั ติ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและเปิดโลกทัศน์รับความเป็นพหุ ธ� ำ รงนาวาสวั ส ดิ์ , 2558) สามารถสร้ า งพลเมื อ งที่
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและคูค่ า้ หลักของประเทศ สามารถปรับตัวได้อย่างดีได้เปรียบเมื่อเข้าสู่การเป็น
สมาชิกอาเซียน (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2555) ซึง่ ครูควรได้ พลเมืองของประชาคมอาเซียนหลังปี พ.ศ. 2559 แล้ว
รับการทักษะภาษาอังกฤษในการแสวงหาข้อมูลพัฒนา (ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ, 2558) ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรเนือ้ หาการสอนและออกไปแลกเปลีย่ นยังต่าง สภาพการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที จี่ ะขยายผล
ประเทศตั้งแต่ช่วงระยะแรก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ ต่อเข้าสู่ประชาคม และศึกษาสภาพที่เป็นปัญหาและ
ด�ำเนินการจัดสรรเป็นระบบและทั่วถึง
ควรแก้ไขการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ
ส่ ว นมิ ติ ที่ 3 กระบวนการบริ ห ารจั ด การ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายการศึกษา
(Process Factor) แม้ น โยบายที่ ป ระกาศมี ค วาม อาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนได้
ชั ด เจนเรื่ อ งกระบวนการการพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ย
โดยข้อค้นพบที่จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ระหว่างครูอาเซียนและนักเรียน แต่จากการติดตาม การศึ ก ษาจากพื้ น ที่ แ ละสภาพการณ์ จ ริ ง นี้ จั ก เป็ น
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ประโยชน์ในสร้างระบบรองรับนโยบายหลังการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควรและขยายผลส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านอาเซียน
ให้ต่อเนื่องสามารถตอบสนองบริบทอาชีพเศรษฐกิจ
การค้าความมั่นคง หลังปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปได้
ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี 4 มิติระบบ E-I-P-O
(Environment-Input-Process-Output) ให้แก่
นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาอื่นๆ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อ
เอื้อการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาค
วัฒนธรรมและภาคเทคโนโลยีทเี่ ป็นพลวัตอย่างแท้จริง
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ปรากฏการณ์ แ ละบรรยากาศการเข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียนจากสภาพการณ์ด้านมิติเศรษฐกิจการค้า มิติ
ความมั่นคงและการเมือง
ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยประกอบได้ด้วยมีจ�ำนวน
37 ท่ า น ประกอบไปด้ ว ยผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล 3 ประเภท
ได้แก่ 1) ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ�ำนวย
การส่วนวิชาการ 2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาเซียน
3) ครูผู้สอนสาระอาเซียน ซึ่งด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์และสังเกตภาคสนามจริงในสถาน
ศึกษาและบริเวณชุมชนรอบสถานศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย

ผลวิจัยเชิงคุณภาพที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเชิงนโยบาย
บริหารจัดการสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านแหล่งที่มา เป้าหมาย
รูปแบบ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหากีดขวางการด�ำเนิน
นโยบาย และข้อค้นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขยายผลต่อ
หลังเข้าสูป่ ระชาคมและเชือ่ มโยงกับแนวคิดและทฤษฎี
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบใหม่ในการด�ำเนินนโยบาย
บริหารจัดการศึกษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ
น�ำนโยบายไปปฏิบัติจริงตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี
4 มิติระบบ E-I-P-O (Environment-Input-ProcessOutput)

1. ผลการวิเคราะห์ ที่มา หลักการ เป้าหมาย
และ แนวคิดและทฤษฎีเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาอาเซี ย นเพื่ อ เข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
พ.ศ. 2553-2558 ในแต่ละส่วนภูมิภาค
2. ประเด็ น ข้ อ ค้ น พบใหม่ / สภาพปั ญ หา
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียนตามกรอบแนวคิดทฤษฎี 4 มิติระบบของการ
บริหารสถานศึกษาสู่อาเซียนตามนโยบายระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2558

ขอบเขตการวิจัย
โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัย ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างกรณีศกึ ษาแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 12 แห่ง
ที่ได้รับนโยบายการศึกษาอาเซียนจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปปฏิบตั ติ งั้ แต่ปี พ.ศ. 2553
และเป็นสถานศึกษาที่มีท�ำเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติด
กับชายแดนประเทศสมาชิกจ�ำนวน 10 แห่ง และ
กรุงเทพมหานครฯ จ�ำนวน 2 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการบริ ห ารจั ด การอั น
เป็นผลมาจากนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาเซียนจากแหล่งต่างๆ เพื่อขยายผลต่อในอนาคต
2. สภาพปัญหาที่ยังคงอยู่เชิงระบบและควร
ปรับปรุงของนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาเซียนเมื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติเชิงระบบในหลังเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2559
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กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและศึกษาเรื่องการวิเคราะห์นโยบาย
บริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนนัน้ มีกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีโดยมี 2 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
แนวคิดและนโยบายการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาเพื่อตอบสนองความเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN School Administration) ก่อนและหลัง
ปี ค.ศ. 2015
หลังจากปี ค.ศ. 2015 ไทยได้เข้าสู่ความเป็น
สมาชิกภาพและส่วนหนึ่งประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ทางการตามแผนแม่บท ASEAN 2015 ซึ่งสืบเนื่อง
มากจากปฏิญญาอาเซียน และยุทธศาสตร์สามเสาหลัก
อาเซียน โดยในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญการพัฒนาบุคลากรและ
พลเมืองอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
โดยมี ก ารจั ด ท� ำ แนวทางการจั ด การเรี ย นรู ้
ในปี พ.ศ. 2556 และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาล
ได้ประกาศให้เรื่องอาเซียนเป็นวาระเร่งด่วน มุ่งเน้น
สนับสนุนภาคเศรษฐกิจการค้าและแรงงานขั้นสูงใน
โลกที่พหุสังคมและมีการเคลื่อนย้ายทุนคนแรงงาน
และเทคโนโลยีได้อย่างเสรีสนับสนุนการสร้างพรมแดน
เศรษฐกิจมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ในโลกยุคใหม่ที่คนไทย
เป็นศูนย์กลางภูมิภาค (ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ, 2558)
โดยผู้วิจัยได้อิงกรอบแนวคิดและทฤษฎี 4 มิติ
ระบบสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์นโยบายการศึกษา
สาธารณะของ UNESCO (2011) ใช้ส�ำหรับการศึกษา
สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในการรับนโยบาย
ไปปฏิบัติให้มีกรอบที่ครอบคลุมประเด็น ได้แก่ มิติที่ 1
สิ่งแวดล้อมและบริบท (Environment & Context)
มิติที่ 2 ปัจจัยน�ำเข้าและทรัพยากร (Input Factor)

มิติที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ (Process) มิติที่ 4
ผลลัพธ์ (Output)
โดยหลั ง จากที่ เ ข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ ถื อ เอาแผนแม่ บ ท
อาเซียน พ.ศ. 2568 หรือ ASEAN Roadmap 2025
เป็นตัวประเมินความพร้อมการเข้าสูป่ ระชาคมเทียบกับ
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาช่วงระหว่างปี ค.ศ 20102015 เพื่ อ หาแนวทางพั ฒ นาเชิ ง ระบบการบริ ห าร
จัดการสถานศึกษาต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาที่ 1 หลักการ ที่มา เป้าหมาย และ
จุดเน้นของนโยบายการศึกษาอาเซียน
จากผลการวิจัยพบว่า นโยบายแบ่งออกเป็น
3 ระยะ โดยมีที่มาและเป้าหมายนโยบายที่แตกต่าง
กันตามช่วงระยะ ได้แก่ ระยะที่1 พ.ศ. 2553-2556 มี
ที่มาจากปฏิญญาอาเซียน โดยมีเป้าหมาย คือ มุ่งการ
เผยแพร่ขา่ วสารและการสือ่ สารประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน ความเป็นสมาชิก
ภาพ ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนด้านสังคมความร่วมมือ
เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
จวบจนกระทั่งระยะที่ 2 พ.ศ.2557 (ก่อน
การรัฐประหาร) มีที่มาจากการติดตามผลการร่วม
มือการร่วมมือทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนใน
ภูมิภาคและผลป้อนกลับการจัดการศึกษาระยะที่ 1
เพื่อขยายผลและบรรจุในหลักสูตรแกนกลางผู้เรียน
พ.ศ. 2557 การบรรจุสาระอาเซียนในทุกสาระการเรียน
รู้ทั้ง 8 สาระ โดยเป้าหมายหลัก คือ มุ่งเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างได้ในทุกบริบทนอกจาก
ด้านภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถด�ำรง
ชีวิตในชุมชนอาเซียนได้ และมีการขยายผลรับเอา
โครงการน�ำร่อง “บวรโมเดล” ไปปฏิบัติ
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ต่อมาระยะสุดท้าย ปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นระยะ
ที่ 3 ของการด�ำเนินการนโยบายการศึกษาอาเซียนได้ถกู
ประกาศเป็นวาระเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการฯ ภายใต้คำ� สัง่ ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ปรับเปลี่ยนเน้นการสร้าง
ผูเ้ รียนให้สามารถประกอบอาชีพ บริบทชุมชนเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมอาเซียน แต่ยังไม่มีการประเมินชัดเจน
การศึ ก ษาที่ 2 เมื่ อ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ ก รอบการ
วิเคราะห์ทฤษฎี 4 มิตริ ะบบ E-I-P-O (EnvironmentInput-Process-Output) วิเคราะห์การรับเอานโยบาย
ไปปฏิบตั จิ ริงเพือ่ แสวงหาข้อค้นพบใหม่และอุปสรรคใน
การบังคับใช้นโยบายให้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารและจัดการเชิงระบบให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดได้
ดังต่อไปนี้ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 12 แห่ง พบผลไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้
มิตทิ ี่ 1 สิง่ แวดล้อมและบริบท (Environment
& Context)
1. โรงเรี ย นแนวตะเข็ บ ชายแดนเศรษฐกิ จ
พิเศษที่มีการลงทุนอาเซียนตื่นตัวขับเคลื่อนสูง แต่จะ
มีบรรยากาศที่ดีต่อเมื่อมีองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
(NGO) สนับสนุนในพื้นที่
2. อุปสรรคขาดระบบและข้อกฎหมายรองรับ
การประกอบอาชีพผู้ปกครองนักเรียนเข้าสมัครศึกษา
ต่อยาก ข้อจ�ำกัดกฎหมายวีซ่าพ�ำนักถาวรที่ไม่เอื้อต่อ
การศึกษาต่อ มีข้อจ�ำกัดใบรับรองสิทธิและผ่อนปรน
การข้ามแดนของครูนักเรียน
3. ระยะห่ า งที่ ตั้ ง ระหว่ า งเขตการค้ า
อุ ต สาหกรรมของประเทศเพื่ อ นบ้ า นกั บ ชุ ม ชนของ
สถานศึกษาอาเซียน สถานศึกษา และผังเมืองการค้า
อุตสาหกรรมอยู่ห่างกันมากจึงไม่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และส่งเสริม
มิติที่ 2 ปัจจัยน�ำเข้าและทรัพยากร (Input
Factor)
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1. ขาดเทคโนโลยี ฐานข้อมูล บริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านสาระอาเซียนให้นักเรียนและครูได้ใช้
ในโรงเรียน
2. ขาดความชัดเจนนโยบายการสรรหาและ
จัดสรรครูจากต่างประเทศ
3. ขาดหลั ก สู ต รต� ำ ราและสื่ อ ห้ อ งเรี ย นรู ้
อาเซียนที่เป็นระบบสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
4. ขาดแคลนงบประมาณด้ า นสื่ อ การสอน
ดิจิตอล อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้และอัตรา ก�ำลังครู
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556
5. บุคลิกภาพผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาแบบเปิด
เผยและคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงผู้น�ำธุรกิจชุมชน ฯลฯ
มิตทิ ี่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ (Process)
1. มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาภาคีเครือ
ข่ า ยระหว่ า งครู อ าเซี ย นและนั ก เรี ย นอาเซี ย นและ
ผู้บริหารอาเซียนแต่ขาดความต่อเนื่อง
2. ขาดกระบวนการสร้ า งและแบ่ ง ปั น สื่ อ
การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
3. ขาดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายชุมชนใกล้
โรงเรียนความรู้แก่ผู้ปกครอง
4. ขาดกระบวนการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนต่างชาติ
5. ขาดระบบฐานข้อมูลและแนวปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
6. ขาดระบบการสร้างหลักสูตรอาเซียนโดย
การบรรจุเข้าสาระแกนกลางเฉพาะในระยะแรก คือ
พ.ศ. 2553-2557
7. ขาดระบบการจัดสรรหาทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นระบบ
มิติที่ 4 ผลลัพธ์ (Output)
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มียังไม่พร้อมกับการปรับ
ตัวด้านภาษาและการเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศต่อมา
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2. ผู้เรียนเริ่มปรับตัวทักษะและทัศนคติบวก ภาษาที่สามหรือภาษาที่สองเพื่อนบ้านอาเซียนในชีวิต
มากหากอาชีพผู้ปกครองได้รับผลบวกจากการพัฒนา ประจ�ำวันโดยเฉพาะบริเวณติดชายแดนพม่าและลาว
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน
แต่ไม่พบในภูมภิ าคอืน่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทิศทาง
3. ผู้เรียนสถานศึกษาจะยอมรับความแตกต่าง ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (ส�ำนักการศึกษา
ระหว่างบุคคลเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม และภาษาทีส่ าม และ กรุงเทพมหานคร, 2554)
ริเริ่มเชิงรุกพัฒนาทักษะภาษากับคู่ค้าเอง
ทัง้ นีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งจากปริมาณการเติบโตของ
เศรษฐกิจและการลงทุนทีส่ งู (ท�ำให้มคี วามต้องการการ
อภิปราย
จัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สรุ ป ผลจากการศึ ก ษาที่ 1 การสั ง เคราะห์ สูงตามขึ้นไป พบอุปสรรคขาดระบบและข้อกฎหมาย
นโยบายการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาอาเซี ย น รองรับการประกอบอาชีพ และสิทธิ์การรับนักเรียน
อุปสรรคการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงเป็น ต่างชาติกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
ปัญหาการก�ำกับนโยบายสาธารณะของประเทศของ สอดคล้องกับนโยบายของกรมการจัดหาแรงงานแต่ไม่
ไทยมาโดยตลอด ซึง่ เรือ่ งการศึกษาอาเซียนนัน้ ได้มกี าร สอดคล้องกับนโยบายที่เปิดกว้างให้มีการเคลื่อนย้าย
ด�ำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนและนโยบายการศึกษา และเตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
สอดคล้องกับการค้นพบการทดลองน�ำร่องจัดการศึกษา ตามปฏิญญาอาเซียน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการ
พ.ศ. 2553-2557 และการบรรจุเข้าหลักสูตรแกนกลาง ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ที่ส่งเสริมและ
อาเซียน พ.ศ. 2557 และถูกบังคับจัดสอนให้เป็นวาระ ประกาศวิสัยทัศน์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายพลเมือง
เร่งด่วนในปีพ.ศ. 2558 โดยสถานศึกษาสามารถตอบ และแรงงานเสรี
นอกจากที่ ก ล่ า วมามิ ติ บ รรยากาศและ
สนองต่อเป้าหมายและการชี้วัดผ่านการนิเทศก์ชอง
สิ่งแวดล้อมยังพบข้อจ�ำกัดกฎหมายวีซ่าพ�ำนักถาวรที่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี
การศึ ก ษาที่ 2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 12 แห่ ง ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อ และใบอนุญาตท�ำงานต่างด้าว
พบผลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณา (Work Permit) ที่ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อข้ามแดนนอก
รายมิติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของ แนวคิด พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท�ำให้ปิดกั้นบรรยากาศการ
และทฤษฎี 4 มิ ติ ร ะบบบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ส่งเสริมความเป็นพหุสังคมแม้ว่าโรงเรียนและภาคการ
อาเซียน ผู้วิจัยพบข้อค้นพบใหม่ มิติที่ 1 สิ่งแวดล้อม ลงทุนมีความพร้อม
มิติที่ 2 ปัจจัยน�ำเข้าและทรัพยากร (Input
และบริบท (Environment & Context) โรงเรียน
แนวตะเข็บชายแดนเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนตื่นตัวขับ Factor) พบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลระดับปานกลาง
เคลื่อนสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกร สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกิตติพงษ์ เจนจบ สมหมาย
ไทย (2558) มีปรากฏการณ์ความหลากหลายเชื้อชาติ อ�่ำดอนกลอย และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2557) และมี
วัฒนธรรมของคนในชุมชนใกล้โรงเรียนทั้งเพื่อนบ้าน ปัญหาขาดความชัดเจนของนโยบายการจัดสรรอัตรา
การค้า และบทบาทของ NGO ชัดเจนและส่งผลทาง ก� ำ ลั ง ครู อ าเซี ย นและครู ภ าษาอาเซี ย น) สอดคล้ อ ง
บวกต่อบริเวณชายแดน (2556-2557) โดยที่บริเวณ กับผลการวิจัยของเทิดพงษ์ ศรีวิเศษ (2557) และยัง
พื้นที่รอยต่อประเภทเพื่อนบ้าน มีบรรยากาศการใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยและข้อค้นพบของ เฉลิมลาภ
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ทองอาจ (2555) พิณสุดา สุทธิรังษี และคณะ (2555)
และเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ (2554) ที่พบปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรรับผิดชอบต่อการสอนโดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก
นอกจากนี้ยัง พบว่า โรงเรียนบางแห่งขาดสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้สอนสมัยใหม่ประเภทดิจิตอล
และห้องเรียนรู้อาเซียน จึงไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่
ควร สอดคล้องกับสุเมธ งามกนก (2558) ที่พบความ
ส�ำคัญของสือ่ ดิจติ อลเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมประสิทธิภาพการ
สอนของครูในเรือ่ งใหม่และเนือ้ หาใหม่สอดคล้องกับผล
การวิจัยของนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ (2554) ที่พบว่า
สถานศึกษายังมีความต้องการเพิ่มด้านวัสดุ อุปกรณ์
สื่ อ การเรี ย นรู ้ และโดยการสร้ า งบรรยากาศแหล่ ง
เรียนรู้แบบไร้สายและจัดให้มีอินเตอร์เนตสัญญาณ
และระบบอี-เลิร์นนิ่งนั้นมีผลต่อทัศนคติทางบวกและ
การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภาพร เพียรดี (2554) ที่น�ำเสนอแนวความคิดใช้งาน
ระบบสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ Internet Network
Digital Library และ สอดคล้องกับงานวิจัยของนคร
ละลอกน�ำ้ และพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ และทิพย์เกสร
บุญอ�ำไพ (2558) ที่พบนัยส�ำคัญของการพัฒนาชุดฝึก
อบรมการใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ การต่อผลฝึกปฏิบตั ใิ นงาน
จริงส�ำหรับนิสิตครู
อย่ า งไรก็ ต าม บางสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ตัวอย่างได้มีการริเริ่มแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมเพื่อ
ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายได้ส�ำเร็จ โดยการ
สรรหาครูอาสาภาษาอังกฤษจากต่างประเทศและงบ
ประมาณเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยและข้อค้นพบ
ของเวทย์ มุสิสวัสดิ์ (2556) ที่ได้มีการส่งเสริมและ
จัดหาครูอาสาชาวต่างชาติและอัตราจ้างรายปีเองเพื่อ
แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนาย
เกียรติศกั ดิ์ ชัยยาณะ (2554) โดยพบความตืน่ ตัวสูงของ
ผู้เรียนหากผู้ปกครองได้รับประโยชน์จากการประกอบ

หน้าที่ 115
อาชีพ สอดคล้องกับผลการรายงานการลงทุนเติบโตทาง
เศรษฐกิจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2556-2558)
นอกจากนี้ ส ถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และอยู ่
ห่างไกลขาดระบบเทคโนโลยีที่ท�ำให้ประสบปัญหา
การด� ำ เนิ น นโยบายในระยะแรกสอดคล้ อ งกั บ ผล
การวิจัยการส่งเสริมเทคโนโลยีข่าวสารความรู้ของ
นพดล สุตันติวณิชย์กุล (2554) ที่พบมักพบอุปสรรค
การขับเคลื่อนนโยบายใหม่ๆ ของสถานศึกษา ส�ำหรับ
คุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ที่ ส ่ ง เสริ ม ความเป็ น พลวั ต อาเซี ย น ต้ อ งเป็ น คนที่
เปิดกว้าง เปิดรับข่าวสารเชิงรุกทั้งเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง วัฒนธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์และเป็น
มิตรเป็นหัวใจหลักความส�ำเร็จ สอดคล้องกับผลวิจยั รส
สุคนธ์ มกรมณี (2555) ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตบิ ทบาทของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษายุคไร้พรมแดน
นอกจากนีพ้ บว่าครูและนักเรียนมีอปุ สรรคการ
ใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษผลให้หาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตร
เนื้อหาการสอนไม่ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555) ทีพ่ บว่าบางโรงเรียนเท่านัน้
ที่สามารถริเริ่มจัดบรรจุเรื่องอาเซียนไปในหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 ทุกช่วงชัน้ พบว่า ทรัพยากรห้อง
การเรียนรูอ้ าเซียน (ASEAN Room) ทีส่ วยงามดึงดูดใจ
จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิผลสูงสุด
มิติที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ (Process)
นโยบายมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการการพัฒนา
ภาคีเครือข่ายระหว่างครูอาเซียนและนักเรียนอาเซียน
และผู ้ บ ริ ห ารอาเซี ย นแต่ ข าดความต่ อ เนื่ อ งด้ า น
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและทุ น สนั บ สนุ น ทั้ ง ระบบ
สอดคล้องกับผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมและ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) และ ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2555) และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556) และแผนการด�ำเนินงาน
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ด้านการศึกษาอาเซียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการ ใจฉลาด (2557) และเจษฎารัตน์ จวรรณตูม และ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558)
พิสมัย รบชัยชนะ พูลสุข (2555)
ทั้งนี้ การปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องส�ำหรับ
มิติที่ 4 ผลลัพธ์ (Output) พบว่า ผู้เรียน
การสร้างภาคีเครือข่ายอาเซียนอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มี ส่วนใหญ่มียังไม่พร้อมกับการปรับตัวด้านภาษาและ
การก�ำหนดกระบวนการด�ำเนินงานให้ชัดเจน ผู้บริหาร การเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศต่อมาปี พ.ศ. 2556 โดย
สถานศึ ก ษาได้ คิ ด ค้ น และริ เริ่ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ผู้เรียนเริ่มปรับตัวทักษะและทัศนคติ ผลลัพธ์เริ่มเด่น
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรม สื่อการเรียนรู้ ชัดหากอาชีพผู้ปกครองได้รับผลบวกจากการพัฒนา
สมัยใหม่ สรรหาและรับผู้เรียน และแลกเปลี่ยนพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนแต่ไม่ใช่เพือ่ ประกอบอาชีพ
อบรมครูเองเป็นส่วนใหญ่ ขาดกระบวนการพัฒนา โดยผูเ้ รียนสถานศึกษาจะยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองซึ่งเป็นกลไกหลักส่งเสริมการ บุคคลเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาที่สาม และริเริ่มเชิงรุก
เปลี่ยนแปลงและจูงใจเด็กอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ขาด พัฒนาทักษะภาษากับคู่ค้าเอง
กระบวนการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนต่าง
ทั้งนี้พบว่าขาดการด�ำเนินงานเป็นรูปธรรม
ชาติและทุนสนับสนุนท�ำให้ไม่การแลกเปลี่ยนนักเรียน ผู ้ เรี ย นไม่ ส ามารถเลื อ กอาชี พ ที่ ดี ด� ำ รงชี พ ในกลุ ่ ม
ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั่วถึงต่อเนื่อง
สมาชิกประเทศอาเซียนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย
นอกจากนี้ ยังขาดระบบฐานข้อมูลและแนว ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) และ
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม อย่างต่อ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของ
เนื่องและเป็นระบบแก่บุคลากรในสถานศึกษา พบ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2555) และเป้าหมายทิศทางพัฒนาการ
ว่าสถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จแต่ละแห่งติดต่อ ศึกษาอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศของรัฐมนตรี
และแสวงหาความร่วมมือเองเชิงรุก ไปยังสถานศึกษา ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ,
ที่สนใจในต่างประเทศ มีการริเริ่มกระบวนการสร้าง 2558)
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนใกล้ โรงเรี ย น เช่ น โรงเรี ย นสรรพ
วิทยาคม โรงเรียนมหาวีรานุวัตร และโรงเรียนบ้าน ข้อเสนอแนะประยุกต์ใช้จากการวิจัย
น�้ำกระจายที่น�ำร่องบวรโมเดล (ประทีบ เพ็ชรจ�ำรัส,
1. มิตทิ ี่ 1 สิง่ แวดล้อมและบริบท (Environment
2557) สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของสมศักดิ์ & Context) ควรส่งเสริมความรู้ภาษาที่สาม ควรจัดให้
ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ (2558) ทีพ่ บว่าเป็นเหตุแห่งความไม่มี มีบริการวิชาการแนะน�ำทางกฎหมายการเคลื่อนย้าย
ประสิทธิภาพระบบราชการ เกิดจากการวางแผนปฏิบตั ิ พลเมืองให้ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อและเดิน
ทีท่ งั้ ระบบรองรับในพืน้ ทีห่ า่ งไกล และอีกทัง้ การติดตาม ทางไปศึกษาต่อ
ก�ำกับมีลำ� ดับขัน้ ตอนทางกฎหมายก�ำหนดบทบาทมาก
2. มิติที่ 2 ปัจจัยน�ำเข้าและทรัพยากร (Input
ไม่ มี ก ระบวนการสรรหางบประมาณและ Factor) ควรรวบรวมสื่อแอนิเมชั่นดิจิตอลที่แต่ละ
แลกเปลีย่ นครูภายในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง โรงเรี ย นมี แ ละจั ดท� ำ ระบบแบ่ ง ปั นและแลกเปลี่ ย น
ต่อเนื่อง แม้ในโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถจูงใจ การเรียนรู้ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ส�ำหรับครูและ
ผู้เรียนและชุมชนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติ นักเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย และควรจัดสรรอัตราก�ำลัง
พงษ์ เจนจบ สมหมาย อ�่ำดอนกลอย และนงลักษณ์
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คนสนับสนุนครูจากต่างประเทศและงบประมาณการ
ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องการเรียนรู้
3. มิ ติ ที่ 3 กระบวนการบริ ห ารจั ด การ
(Process) ควรจัดท�ำแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการเกณฑ์
การรับและขัน้ ตอนอนุมตั เิ ข้าศึกษาต่อ กระบวนการรับ
สมัครและสรรหาครู กระบวนการสรรหาทุน และควรมี
ระบบขัน้ ตอนการสรรหาทุนจากหน่วยงานรวมทัง้ ระบบ

หน้าที่ 117
การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารอัตโนมัตใิ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลเขต
การค้าอาเซียน
4. มิติที่ 4 ผลลัพธ์ (Output) ควรปรับเกณฑ์
วัดพฤติกรรมและทักษะผู้เรียนในบริบทการประกอบ
อาชีพในสังคมปี พ.ศ. 2559 และมีการให้การประเมิน
ผลการเรียนเพื่อให้เกรด
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การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต : กรณีศึกษาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
Curriculum Evaluation and Employers Opinions : the case study
of Educational Technology Program in Bachelor Degree
(Continuing Program)
ดร.นคร ละลอกน�้ำ*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจ�ำลองการประเมินแบบซิปป์ 2) เพื่อศึกษาความคิด
เห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงของผู้ใช้บัณฑิต 3) เพื่อศึกษาความคิด
เห็นต่อความต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สา ขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการน�ำ
ความรู้ไปใช้ในการท�ำงานของบัณฑิต 4) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2553 กรรมการ
ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ จ�ำนวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน และการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จ�ำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ส�ำหรับบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ชุดที่ 2 ส�ำหรับกรรมการประจ�ำหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน และชุดที่ 3 ส�ำหรับผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรฯ โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และเมื่อ
แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ด้านปัจจัยน�ำเข้ามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ ด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และด้านผลิตผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การประเมินหลักสูตร/ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต/คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
*อาจารย์ประจ�ำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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1.2 ความคิดเห็นของกรรมการประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรฯ โดยรวมทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน�ำเข้า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านผลิตผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก
2. ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3.ความคิดเห็นต่อความต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) และการน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานของบัณฑิต มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นของบัณฑิต กรรมการประจ�ำหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อนต่อความต้องการหลักสูตรฯ
โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ควรด�ำเนินการ ดังนี้
4.1 ด้านบริบท ควรมีการปรับปรุงปรัชญา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ค�ำอธิบายรายวิชา และเนือ้ หา
รายวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน และตรง
กับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต และมีการเน้นทักษะที่ต้องใช้ในการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม
4.2 ด้านปัจจัยน�ำเข้า ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
รายวิชาที่สอน พัฒนาผลงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง และท�ำต�ำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนจะ
ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของหลักสูตร มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเทคนิคการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ
ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบันมีการจัดโครงการเสริมเกี่ยวกับพัฒนาความรู้ ทัศนคติ ทักษะพื้นฐานให้
นิสิต จัดสรรงบประมาณและจัดหาเอกสาร ต�ำรา สื่อวัสดุและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม
4.3 ด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนต้องมีทงั้ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ผูส้ อนควรก�ำหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้ชัดเจน และต้องประเมินให้หลากหลาย ควรมีการประเมินตามวงรอบ 4 ปี และในช่วงระหว่างการใช้
หลักสูตรกรรมการบริหารหลักสูตรกับผูส้ อนต้องมีการประชุมกัน น�ำผลประเมินผูส้ อน/ผูเ้ รียนทุกภาคการศึกษามา
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไข ปรับปรุง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 ด้านผลิตผล ควรมีการส่งเสริมหรือจัดให้นสิ ติ ได้ฝกึ ประสบการณ์จริงตามหน่วยงาน/สถานประกอบ
การโดยอาจท�ำเป็นลักษณะโครงการร่วมระหว่างภาควิชาฯกับหน่วยงานเพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้ฝกึ ประสบการณ์
ตรง กระตุ้น ส่งเสริมให้บัณฑิตกล้าคิด กล้าเสนอความคิดใหม่ๆ ช่วงระหว่างศึกษาผู้สอนควรเน้นจัดกิจกรรมให้
นิสิตได้เสนอความคิดใหม่และฝึกน�ำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ

ABSTRACT
The purposes of this research were :1) to evaluate the Educational Technology Program
(Continuing Program) in Bachelor Degree curriculum which is revised in 2007 by applying CIPP
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model for evaluation. 2) to study the opinions of the employers about the ideal characteristics
and actual characteristics of graduates. 3) to study the opinions for the requirements of the
Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) and knowledge
implementation in work of graduates. 4) to make the suggestions and guidelines to improve the
Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) to achieve potentiality
and responsive for the requirements of learners and employers.
The sample of this research were 310 persons; consisted of graduates in the Educational
Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) in academic year 2006 - 2010, the
committee of the Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program),
instructors and employers by using Multi-stage Random Sampling and Simple Random Sampling.
The instruments of this research were the 5 levels rating scale questionnaire and the
structured interview type. They consisted of 3 sets:1) for graduates, 2) for the committee of the
Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) and 3) for instructors
and employers.
The research found that :
1. The results of evaluation on the Educational Technology Program in Bachelor Degree
(Continuing Program) which is revised in 2007 were:
1.1 The opinions of graduates to curriculum in all of aspects were average at the
uncertain level which the context aspect was at the high level, input aspect was at the uncertain
level, process aspect was at the uncertain level and product aspect was at the high level.
1.2 The opinions of the curriculum committee and instructors to curriculum in all of
aspects were average at the high level which the context aspect was at the high level, input
aspect was at the uncertain level, process aspect was at the high level and product aspect was
at the high level.
2. The opinions of employers to the ideal characteristics were at the highest level and
actual characteristics were at the high level.
3. The opinions to the requirements of the Educational Technology Program in Bachelor
Degree (Continuing Program) and knowledge implementation in work of graduate were:
3.1 The opinions of graduates, the curriculum committee and instructors to the
Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) were at the highest
level.
3.2 The opinions of graduates to knowledge implementation in work at the high level.
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4. The suggestions and guidelines for improving of the Educational Technology Program
in Bachelor Degree (Continuing Program) were as follows :
4.1 Context Evaluation Aspect : The results indicated that should improve philosophy,
course outline, course description and course content of the curriculum appropriate to the
current economic, social and technological and meet with requirements of learners and
graduate–employers and specific psychomotor aspect which are used for existing of life in
society.
4.2 Input Evaluation Aspect : Instructor should have knowledge which are the
curriculum, specific specialization in subject, continually developing of new task and should
make academic position for subjects which they teach that is promoting of strength of the
curriculum. Department of Educational Technology manage training or seminar about techniques
of pedagogy and learning process, the enhanced project about development of knowledge,
attitude and basic psychomotor for learners, allocate budget and provide textbooks, hardware
and software media and set up laboratory be adequate and appropriate for learner.
4.3 Process Evaluation Aspect : Instructional management requires both of theory and
practice that instructors should explicitly determine and must use a variety of measurement,
should get evaluation for every 4 years according to circular of evaluation of the curriculum.
During of using the program, the committee and instructors of Bachelor of Education Program
in Educational Technology (Continuing Program) should have conference together, show output
of evaluation of instructors and learners and analyze information of evaluation for awareness
to problems and solving problems, improve and effectively management.
4.4 Product Evaluation Aspect : should be enhanced to provide opportunities for
students to practice real-world experience to the agencies or workplace by doing a collaboration
project between department of Educational Technology and the agencies or workplace for
opportunities of students to practice directed experience, to stimulate thinking and encourage
students to express ideas or new ideas. During the study should focus on activities to teach
students to practice presenting new ideas to other people to understand as easy and interesting.

Keyword : The curriculum evaluation/ The opinion of employers/ The ideal characteristics of
graduates Instructor of Department of Educational Technology/ Faculty of Education,
Burapha University
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
และการเมื อ ง เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ยุ ค “โลกาภิ วั ต น์
(Globalization)” การเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาในลักษณะทีเ่ ป็นพลวัต (Dynamic) ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกต้องแข่งขันและปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ (New Paradigm) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกมากขึ้นประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคของ
โลกต่างมุง่ ปฏิรปู การจัดการศึกษาในประเทศของตนไป
สูก่ ารศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education) กล่าวคือ
ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน การศึกษามีความจ�ำเป็นส�ำหรับบุคคล
ทุกช่วงอายุ มิได้จ�ำเป็นเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น
ประชาชนทุกคนควรได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เพราะมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ประชาชนทุกคนเผชิญ ปรับตัว และด�ำเนินชีวิตอยู่ใน
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจึงเร่งหา
วิธีที่จะพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชน
ของตนเองให้มีคุณภาพ เพื่อให้อยู่ในสังคมแห่งการ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะพลวัต (Dynamic) ได้อย่างชาญ
ฉลาดและมีความสุข
จากความก้ า วหน้ า ของวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีดังกล่าว ท�ำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
(หลักสูตรต่อเนือ่ ง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ซึง่ ได้ใช้มา
แล้วเป็นเวลา 5 ปี ให้ทันกับเปลี่ยนแปลงในในลักษณะ
ที่เป็นพลวัต (Dynamic) จ�ำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
เชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา เพือ่ สนองความต้องการก�ำลังคน ทีย่ งั มีความ
ขาดแคลนอยู่อีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน โดย
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ก�ำลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความ
ก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545
การจัดการเรียนการสอนและการด�ำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูง และ
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างแท้จริงนั้น จ�ำเป็นต้องมีการประเมินติดตามรับ
ฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการความต้องการหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) และการน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานของ
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น จริ ง จากผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
กรรมการประจ�ำหลักสูตร ผู้สอน บัณฑิตที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามหน่วย
งาน/สถานประกอบการ โดยผู้วิจัยจะน�ำผลการรับฟัง
ความคิดเห็นดังกล่าวมาด�ำเนินการปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอนและการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา (หลั ก สู ต รต่ อ
เนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริง
ของผู้ใช้บัณฑิต
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความต้องการ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน�ำมา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการน�ำความรู้ไปใช้ การวิจัย
ในการท�ำงานของบัณฑิต
2. ก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ประชากรในการวิจัย คือ บัณฑิตที่ส�ำเร็จการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูงและ การศึกษา (หลักสูตรต่อเนือ่ ง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2549
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต ตั้ ง แต่ ป ี ก ารศึ ก ษา 2549-2553 กรรมการประจ� ำ
หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามหน่วยงาน/
ขอบเขตการวิจัย
สถานประกอบการ จ�ำนวน 1,600 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บั ณ ฑิ ต
1. ขอบเขตประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ครอบคลุม บัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา ที่ส�ำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2553
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อ กรรมการประจ� ำ หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู ้ ส อนและผู ้ ใช้
เนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 กรรมการประจ�ำ บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ จ�ำนวน
หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามหน่วยงาน/ 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple
สถานประกอบการ
2. ขอบเขตการประเมิน จะใช้แบบจ�ำลองการ Random Sampling)
3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ของ
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ด�ำเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินหลักสูตร
เป็นกรอบในการประเมิน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการ
ประเมินหลักสูตร แบบจ�ำลองการประเมินแบบซิปป์
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
4. ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย ตุลาคม 2555- (CIPP Evaluation Model) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
กันยายน 2556
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ความต้องการ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
หลักสูตรงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรเพื่อ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดขอบข่ายข้อค�ำถามและสร้างข้อค�ำถาม
3.2 น�ำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการประเมิน
หลักสูตร แบบจ�ำลองการประเมินแบบซิปป์ (CIPP ประเมิ น หลั ก สู ต รเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจ
Evaluation Model) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้วน�ำข้อเสนอแนะจาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขข้อค�ำถามให้ถูกต้อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ชัดเจน
ประสงค์งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรโดยใช้
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3.3 น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index
of item objective congruence : IOC) ได้
แบบสอบถาม (questionnaire) แบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม
โดยวิ ธี ก ารส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ จ� ำ นวน
310 ฉบั บ ได้ แ บบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ 254 ฉบั บ
คิดเป็นร้อยละ 82 และข้อมูลเชิงคุณภาพ (สัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง) ผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยบันทึก
รหัสข้อมูล โดยจ�ำแนกตามประเภทของแบบสอบถาม
แต่ ล ะชุ ด และใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร์
วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยถอด
เทปแบบค�ำต่อค�ำ (Transcript) อ่านอย่างวิเคราะห์
เพื่อสร้างมโนทัศน์ (Concept) จากข้อมูลที่ได้ แล้ว
จัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์เพื่อสร้างสมมติฐานชั่วคราว
จากนั้นตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลด้วย
กระบวนการตรวจสอบ สามเส้า (Triangulation) และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีรายละเอียด
ครอบคลุมที่ต้องการศึกษา (Thick description) โดย
ใช้ความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical sensitivity) เพื่อ
ขมวดประเด็นค�ำถาม (Probe) ซึ่งช่วยให้ตีความสิ่งที่
ศึกษาได้ถูกต้อง

หน้าที่ 125

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตฯ จากแบบสอบถาม สรุปดังนี้
		 1.1.1 ผลรวมทุกด้าน พบว่า บัณฑิต
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ หลั ก สู ต รฯ อยู ่ ใ นระดั บ ไม่ แ น่ ใจ
( X = 3.46) ส่วนกรรมการประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)
		 1.1.2 ผลรวมด้านบริบท (Context
Evaluation : C) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจ�ำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลัก
สูตรฯ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97/ X = 4.27)
		 1.1.3 ผลรวมด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input
Evaluation : I) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจ�ำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลัก
สูตรฯ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ( X = 2.91/ X = 3.33)
		 1.1.4 ผลรวมด้ า นกระบวนการ
(Process Evaluation : P) พบว่า บัณฑิตมีความคิด
เห็นต่อหลักสูตรฯ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ( X = 3.31)
ส่วนกรรมการประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.85)
		 1.1.5 ผลรวมด้านผลิตผล (Product
Evaluation : P) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจ�ำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลัก
สูตรฯ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40/ X = 4.22)
1.2 ผลการสัมภาษณ์บัณฑิตกับกรรมการ
ประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สรุปดังนี้
		 1.2.1 ด้านบริบท บัณฑิต/กรรมการ
ประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า
แต่ละด้านมีความเหมาะสมระดับมาก และสิ่งที่ต้อง
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ปรับปรุงคือน่าจะเพิ่มเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด�ำเนินการทุกภาคการศึกษาอยู่แล้ว และการจัดการ
เข้ า ไปในปรั ช ญาด้ ว ย และเพิ่ ม รายวิ ช าหมวดวิ ช า เรียนการสอนของคณาจารย์ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการ
เอกให้ ม ากกว่ า นี้ ผู ้ เรี ย นจะได้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่แล้ว แต่บางวิชาควร
มากขึ้ น และอยากให้ จั ด หา/น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ จะมีเทคนิคการถ่ายทอดให้มากกว่านี้โดยวิชาที่ยากๆ
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่วนการวัดและประเมินผลก็ท�ำหลากหลายมีทั้งสอบ
ให้มากขึน้ เนือ่ งจากของเดิมมีไม่เพียงพอกับผูเ้ รียนและ เก็บคะแนน ใบงาน การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน บางวิชา
เก่ามาก
ก็จะมีโครงงาน/ชิ้นงานด้วย แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่จะ
		 1.2.2 ด้ า นปั จ จั ย น� ำ เข้ า บั ณ ฑิ ต ไม่ค่อยแจ้งผลให้ทราบทุกครั้งเพราะผู้สอนมีภาระงาน
ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร สอนมาก มีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมเนื้อหา
เป็นอย่างดี ส่วนกรรมการประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ค่อยเข้าใจหลักสูตรเพราะ
		 1.2.4 ด้านผลิตผล บัณฑิต/กรรมการ
คิดว่าไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะรับผิดชอบเฉพาะรายวิชาที่ ประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นว่า
ตนเองสอนเท่านั้น น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ ผูเ้ รียนสามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
และเห็นว่าผู้สอนมีคุณวุฒิ ความสามารถทางวิชาการ เกือบ 100% อยู่แล้ว และมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ
ประสบการณ์ เ หมาะสมกั บ รายวิ ช าที่ ส อน ในเรื่ อ ง คุณลักษณะตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เรียนด้านต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพ ผู้
เพราะจบมาในสาขาที่ ต ่ า งกั น และท� ำ งานต่ า งกั น เรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีงานท�ำเกือบทุกคน
ท�ำให้การเรียนบางรายวิชา มีปัญหาโดยเฉพาะวิชาที่ อยู่แล้วเพราะบางคนท�ำงานอยู่แล้วก่อนเข้าเรียนท�ำให้
ต้องฝึกปฏิบัติ ในส่วนของสื่ออุปกรณ์การเรียนมีความ มีประสบการณ์หางานได้ไม่อยาก และสามารถประยุกต์
พร้อมในการใช้งานระดับน้อย ในส่วนของห้องเรียน ความรู้ไปใช้ในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
เพียงพอสามารถใช้ได้อย่างสะดวกทั่วถึง ในการจัดสรร บัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิต ที่เป็น
งบประมาณเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนคิดว่ามี จริงของผู้ใช้บัณฑิต มีรายละเอียด ดังนี้
น้อยมาก เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ยังไม่ทั่วถึง
2.1 ผลการการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ
		 1.2.3 ด้านกระบวนการ บัณฑิตทีส่ ำ� เร็จ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ และคุ ณ ลั ก ษณะ
การศึกษาหลักสูตรฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ค่อยรู้ข้อมูล บัณฑิตที่เป็นจริงจากแบบสอบถาม สรุปดังนี้
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ส่วนกรรมการประจ�ำ
		 2.1.1 ผลรวมทุกด้าน พบว่า คุณลักษณะ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมี บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74)
การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้ ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น จริ ง อยู ่ ใ นระดั บ มาก
สอนเลยตลอดระยะเวลาที่ใช้หลักสูตร และเห็นว่าไม่มี ( X = 3.66)
แผนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน ในส่วนของ
		 2.1.2 ผลรวมด้านความรู้ในวิชาชีพ/
การประเมินผูส้ อน/ผูเ้ รียนหลังเสร็จสิน้ การสอนทุกภาค สาขาวิ ช าที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะ
การศึกษาเพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรมีการ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62)
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
		 2 . 1 . 3 ผ ล ร ว ม ด ้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =
4.83) ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.02)
		 2.1.4 ผลรวมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.75) ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็น
จริงอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72)
2.2 ผลการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สรุปได้ว่า ผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้ในวิชาชีพ/สาขาวิชาที่ส�ำเร็จการศึกษาต้องมี
ความรู้พื้นฐานในสาขาที่จบ และสามารถน�ำมาปฏิบัติ
นานจริงได้ เปิดใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
กับหน่วยงาน/ สถานประกอบการ/ บริษัท มีทักษะ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ น�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท�ำงานได้ และต้องกล้าคิด กล้าเสนอความคิดเห็น
พร้อมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่เห็นต่างกับ
ตนเองอย่างมีเหตุผลด้วย ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ต้องซื่อสัตย์ ยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม มีเหตุ-ผลใน
การท�ำงาน ปรับตัวอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้ ไม่เห็นแก่ตวั มอง
ประโยชน์ส่วนรวมและและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ต้องปรับตัวเข้ากับองค์กร มีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
ร่วมโครงการกับองค์กร
3. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ ความ
ต้ อ งการหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการน�ำ
ความรู้ไปใช้ในการท�ำงานของบัณฑิต
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3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ต้ อ งการหลั ก สู ต รฯ จากแบบสอบถาม สรุ ป ได้ ว ่ า
บัณฑิต/กรรมการประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
มีความต้องการหลักสูตรฯ อยู่ในระดับมากที่สุด( X =
4.76/ X = 4.81)
3.2 ผลการสัมภาษณ์บัณฑิต/กรรมการ
ประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อความต้องการ
หลั ก สู ต รฯ สรุ ป ได้ ว ่ า บั ณ ฑิ ต / กรรมการประจ� ำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมี
การให้เปิดหลักสูตรฯ ต่อไป เพื่อเป็นช่องทาง/ โอกาส
ทางการศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาที่
สนใจหลักสูตรนี้ จะจัดเป็นลักษณะเทียบโอนก็ได้ ใน
เรื่องของวันเวลาเรียนควรมีทั้งวันจันทร์-ศุกร์ส�ำหรับ
คนที่ยังไม่มีงานท�ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ส�ำหรับคนที่
ท�ำงานอยู่แล้ว และใช้เวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี เพราะคิด
ว่าส่วนที่เรียนระดับอนุปริญญามาควรจะเทียบโอนได้
บ้าง และควรเพิ่มรายวิชาเอกมากๆ จะได้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่ เรี ย น และน� ำ ไปท� ำ งานได้ จ ริ ง และมั่ น ใจ
ต้องการรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว และฝึกอบรม น�ำสื่อหรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้ในการสอน มีกิจกรรมให้ฝึกคิด ฝึกท�ำ/ ฝึก
ปฏิบตั จิ ริง ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนควรท�ำ
หลากหลาย ในส่วนบริการด้านต่างๆ ควรให้มเี จ้าหน้าที่
อยู่ประจ�ำในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อปรึกษาปัญหาการลง
ทะเบียน กฎระเบียบต่างๆ ให้กับนิสิตและคอยบริการ
คณาจารย์ในเรื่องการเรียนการสอน
3.3 การน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานของ
บัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการน�ำความรูไ้ ป
ใช้ในการท�ำงานรวมทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58)
และเมื่อจ�ำแนกเป็นรายข้อ พบว่า บัณฑิตใช้ความรู้ใน
หมวดวิชาเฉพาะสาขากลุม่ รายวิชาคอมพิวเตอร์ในการ
ท�ำงานเป็นประจ�ำ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80)
รองลงมาใช้วิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขากลุ่มรายวิชา
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การถ่ายภาพและผลิตรายการวีดทิ ศั น์/สือ่ เคลือ่ นไหวใน สถานประกอบการอาจท�ำเป็นลักษณะโครงการร่วม
การท�ำงานเป็นประจ�ำอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.41) และ ระหว่างภาควิชาฯกับหน่วยงานเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
ใช้วชิ าในหมวดวิชาเฉพาะสาขากลุม่ รายวิชาฝึกอบรมใน ได้ฝึกประสบการณ์ตรง กระตุ้น ส่งเสริมให้บัณฑิต
การท�ำงานเป็นประจ�ำอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20)
กล้าคิด กล้าเสนอความคิดใหม่ๆ ช่วงระหว่างศึกษา
4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง ผูส้ อนควรเน้นจัดกิจกรรมให้นสิ ติ ได้เสนอความคิดใหม่
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ และฝึกน�ำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ
ศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ควรด�ำเนินการ ดังนี้
4.1 ด้านบริบท ควรมีการปรับปรุงปรัชญา อภิปรายผล
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร รายวิ ช า ค� ำ อธิ บ ายรายวิ ช า
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
และเนื้ อ หารายวิ ช าของหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 พบว่า ความคิดเห็นต่อหลัก
ยุคปัจจุบัน และตรงกับความต้องการของผู้เรียน และ สูตรฯ ของบัณฑิตมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
ผู้ใช้บัณฑิต และมีการเน้นทักษะที่ต้องใช้ในการด�ำรง กรรมการประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีผลรวม
ชีวิตอยู่ในสังคม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
		 4.2 ด้านปัจจัยน�ำเข้า ผูส้ อนควรมีความ
ในส่วนของบัณฑิตอาจเป็นเพราะขาดความรู้
รู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน ความเข้าใจหลักสูตรฯในภาพรวมและเห็นว่าด้านปัจจัย
รายวิชาที่สอน พัฒนาผลงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาอย่าง น�ำเข้า ยังขาดความพร้อมอย่างมาก (ส่วนใหญ่ต้อง
ต่อเนื่อง มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเทคนิคการสอน ท�ำงานมีเวลาไม่เต็มที่) ขาดทักษะในการเข้าถึงแหล่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ระหว่างคณาจารย์ สารสนเทศต่างๆ ด้วยตนเองและสามารถวิเคราะห์
ทั้งในและนอกสถาบัน มีการจัดโครงการเสริมเกี่ยวกับ สั ง เคราะห์ ม าใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื่ อ วั ส ดุ
พัฒนาความรู้ ทักษะพืน้ ฐานให้นสิ ติ จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่เพียงพอ และการ
และจัดหาเอกสาร ต�ำรา สื่อวัสดุต่างๆ ห้องปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณส�ำหรับการเรียนการสอนมีน้อย
ต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม
ไม่เหมาะสมกับจ�ำนวนนิสิตท�ำให้ผลการประเมินใน
4.3 ด้านกระบวนการ ควรมีการประเมิน ภาพรวมต�่ำ ในส่วนของกรรมการประจ�ำหลักสูตรและ
ตามวงรอบ 4 ปี และในช่วงระหว่างการใช้หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจ
กรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้สอนต้องมีการประชุม เป็นคณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร เห็นว่า
กัน น�ำผลประเมินผู้สอน/ ผู้เรียนทุกภาคการศึกษามา หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ท�ำให้
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไข เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตร โดยเฉพาะด้านบริบท ด้าน
ปรับปรุง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอน กระบวนการ และด้านผลิตผล สอดคล้องกับทาบา
ควรก�ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมินให้ชัดเจน และต้อง (Taba, 1962, pp. 422-425) วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543,
ประเมินให้หลากหลาย
หน้า 50) และสุนทรีย์ คนเที่ยง (2550, หน้า 23) กล่าว่
4.4 ด้านผลิตผล ควรมีการส่งเสริมหรือจัด า การพัฒนาหลักสูตรทีด่ ตี อ้ งท�ำอย่างเป็นขัน้ ตอน ค�ำนึง
โอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงตามหน่วยงาน/ ถึงองค์ประกอบทุกด้าน และพิจารณาความต้องการ
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สังคมด้วย จะพัฒนาหลักสูตรต้องเริม่ จากการวิเคราะห์
สภาพปัญหา (Diagnosis of Needs) การศึกษาความ
ต้องการเป็นสิ่งส�ำคัญเป็นอันดับแรกผู้พัฒนาหลักสูตร
จะต้องวินิจฉัยประสบการณ์ ความต้องการและความ
สนใจของผูเ้ รียนรวมถึงปัจจัยด้านการเปลีย่ นแปลงด้าน
ต่างๆ ในสังคมปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ Stufflebeam
(1971) Cronbach (1963) Alkin (1969) กล่าวว่า
การประเมินควรท�ำให้รอบด้าน ครบทุกองค์ประกอบ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสม
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็น
จริงของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74)
และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.66) เพราะในหลักสูตรให้ความ
ส�ำคัญและส่งเสริมความรู้ ทักษะและกิจกรรมทุกด้าน
ทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ/สาขาวิชาที่ส�ำเร็จการศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ จรรยา
บรรณวิชาชีพเน้นให้มกี ารสอดแทรกสิง่ เหล่านีเ้ ข้าไปใน
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และความพยายาม
ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ไ ปพั ฒ นางานที่
ตนเองรับผิดชอบ มีการให้ท�ำจริง/ ใช้จริงในระหว่าง
ที่ศึกษา เช่น อบรมผลิตสื่อให้ครูปฏิบัติการสอนตาม
โรงเรียนต่างๆ จัดเวทีให้เสนอผลงานให้กล้าคิด กล้าท�ำ
กล้าแสดงออก สอดคล้องกับ Beauchamp (1981)
อุทุมพร จามรมาน (2543) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือมีโอกาสได้ปฏิบัติ
จริงจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือร้น
ในการเรียนเพิ่มขึ้น กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออก คิด
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้ดีขึ้นและสอดคล้องกับทิศนา
แขมมณี (2551, หน้า 341) กล่าวว่า การให้นักเรียน
ได้ ได้ท�ำความเข้าและปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรม
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ต่างๆ/ โครงการ จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ
ผู้เรียนมีความตั้งใจ มีความมั่นใจในการท�ำงาน กล้าคิด
กล้าท�ำด้วยตนเองมากขึ้น
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความต้องการ
หลักสูตรฯ พบว่า บัณฑิต กรรมการประจ�ำหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นต่อความต้องการ
หลักสูตรฯ รวมทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ
คิดว่ามีองค์ประกอบของหลักสูตรครอบคลุมทุกด้าน
เช่น มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
และมี ก ารเน้ น ฝึ ก ท� ำ จริ ง มี ก ารจั ด ผู ้ ส อนที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนจริง ผู้สอนรู้จักวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย น�ำ
สื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสอน มีการวัด
และประเมินผลการเรียนควรท�ำหลากหลาย และเป็น
หลักสูตรที่เรียนจบแล้วสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
การท�ำงาน/ด�ำเนินชีวิตได้จริง ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรฯ สอดคล้องกับทาบา
(Taba, 1962) วิชัย วงศ์ใหญ่ (2548) กล่าวว่า การ
พัฒนาหลักสูตรที่ดีต้องท�ำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
ที่ชัดเจน พิจารณาปัจจัยรอบด้าน ทั้งวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา การศึกษาความต้องการผู้สอน/ ผู้เรียน/ ผู้ใช้
บัณฑิต/ สังคม คุณสมบัติผู้สอน/ ผู้เรียน วัตถุประสงค์
โครงสร้าง เนื้อหา รายวิชา สื่อ/ กิจกรรม ทรัพยากร
การเรียน การประเมิน หลักสูตรองค์ประกอบเหล่านี้
จะท�ำให้ได้หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพและตรงกับความต้องการ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ
ควรน�ำผลการประเมิน ผลการศึกษาความต้องการ
หลักสูตร และข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึ ก ษาไปวางแผน และพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ใ ห้ เ กิ ด

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
หน้าที่ 130
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทรัพยากรการเรียนต่างๆ ให้เพียงพอกับปริมาณผูเ้ รียน
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับจ�ำนวน
และผู้ใช้บัณฑิต
1.2 ผลการประเมินหลักสูตรและความคิด ผู้เรียนด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เห็นของผู้ใช้บัณฑิต เหมาะส�ำหรับผู้บริหาร กรรมการ
ประจ�ำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
2.1 ควรมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยยึ ด
ตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ รู ป แบบการประเมิ น แบบอื่ น เช่ น ประเมิ น โดยยึ ด
1.3 ควรน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก ของไทเลอร์
หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และพิจารณา (Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอน
ผลประเมินรายด้านทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด์ (Hammond) เพื่อให้ทราบและสามารถปรับปรุง
ด้านกระบวนการ และด้านผลิตผลไปใช้ในการพัฒนา หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.2 ควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะ
หลักสูตรใหม่อย่างละเอียดจะท�ำให้ได้หลักสูตรใหม่ที่
ตรงกับความต้องการผู้เรียน ผู้สอน กรรมการบริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้
หลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง
1.4 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ ระยะที่ 2 การประเมินหลักสูตรระหว่างการด�ำเนินการ
ผู้สอนควรน�ำจุดอ่อนที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง ใช้หลักสูตร และระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลัง
หลักสูตรทันที เช่นจุดอ่อนด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input การใช้หลักสูตรจะท�ำให้ตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุง
Evaluation : I) ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียน พื้นฐานผู้เรียน การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา*
Strategies for Enhancing Students Discipline by Family
and School Engagment
รุ่งเรือง ตันเจริญ**
ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ***
ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี****

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) สภาพและเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลต่อความมีวนิ ยั ของนักเรียน กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง การวิเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา 2) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา เทคนิควิธกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action
Research: PAR) กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 13 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความมีวินัยของนักเรียนนั้นเริ่มต้นจากที่บ้าน แต่
เนื่องจากครอบครัวในปัจจุบันมีสภาพเป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพหรือ
ท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้เด็กต้องอยูบ่ า้ นเพียงล�ำพัง ส่งผลท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่คนในครอบครัวนอกจาก
นั้นสื่อต่างๆ ในปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผลต่อวินัยของนักเรียนร่วมด้วยสถาบันการศึกษา ครู
เป็นตัวแทนที่จะช่วยขัดเกลาทางสังคม มีหน้าที่สอนให้มีความรู้และทักษะ ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต
มีการอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี และปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม 2) ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความมีวินัย
ของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน
โดยความร่วมมือของภาคส่วน ก�ำหนดแนวนโยบาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมีวินัย 2.1) การอบรมเลี้ยง
ดูของครอบครัวแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพที่ดีมีส่วนส�ำคัญ ต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 2.2) การปฏิบัติการท�ำข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มระหว่างผู้ปกครอง ครูและ
นักเรียน มีผลดีต่อการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบัน
การศึกษา และ 2.3) ผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า วินัยของนักเรียนสูงขึ้น
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ค�ำส�ำคัญ : การส่งเสริม/ ความมีวินัยนักเรียน/ ความร่วมมือ

ABSTRACT
The purposes of the research were to 1 study situations and conditions effected students
discipline and 2 the strategies for enhancing students discipline family and education institutions.
The sample for focus group discussion was 12 persons and the participatory action research
(PAR) including 6 students, 6 parents and 1 teacher was used.
The result showed that:
1. Students discipline started at home. Because of the single families, broken families
and working outside the home of parents made the gap between students and parents and the
media effected perception and discipline of students. Education institutions and teachers were
socialization agents to educate knowledge and skill for daily life to be citizen of students. 2.
The strategies for enhancing students discipline family and education institutions cooperation
were setting up: guideline for enhancing students discipline by all sectors cooperation, policy for
enhancing students discipline, Ministry of Education, educational sectors and family institution
had to paticipation. 2.1 Democratic family, good family relationship and parent model. 2.2 The
agreement between parents, teachers and students caused the enhancing students discipline
family and education institutions. 2.3 Participatory action research (PAR) after students good
discipline.
Keywords : Enhancing/ Students Discipline/ Engagment

บทน�ำ
ปั จ จุ บั น วิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงไป
ตามสังคม ด้วยการที่ทุกคนต้องประกอบอาชีพ พ่อ
แม่ ท�ำงานนอกบ้าน ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว
ลูกต้องอยู่บ้านตามล�ำพัง มีอิสระในความคิด รับสื่อ
ต่างๆ ได้ง่ายจากโลกเทคโนโลยี จึงท�ำให้เด็กและ
เยาวชน รักความสะดวกสบาย ขาดความมุมานะ อดทน
ชีวิตเรียบง่าย ไร้กฎระเบียบเด็กและเยาวชนไทยได้
รับอิทธิพลของกระแสสังคม วัฒนธรรม และสภาพ
แวดล้อมได้งา่ ยกว่าวัยอืน่ ๆ สถานการณ์และปัญหาเด็ก
ในสังคมไทยมีความซับซ้อน วิกฤติ และรุนแรงระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยม ตลาดการแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้า
และการกระตุน้ ในลักษณะบริโภคนิยม ท�ำให้โครงสร้าง
ทางสังคมอ่อนแอ ทุนทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกแยกจากเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งจึงได้รับการหล่อหลอมจาก
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนล่อแหลม เสี่ยง
ต่อการกระท�ำผิดกฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดี
งาม มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้นเหตุของปัญหา
อื่นๆ อีกหลายประการ รวมไปถึงการฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ
และการปฏิบัติตนที่เกินความพอดี (พรสันต์ เลิศวิทยา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
หน้าที่ 134
วิวัฒน์, 2550, หน้า 5) เรื่องที่ต้องเร่งฟื้นฟู ส่งเสริม
ปัญหาการข่มขืนช�ำเราเด็ก และปัญหาท�ำแท้ง
และสร้างสรรค์ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง สื บ เนื่ อ งจากสภาพครอบครั ว ผู ้ น� ำ ครอบครั ว ต้ อ ง
เนื่องจากคนไทยก�ำลังประสบปัญหาวิกฤตจากกระแส ดิ้ น รนขวนขวายออกไปท� ำงานหามรุ ่ ง หามค�่ ำ ไม่ มี
วัฒนธรรมตะวันตก เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร โดย เวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด ท�ำให้เขาเหล่านั้น
ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท�ำให้ ขาดความรัก ความอบอุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุตรไม่มี
คุณธรรมและจริยธรรมลดลง โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและ ความเคารพเชื่อฟัง ขาดจิตส�ำนึกในการรับผิดชอบ
เยาวชน น�ำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม ต่อหน้าที่ ปัญหานักเรียนขาดความมีวินัย ปัญหาการ
และบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมมาก ปรับตัว และสือ่ ต่างๆ ท�ำให้นกั เรียนปฏิบตั ติ นตามแบบ
ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน อย่างที่ได้พบเห็นจากสื่อเทคโนโลยี ท�ำให้เยาวชนขาด
ควร การใช้สารเสพติด เที่ยวกลางคืน ติดเกม ดื่มสุรา ความมีวินัย ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้
สูบบุหรี่ มัว่ สุม การใช้ความรุนแรง และลักทรัพย์ ปัญหา สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ใช้เครือ
ทีน่ า่ เป็นห่วงของเยาวชนไทยในปัจจุบนั ได้แก่ ปัญหายา ข่ายการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พัฒนา
เสพติด ร้อยละ 35.8 รองลงมาได้แก่ ปัญหาพฤติกรรม คุณภาพผูเ้ รียน เสริมสร้างวินยั และสนับสนุนให้นกั เรียน
ทางเพศ ร้อยละ 23.2 ปัญหาเรือ่ งความประพฤติ ได้แก่ ประกอบความดี (กรมวิชาการ, 2542, หน้า 13-17)
เที่ยวกลางคืน ใช้จ่ายเกินตัว และพฤติกรรมก้าวร้าว ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
รุนแรง ร้อยละ 23.1 ปัญหาติดเกม การพนัน และภัย ศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำ� หนดมาตรฐานการศึกษา
ทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 13.7 และปัญหาเรือ่ งการเรียน และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
ร้อยละ 4.2 ปัญหาต่าง ๆ เป็นเพราะเด็กและเยาวชน การศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) มี
ไทยส่วนใหญ่ขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย
อย่างเหมาะสม (ส�ำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมค่านิยม
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ผู้เรียน
2553, หน้า 6) ผู้ปกครองมีบทบาทที่ส�ำคัญที่จะช่วย มีวินัย มีความรับผิดชอบ 2) ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
เด็กวัยรุ่นได้ โดยการพยายามใช้เหตุผล เป็นที่ปรึกษา สุจริต 3) ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 4) ผู้เรียนมี
ของเด็กวัยรุ่น เป็นผู้ฟังที่ดี ยอมรับฟังเหตุผล ไม่บังคับ ความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่
เด็กวัยนีจ้ นเกินไปข้อส�ำคัญทีส่ ดุ จะต้องพยายามเปลีย่ น เห็นแก่ตัว 5) ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากร
ทัศนคติทางลบที่มีต่อเยาวชนวัยรุ่น และเป็นตัวแบบที่ อย่างคุ้มค่า 6) ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วน
ดีทั้งทางด้านความประพฤติ มาตรฐานจริยธรรม และ รวม (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ค่านิยม ข้อส�ำคัญผูใ้ หญ่ทงั้ ครูและผูป้ กครองควรจะเป็น การศึกษา, 2549, หน้า 11) ด้านความมีวินัยเป็น
ผู้ที่วัยรุ่นสามารถปรึกษาปัญหาได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, คุณธรรมที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมปัจจุบัน การควบคุม
2559, หน้า 89)
พฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและสุข
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กจรจัด ปัญหายา นิสัยอันดีที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองนั้น มี
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาโสเภณีเด็ก
ความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะท�ำให้เด็กและเยาวชนพร้อม
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่
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ตนมีอ ยู ่ ไ ด้ อย่ า งราบรื่น และเกิดพฤติก รรมเอื้อต่อ
สังคม ไม่ยึดเอาความต้องการ ณ ปัจจุบันของตนเป็น
ที่ตั้ง ดังนั้น การเสริมสร้างวินัยให้แก่เด็กและเยาวชน
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเด็กโดยตรงแล้ว ยังนับว่า
มีผลช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมไทย
ไปพร้อมกันด้วย (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551, หน้า 7-8)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมความมีวินัยของ
นักเรียนโดยสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา มี
ส่วนร่วมก�ำหนดให้ความร่วมมือกันทีจ่ ะพัฒนานักเรียน
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

1. ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม Banduru
2. ทฤษฎีจริยธรรม
ของ Kohlberg

สภาพและเงื่อนไขที่
ส่งผลต่อวินัยของ
นักเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพและเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลต่อความ
มีวินัยของนักเรียน
2. เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ
มีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้แก่

ผูว้ จิ ยั ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ท างสั ง คม (Social
Learning Theory) ของBandura (1997) และ
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2. ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ Kohlberg
(1976)
ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือส่งเสริมวินัย
นักเรียนของสถาบัน
ครอบครัวและสถาบัน
การศึกษา

วินัยนักเรียน
1. การตรงต่อเวลา
2. ความรับผิดชอบ
3. การแต่งกาย
4. ความอดทน
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
6. การปฏิบัติตามกฎ
กติกาของสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1 กรอบแนวคิ
วิธีดภาพที
�ำเนิน่ การวิ
จัย ดในการวิจัย
1. ศึกษาสภาพและเงือนไขที่ส่งผลต่อความ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-

ีดำเนิกนเรีกำรวิ
มีวินวิัยธของนั
ยน จัย
Structured Interview) จ�ำนวน 6 ข้อ
1.
ศึ
ก
ษำสภำพและเงื
อ
นไขที
่
ส
ง
่
ผลต่
อ
วินัยของนั
กเรียน ณภาพเครื่องมือ
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง ควำมมีการสร้
างและการหาคุ
กลุ่มตัวอย่
ำงไ้ ด้จรานวน
คนดเี ด่เลืนอกแบบเจาะจง
Sampling)
จากผูและ
้ได้รับ
(Purposive Sampling)
จากผู
บั รางวัล12
พ่อแม่
ผู้วิจัยด�(Purposive
ำเนินการศึกษาแนวคิ
ด ทฤษฎี
ล พ่อกแม่เรีดยนดี
ีเด่นเด่ครู
ครูดรางวั
ีเด่น และนั
น ดีเด่น และนักเรียนดีเด่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด�ำเนินการสร้างข้อค�ำถาม
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้า่งม (Semi-Structured
Interview)
การสนทนากลุ
ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์
ของการ
จานวน 6 ข้อ
กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ
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วิจัยและท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC และน�ำข้อค�ำถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
(Content Validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมา แนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้
หาค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 และน�ำข้อค�ำถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับผูร้ ว่ มสนทนากลุม่
น�ำไปใช้
ประกอบด้วย ผูป้ กครอง ครู และนักเรียน เพือ่ นัดหมาย
ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการด�ำเนินการสนทนากลุ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยร่วมกันสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู ้ ร ่ ว มสนทนากลุ ่ ม
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ผูป้ กครอง ครู และนักเรียน เพือ่ นัดหมาย
ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการด�ำเนินการสนทนากลุ่ม เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนากลุ่ม ท�ำการจ�ำแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูล
ผู้วิจัยร่วมกันสนทนากลุ่ม
เพื่อน�ำมาสรุปยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง นักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและ
เนือ้ หา (Content Analysis) โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการ สถาบันการศึกษา
การน�ำกระบวนการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
สนทนากลุ่ม ท�ำการจ�ำแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อ
น�ำมาสรุป สภาพและเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลต่อความมีวนิ ยั ของ ความมีวินัยของนักเรียน
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
นักเรียน
ตอนที่ 2 การก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม (PAR)
กลุ่มตัวอย่าง ครอบครัว จ�ำนวน 6 ครอบครัว
ความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบวัดพฤติกรรม
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ�ำ นวน 15 คน เลื อ กแบบ จ�ำนวน 30 ข้อ และการจดบันทึก
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
สมัครใจ ประกอบด้วย ผู้ปกครอง จ�ำนวน 6 คน,
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน
ครู จ�ำนวน 1 คน, นักเรียน จ�ำนวน 6 คน และ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัย
ผู้ประกอบการ จ�ำนวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ข้อค�ำถามแบบกึ่ง ของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวคิดของการสร้าง
โครงสร้าง (Semi-Structured) จ�ำนวน 4 ข้อ
เครื่องมือ สร้างข้อค�ำถามให้ครอบคลุมความมีวินัย
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ ของนักเรียน สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะจ�ำนวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด�ำเนินการสร้างข้อค�ำถาม 40 ข้อ น�ำเครื่องมือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
การสนทนากลุ่ม ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการ (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมา
วิจัยและท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า IOC คัดแบบวัดพฤติกรรมที่เข้าเกณฑ์ไว้จ�ำนวน
(Content Validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมาหา 30 ข้อ น�ำแบบวัดพฤติกรรม ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลน�ำแบบวัดพฤติกรรมที่
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ทดลองใช้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ ของ
คูเดอร์ริชาร์ดสัน KR20 การหาค่าความเที่ยงเชิงความ
สอดคล้องภายในโดยใช้สูตร (ศุภกร วงศ์วิวัฒน์ทนุกิจ,
2555, หน้า 150) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ( α ) เท่ากับ 0.72

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2559 โดยการ
ศึกษาปัญหา การก�ำหนดแผนงานในการแก้ปญ
ั หา การ
ลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบผลการปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใช้ ร้ อ ยละ และ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis)

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการ
วิจัย โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. สภาพและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความมีวินัย
ของนักเรียน พบว่า
สภาพครอบครัว วินัยของนักเรียนนั้นเริ่มต้น
จากที่บ้าน แต่เนื่องจากครอบครัวในปัจจุบันมีสภาพ
เป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพหรือท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้เด็กต้องอยู่
บ้านเพียงล�ำพัง ส่งผลท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่
คนในครอบครัวนอกจากนั้นสื่อต่างๆ ในปัจจุบันมีผล
ต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผลต่อวินัยของนักเรียน
ร่วมด้วย ได้แก่ ขาดมารยาททีด่ งี าม, การปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ กติกาของสังคม การตรงต่อเวลา ความสามัคคี
การทะเลาะวิวาท การวางแผนในการท�ำงาน ท้องก่อน
วัยอันควร และยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนีก้ ารน�ำแบบ
อย่างจากครอบครัวอืน่ ๆ มาเป็นข้อคิดในการวางกรอบ
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การปฏิบัติตัวของบุตรและการเลี้ยงดู ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยต่อนักเรียนด้วย
สถาบันครอบครัว เป็นเครื่องบอกสถานภาพ
และบทบาทในสังคมที่เรามีส่วนร่วม ตลอดจนก�ำหนด
สิทธิและหน้าทีท่ สี่ มาชิกมีตอ่ กันและต่อสังคม ซึง่ จะเห็น
ได้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดช่วยยึดโยงชีวิตคนให้มี
เสถียรภาพให้มคี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ ภายใต้ความรัก ความ
อบอุ่น ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรด้วยการอยู่ร่วม
กันเป็นครอบครัวก่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมเพือ่ ให้
เข้ากับกฎเกณฑ์ของสังคมและเพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกับ
คนอื่นได้ มีส่วนในด้านวินัยของนักเรียน คือ
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดู มีส่วนส�ำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
เป็นอย่างมาก ผู้ปกครองที่เลี้ยงดู เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการอบรมสั่งสอน ระเบียบแบบแผน วางกฎ
กติกาพื้นฐานในบ้านเพื่อการฝึกระเบียบวินัยในสังคม
การเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ให้ความใกล้
ชิด ให้ความเสมอภาค มีอิสระในด้านความคิดอย่าง
มีเหตุผล รวมทั้งผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว สั ม พั น ธภาพ
ในครอบครั ว คื อ ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ความผูกพันรักใคร่ การดูแลเอาใจใส่ต่อ
กัน ก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
จะท� ำ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนว่ า นอน สอนง่ า ย อยู ่ ใ น
กฎ ระเบียบ หรือวินัย พร้อมที่จะรับค�ำสั่งสอน ชี้แนะ
แนะน�ำ เมือ่ เด็กและเยาวชนออกสูส่ งั คมสามารถอยูร่ ว่ ม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กและเยาวชนมัก
สังเกตพฤติกรรมส่วนใหญ่จากแบบอย่างที่อยู่ใกล้ตัว
รอบๆ ตัวรวมทั้งสื่อ และสิ่งแวดล้อม ถ้าได้รับการเสริม
แรง เป็นรางวัล อาจจะไม่ทำ� ตามแบบในทันที จะเก็บจ�ำ
ไปคิดหรือทดลองดูกอ่ นก็ได้ การสังเกตตัวแบบเป็นเวลา
นาน เช่น ลูกมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง การเรียนรู้และจะ
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ท�ำตามอย่าง พ่อแม่โดยไม่รตู้ วั ดังนัน้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง
2.2 พัฒนาวินัยผู้เรียนโดยความร่วมมือ
ควรเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
ปัจจัยอื่นๆ เป็นปัจจัยภายนอก นอกเหนือ
ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
จากครอบครัว เช่น สื่อต่างๆ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
การคบเพื่อน เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความมีวินัย
		 2.2.1 นักเรียนผูป้ กครองมีขอ้ ตกลงร่วม
ต่อเด็กและเยาวชนด้วย ท�ำให้เกิดค่านิยม ความเชื่อ กันของสถาบันครอบครัว ในการอยู่ร่วมกันถ้าไม่พูด
ทัศนคติ และเรียนรู้พฤติกรรมแบบอย่างต่างๆ แล้วน�ำ คุย หรือท�ำความเข้าใจให้ทุกคนในครอบครัวยอมรับ
มาประพฤติปฏิบัติในสังคม
จะเกิดความขัดแย้ง หรือต่อต้านกัน ด้วยวิธีการแตก
สถาบันการศึกษา ครูเป็นตัวแทนที่จะช่วย ต่าง หลากหลายถ้าเป็นเด็กจะออกมาในรูปพฤติกรรม
ขัดเกลาทางสังคม มีหน้าที่สอนให้มีความรู้และทักษะ ที่ไม่เหมาะสม เมื่อรู้ปัญหาการพูดคุยให้ทุกคนเข้าใจ
ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต และอบรมเพื่อให้ และยอมรับต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ในครอบครัวจะส่งผล
เป็นพลเมืองดี อยู่ในกรอบของสังคมและเป็นที่ยอมรับ ต่อพฤติกรรมที่พัฒนาดีขึ้น
ครู เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการ
		 2.2.2 นักเรียนผูป้ กครองมีขอ้ ตกลงร่วม
สอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้และมีความส�ำคัญที่ กันของสถาบันการศึกษา นักเรียนบางคนมีพฤติกรรม
จะเป็นผู้ช้ีน�ำหลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติ ในครอบครัวกับสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ครู ผูป้ กครอง
และสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน และนักเรียนทุกคนต้องเปิดใจยอมรับ พูดคุยกันท�ำ
2. ก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมี ข้อตกลงในการประพฤติ ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มี
วินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน การดูแลเอาใจใส่ต่อกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีในการ
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา
ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน
2.1 ก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ
		 2.2.3 การปฏิบัติการท�ำข้อตกลงร่วม
มีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน กันของกลุ่มระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ทุก
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา
คนท�ำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี พยายามปรับ
		 2.1.1 ควรมีแนวทางในการส่งเสริม ตัวเข้าหากัน เพื่อช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจต่อเด็ก หรือลูก
ความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือของภาคส่วน หลาน เป็นอย่างดี เด็กก็รู้จักปรับปรุง พัฒนาตนเอง
การก�ำหนดแนวนโยบาย ที่เข้ามามีส่วนส่งเสริมความ ในด้านวินัยให้พัฒนาขึ้นทุกครั้ง จึงมีผลดีต่อการส่ง
มีวินัยเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่ เสริมความมีวนิ ยั ของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสถาบันครอบครัว มีหน้าที่ สถาบันครอบครัวและสถาบัน การศึกษา จากการสังเกต
จะต้องก�ำหนดแผน โครงการ วางนโยบายร่วมกัน เพื่อ และการสัมภาษณ์ ยังพบว่า ผูป้ กครอง นักเรียน (ครู คือ
ให้สอดคล้องกันในด้านปฏิบัติ
ผู้วิจัย) ทุกคนสามารถท�ำตามบทบาทหน้าที่ตนเองโดย
		 2.1.2 การท�ำสือ่ ออนไลน์ให้ความรูเ้ รือ่ ง เฉพาะตัวนักเรียนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ดมี ากขึน้
กฎหมายในชีวติ ประจ�ำวัน กฎ ระเบียบวินยั ของโรงเรียน อย่างเด่นชัด
และสังคม ส�ำหรับนักเรียน
		 2.2.4 พบว่า โดยรวมหลังกระบวนการ
มีส่วนร่วมนักเรียนมีวินัยสูงขึ้น ผลจากการจดบันทึก
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พฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน พบว่า พฤติกรรมวินัย
ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน เพิ่มเป็นล�ำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความอดทน การ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม การตรงต่อเวลา ความ
เชื่อมั่นในตนเอง และล�ำดับสุดท้ายการแต่งกาย

อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความมีวินัย
ของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า วินัยของนักเรียนนั้น
เริ่มต้นจากที่บ้าน แต่เนื่องจากครอบครัวในปัจจุบัน
มี ส ภาพเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย ว ครอบครั ว แตกแยก
ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพหรือท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้
เด็กต้องอยู่บ้านเพียงล�ำพัง ส่งผลท�ำให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างพ่อแม่คนในครอบครัวนอกจากนัน้ สือ่ ต่างๆ ใน
ปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผลต่อวินัย
ของนักเรียนร่วมด้วย สถาบันการศึกษา เป็นตัวแทนที่
จะช่วยขัดเกลาทางสังคม มีหน้าที่สอนให้มีความรู้และ
ทักษะ ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต มีการอบรม
เพื่อให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในกรอบของสังคมและเป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสิริกร สินสม
(2558) พบว่า คุณครูควรหาสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
ท�ำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น จัดกิจกรรม
ปลูกจิตส�ำนึกหาสื่อการสอนที่ท�ำให้นักเรียนมีความ
ตระหนักในความส�ำคัญของการศึกษาและให้มคี วามรับ
ผิดชอบต่อตนเองส�ำหรับผูป้ กครองควรให้ความรักและ
เอาใจใส่นักเรียน ติดตามความเป็นอยู่ควรมีการสอน
จริยธรรมและศีลธรรมให้มากขึ้น ผู้ปกครองควรปรับ
ตัวลดช่องว่างระหว่างวัย โดยการใกล้ชิดกับลูกที่เป็น
วัยรุ่นให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับการศึกษาของสิรินาถ
ธงศิลา (2557) พบว่า การปฏิบัติตนของครูผู้สอน การ
ปฏิบัติตนของผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
และครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน อธิบาย
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การเปลีย่ นแปลงความมีวนิ ยั ในตนเองได้รอ้ ยละ 60.90
สอดคล้องกับการศึกษาของสิริวุฒิ เครือวัลย์ (2555)
พบว่า การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินยั ในโรงเรียน สภาพ
แวดล้อมทางบ้าน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
สัมพันธภาพในครอบครัว และการเป็นแบบอย่างด้าน
วินยั ของครู สอดคล้องกับการศึกษาของพูนสุข รืน่ ปาน
(2553) พบว่า การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาหรือ
ผู ้ ป กครอง สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว อิ ท ธิ พ ลของ
ตั วแบบ มี ความสั ม พั นธ์ ท างบวกกั บความมี วินัย ใน
ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของสมหมาย วินทะไชย
(2553) ทีพ่ บว่า อิทธิพลตัวแบบ บรรยากาศในชัน้ เรียน
และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ที่มีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน สอดคล้องผลการศึกษาของเอื้อมพร ลาโยธี
(2552) ที่พบว่า ปัจจัยทางบ้าน ปัจจัยจากความร่วม
มือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ปัจจัยจากนักเรียน
เอง ปัจจัยจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัย
กลุ่มเพื่อน ปัจจัยจากนักเรียนเอง ปัจจัยจากความร่วม
มือระหว่างผูป้ กครองและโรงเรียนและปัจจัยจากสภาพ
สังคมและสิง่ แวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาวินยั
นักเรียน สอดคล้องผลการศึกษาของจิราพร ชมพิกุล
(2552) ที่พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวไทย วัดจาก
ความผูกพันทางอารมณ์ทสี่ มาชิกมีตอ่ กัน ความร่วมมือ
และการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว
1.1 ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความ
มีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา พบว่า ควรมีแนวทาง
ในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วม
มือของภาคส่วน การก�ำหนดแนวนโยบาย ที่เข้ามามี
ส่วนส่งเสริมความมีวินัยเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสถาบัน
ครอบครัว มีหน้าที่จะต้องก�ำหนดแผน โครงการ วาง
นโยบายร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกันในด้านปฏิบัติ
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สอดคล้องผลการศึกษาของเอื้อมพร ลาโยธี (2552) ที่ โดยครูควรปรับเปลี่ยนวิธีสอน ครูและผู้ปกครองควร
พบว่า ปัจจัยทางบ้าน ปัจจัยจากความร่วมมือระหว่าง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักเรียนต้องรู้จักแบ่งเวลา
ผู้ปกครอง และโรงเรียน ปัจจัยจากนักเรียนเอง ปัจจัย มีจิตส�ำนึกในการรักษาระเบียบวินัย รู้จักบทบาทและ
จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยกลุ่มเพื่อน หน้าที่ของตนเอง ปรึกษาพ่อ แม่และครู เมื่อมีปัญหา
ปัจจัยจากนักเรียนเอง ปัจจัยจากความร่วมมือระหว่าง หรือ ไม่เข้าใจในบทเรียน ควรเลียนแบบจากตัวอย่างทีด่ ี
ผู้ปกครองและโรงเรียนและปัจจัยจากสภาพสังคมและ และรูจ้ กั เลือกคบเพือ่ น ครู และผูป้ กครองมีความเห็นว่า
สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวินัยให้มากขึ้น
สอดคล้องผลการศึกษาของภัทรชนก พันธสาร (2554) มีการประเมินผล การจัดกิจกรรม และมีการจัดภาระ
พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบดูแลช่วย งานของครูให้เหมาะสม ควรส่งเสริมครูให้มกี ารติดตาม
เหลือนักเรียนมีดังนี้ ผู้ปกครอง ครู ควรมีการร่วมกัน นักเรียนที่ประพฤติผิด และเคร่งครัดวินัยของนักเรียน
ปรึกษาหารือข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของนักเรียน ให้มากขึ้น ครูและผู้ปกครองมีความเห็นว่า ครอบครัว
ในปกครองร่วมกัน ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับ มี ส มรรถภาพในการส่ ง เสริ ม วิ นั ย ของนั ก เรี ย น ถ้ า
ทางโรงเรียนในการคัดกรองนักเรียน โดยการประสาน ครอบครัวให้เวลาในการอบรมสัง่ สอนและดูแลเด็กอย่าง
กับครูประจ�ำชั้นตลอดเวลา ผู้ปกครองควรร่วมมือใน ใกล้ชดิ และการติดต่อร่วมมือกับโรงเรียนในการปลูกฝัง
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีให้เรียนดีมาก วินัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในลักษณะที่เน้นพื้นฐานของ
ขึ้น พยายามค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียน วัฒนธรรมไทยยึดหลักประชาธิปไตยและใช้เหตุผล
แต่ละคน ผู้ปกครองและครูควรมีการประสานกันอยู่
1.2 ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความมีวินัย
ตลอดเวลาทุกๆ ด้าน เพือ่ ร่วมมือกันในการป้องกันและ ของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน สอดคล้องผลการศึกษา และสถาบันการศึกษา คือ การท�ำสื่อออนไลน์ให้ความ
ของภัธฑิชา เริ่มรักษ์ (2553) พบว่า การส่งเสริมวินัย รู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน กฎ ระเบียบวินัยของ
นักเรียนขาดการประสานกับผู้ปกครองนักเรียน คณะ โรงเรียนและสังคม ส�ำหรับนักเรียน ซึง่ สอดคล้องกับการ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน มีการ ศึกษาของสิริกร สินสม (2558) พบว่า คุณครูควรหาสื่อ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์มาก ขาดความสม�่ำเสมอและ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
ความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน ง่ายขึน้ จัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกหาสือ่ การสอนทีท่ ำ� ให้
ไม่เหมาะสม และไม่เอื้อต่อการส่งเสริมวินัยนักเรียน นักเรียนมีความตระหนักในความส�ำคัญของการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ช่วยส่งเสริมและ และให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส�ำหรับผู้ปกครอง
มุง่ เน้นวินยั นักเรียน มีการอนุโลมมาก รวมทัง้ การวัดผล ควรให้ความรักและเอาใจใส่นักเรียน ติดตามความ
และประเมินผลการเรียนยังขาดระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นอยู่ควรมีการสอนจริยธรรมและศีลธรรมให้มากขึ้น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนขาดความต่อเนื่อง ผู้ปกครองควรปรับตัวลดช่องว่างระหว่างวัย โดยการ
และไม่บรรลุเป้าหมาย และ ครูไม่ปฏิบัติตนเป็นแบบ ใกล้ชิดกับลูกที่เป็นวัยรุ่นให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความ
อย่างทีด่ ี สอดคล้องผลการศึกษาของกาญจนา พวงจิตต์ สัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน สอดคล้องผลการ
(2550) พบว่า การแก้ไขและส่งเสริมวินัยของนักเรียน ศึกษาของดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ (2552) ที่พบว่า
ต้องได้รับความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและ
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สภาพแวดล้อมมีลกั ษณะ ร่วมของกระบวนการขัดเกลา ลักษณะร่วมของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือ การ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีเหตุผล สถาบันครอบครัว
ทางสังคม
1.3 พบว่ า โดยรวมหลั ง กระบวนการมี มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ส่วนร่วมนักเรียนมีวินัยสูงขึ้น ผลจากการจดบันทึก ทั้งทางตรงและทางอ้อม
พฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน พบว่าพฤติกรรมวินัย
ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน เพิ่มเป็นล�ำดับจาก ข้อเสนอแนะ
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความอดทน
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสังคม การตรงต่อเวลา
1. ครอบครัวและโรงเรียนควรมีการก�ำหนด
ความเชื่อมั่นในตนเอง และล�ำดับสุดท้ายการแต่งกาย กฎ กติการ่วมกัน โดยให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
สอดคล้องกับการศึกษาของสมหมาย วินทะไชย (2553) ชัดเจน
ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความมีวินัยใน
2. โรงเรี ย นควรมี ก ารประสานสั ม พั น ธ์ กั บ
ตนเองของนักเรียนได้แก่ อัตมโนทัศน์ อิทธิพลตัวแบบ ชุมชนและภาคส่วนในการดูแล ติดตาม พฤติกรรมของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมี นักเรียน
วินัยในตนเอง ได้แก่ แรงจูงใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
3. ครอบครัว โรงเรียนและเพื่อนต้องมีการ
ประชาธิปไตย และบรรยากาศในชั้นเรียน ที่มีอิทธิพล ประสานความร่วมมือในการก�ำกับติดตามดูแลและเป็น
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมีวินัยในตนเองของ แบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน
นักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของสุราณีย์ ปาจารย์
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์มาสอน
(2557) ) ทีพ่ บว่า กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง นักเรียนที่โรงเรียน และพานักเรียนไปศึกษา ปฏิบัติ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนผลการ ธรรม เพื่อเป็นการหล่อหลอมจิตใจ
ศึกษาพบว่า นักเรียนมีการตอบสนองเกณฑ์บ่งชี้ความ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ก้าวหน้าในระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกข้อในระดับสูง
1. การพัฒนาวินยั ของบุคคลในสังคมไทย ได้แก่
คือ 1) นักเรียนเริม่ มีพฒ
ั นาการทีด่ ใี นด้าน ขยัน ประหยัด สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
และวินัย 2) ยึดครูเป็นแบบอย่างที่ดี 3) ให้ความเคารพ
2. การพั ฒ นาวิ นั ย ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ
ผู้ใหญ่ 4) เป็นที่รักใคร่ของบุคคลอื่น 5) ไม่กล้าท�ำผิด ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
ระเบียบวินัย 6) แข่งกันท�ำดี ในระดับที่อยากให้เกิด อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขึ้นและหากเกิดขึ้นได้ก็ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ
ดลใจ ถาวรวงศ์ (2552) ) พบว่า สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและสภาพแวดล้อมมี
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่ ศึกษา 1) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทั้งนี้ ได้น�ำแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐานในระดับสากล ความเชือ่ มัน่ ความซือ่ สัตย์ และเกียรติศกั ดิ์ มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ครัง้ นี้
ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
หลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
ประชากรเป็นจ�ำนวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้ผ่านการ
ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.88 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.86 ประชากร
คือ บุคลากรทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ านในกรุงเทพมหานครของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ รวม 1,027 คน ส่วนกลุม่ ตัวอย่าง
คือ บุคลากรดังกล่าวจ�ำนวน 1,027 คน อันเป็นการน�ำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสนามด�ำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้
จ�ำนวน 999 คน คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของประชากรทั้งหมด 1,027 คน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์
ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�ำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 9 คน แบบตัวต่อตัวด้วย
แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทีส่ ำ� คัญในเรือ่ งการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความส�ำคัญกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรไม่มากเท่าที่ควร 2) แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ส�ำคัญคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญ
กับความเชีย่ วชาญทีเ่ กิดจากการศึกษาและการเรียนรูท้ สี่ งั่ สมมา หรือจากการปฏิบตั งิ านเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ สร้าง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้วย และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรก�ำหนด
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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และน�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั
ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ไปปรับใช้เป็นกลุม่ ตัวชีว้ ดั ส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน โดยยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการดังกล่าวควรเรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การก�ำหนดนโยบายและแผนงานทีช่ ัดเจน
ส�ำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัย
ทัศน์และค่านิยมร่วม และ 2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม

ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ABSTRACT
Objectives of this study were significantly to explore (1) administrative problems of human
resource development of the Special Investigation Department, (2) development guidelines of
administration of human resource development of the Special Investigation Department, and (3)
administrative strategy of human resource development of the Special Investigation Department.
The Vision and Shared Value Administration Concept of 5 aspects: specialty, universal standard,
confidence, integrity, and dignity, was applied as conceptual framework of this study.
Research methodology was designed as mixed methods research focusing quantitative
research as principal means and supported by qualitative research. The quantitative research was
survey research collecting a large number of field data with questionnaires. The questionnaires
passed pre-test of validity check at level of 0.88 and reliability check at level of 0.86. Population
was 1,027 officers operating in Bangkok of the Special Investigation Department. Sampling size
was all the population. Field data collection was operated during January 1-30, 2016, and total
999 completed sets of questionnaire which equaled with 97.27 % of the 1,027 total samples
were returned. Data analysis was performed in contingency table with descriptive approach.
Descriptive Statistics exercised were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s
Correlation Coefficient. For qualitative data, in-depth interview and face to face interview of
9 experts with structured in-depth interview form was exercised.
Research results were (1) the main problem of administration, especially on development
and personnel training, was the Special Investigation Department’ s less concentration on
proficiency of the officers, (2) the main development guidelines of administration were the Special
Investigation Department should develop and train the officers by concentrating increasingly on
the proficiency stemming from studying and learning accumulation and from working experience,
as well as, should also create administrative strategy of human resource development, and (3)
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the administrative strategy was the Special Investigation Department should create and apply
the administrative strategy of human resource development according to the Vision and Shared
Value Administration Concept of 5 aspects, as mentioned above, for Key Performance Indicators
(KPI). The administrative strategy should, in priority, as follows: 1) formation of explicit policy
and plan of human resource development of the Special Investigation Department according
to the Vision and Shared Value Administration Concept, and 2) dissemination of knowledge
and understanding of human resource development of the Special Investigation Department
according to the Vision and Shared Value Administration Concept.
Keywords : Administration/ human resource development/ the Special Investigation Department

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of
Special Investigation หรือ DSI) เป็นหน่วยงานระดับ
กรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินคดีอาญารูปแบบพิเศษบาง
ประเภท ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ กระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอันดี การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็น
ไปตามวิสัยทัศน์ (vision) และค่านิยมร่วม (shared
value) ของหน่วยงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการ
สืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้
รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็น
ธรรม” รวมทั้งได้ก�ำหนดค่านิยมร่วม (shared value)
ไว้คือ “เกียรติศักดิ์ (dignity) เชี่ยวชาญ (specialty)
ซื่อสัตย์ (integrity)” ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม จึงต้องท�ำการ
วิเคราะห์ถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) ความเชี่ยวชาญ 2) มาตรฐานในระดับสากล 3)

ความเชื่อมั่น 4) ความซื่อสัตย์ และ 5) เกียรติศักดิ์
เพื่อจะน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บุคลากรทั้งหมด
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง
ไปก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้
สามารถบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มร่ ว มได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนด
วัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 4 ข้อ ดังต่อนี้
1. ศึกษาปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
ประชากรบางกลุ่มต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หมายเหตุ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้
ความส�ำคัญกับวัตถุประสงค์การวิจัยจ�ำนวน 4 ข้อ
โดยไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้แม้แต่ข้อเดียว ส�ำหรับเหตุผล
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ที่ผู้ศึกษาไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ด้วย เพราะ 1) การตั้ง งานที่ ดีขึ้ นทั้ ง ในปั จจุ บันและอนาคต ส� ำ หรั บในที่ นี้
สมมติฐานเป็นการชี้น�ำท�ำให้การศึกษาขาดความเป็น หมายถึง “การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างแรงจูงใจ
อิสระ เนื่องจากได้ตีกรอบหรือก�ำหนดทิศทางไว้ล่วง ให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็ม
หน้าโดยไม่ปล่อยให้การศึกษาเป็นไปตามธรรมชาติ 2) ที่เพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
การก�ำหนดสมมติฐานไว้ อาจเป็นการซ�้ำซ้อนกับหัวข้อ กรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ย่อยของวัตถุประสงค์การวิจัย และ 3) อาจท�ำให้หลง ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ซึ่ง
ประเด็นไปเน้นการพิสจู น์สมมติฐาน หรือให้ความส�ำคัญ รวมทั้งการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษท�ำการพัฒนาหรือ
กับสมมติฐานเทียบเท่าหรือมากกว่าวัตถุประสงค์การ ฝึกอบรมแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัย
วิจัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาครั้งนี้
ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้านให้กับบุคลากรด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ทิศทางการด�ำเนินงาน และการพัฒนาหน่วยงานของ
ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดค�ำที่เป็นนิยามศัพท์เฉพาะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยน�ำมาจากค�ำส�ำคัญทีป่ รากฏอยูใ่ นหัวข้อดุษฎีนพิ นธ์ ให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบ
และวัตถุประสงค์การวิจัยมาก�ำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน และตามแนวคิด
สวอท (SWOT) ที่จัดแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ จุดแข็งภายใน
ดังนี้
การบริหารจัดการ หมายถึง การด�ำเนินงาน หน่วยงาน และจุดอ่อนภายในหน่วยงาน (แนวคิดสวอท
หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ (SWOT) น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ โดย
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน บุคลากร และประชาชนตาม SWOT analysis ประกอบด้วย 4 ด้าน ซึ่งใช้ในการ
แนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ค่านิยมร่วม 5 ด้าน และตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เพื่อ เพื่อน�ำผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength) คือ
ข้อดีหรือปัจจัยที่สนับสนุนภายในหน่วยงาน จุดอ่อน
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปใน (Weakness) คือข้อ ด้อยหรือปัจจัยที่ไม่สนับสนุน
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยเป็นการก�ำหนด และการวางแผน ภายในหน่วยงาน โอกาส (Opportunity) คือ ข้อดี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า โดยมุ่งเน้นให้เกิด หรื อ ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ภายนอกหน่ ว ยงาน และภั ย
การเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ส�ำหรับการบริหาร คุกคาม (Threat) คือ ข้อด้อยหรือปัจจัยที่ไม่สนับสนุน
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตาม ภายนอกหน่วยงาน แต่ในที่นี้น�ำ SWOT มาปรับใช้ 2
แนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และ ด้าน คือ จุดแข็งภายในหน่วยงาน และจุดอ่อนภายใน
หน่วยงาน)”
ค่านิยมร่วม 5 ด้าน
วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง เป้าหมายใน
ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) อาจ
เรียกว่า ก�ำลังคน (manpower) หรือบุคลากรของกรม อนาคต หรือการมองสิง่ ทีต่ อ้ งการเห็นในอนาคต ซึง่ กรม
สอบสวนคดีพิเศษที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความ สอบสวนคดีพเิ ศษได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ไว้ คือ เป็นองค์กร
เข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ ชั้นน�ำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับ
และพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย
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ด้วยความเป็นธรรม เมื่อมีการก�ำหนดเป้าหมายไว้ใน
อนาคตเท่ากับมีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
ให้บุคลากรในหน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
อาจจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ เช่น การ
ฝึกอบรม การเสริมสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริงให้บุคลากรมีจิตส�ำนึกและตระหนักถึงเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
ค่ า นิ ย มร่ ว ม (shared value) หมายถึ ง
วัฒนธรรมองค์กร หรือทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิด
ของบุคลากรทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ กรมสอบสวนคดี
พิเศษได้ก�ำหนดค่านิยมร่วมไว้ คือ เกียรติศักดิ์ Dignity
เชีย่ วชาญ Specialty ซือ่ สัตย์ Integrity ซึง่ ทัศนคติและ
ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคลากรทีไ่ ปในทิศทางเดียวกันจะ
ต้องมีการก�ำหนดร่วมกัน หรือหน่วยงานได้ก�ำหนดไว้
และบุคลากรได้ยอมรับสิง่ ทีก่ ำ� หนดไว้จนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ เช่น
การฝึกอบรม ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส�ำนึก
และตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร
แนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัย
ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) หมายถึง
กลุ่มตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ
ที่น�ำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเป็นแนวคิดเกี่ยว
กับการบริหารจัดการที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก บุ ค ลากรของกรมสอบสวนคดี ที่ พิ เ ศษที่
ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยแต่ละด้านมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ความเชี่ยวชาญ (Specialty) หมายถึง ความ
สันทัดจัดเจน ความช�่ำชอง ความช�ำนิช�ำนาญมาก และ
ในความหมายอย่างกว้างหมายถึงการสัง่ สมความรูท้ ไี่ ด้
จากการศึกษาเรียนรู้หรือศึกษาจากการท�ำงาน จนมี
ความช�ำนาญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1) กรมสอบสวน
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คดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งความเชีย่ วชาญ และความช�ำนาญในการ
ปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาหรือ
ฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญกับการสัง่ สมความ
รู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ หรือได้จากการปฏิบัติงาน
จนมีความช�ำนาญ
มาตรฐานในระดับสากล (universal standard
หรือ international standard) หมายถึง สิ่งที่ถือเป็น
เกณฑ์ทรี่ บั รองกันทัว่ ไปเป็นหลักของทัง้ หมด หรือเกณฑ์
ทั่วไปที่เกิดการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานหรือเป็นสิ่งที่
เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง 1) กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรม
บุคลากรโดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องมาตรฐานในระดับ
สากลในการปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง
กฎเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปซึง่ เป็นทีย่ อมรับร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน
ความเชื่อมั่น (confidence) หมายถึง ความ
แน่นอน ความมัน่ ใจ ความแน่ใจ ความไว้ใจ ความเชือ่ ถือ
และในความหมายอย่างแคบ หมายถึงความเชือ่ ถือไว้ใจ
ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งกระท�ำหรือแสดงออกมาให้เห็นเป็นเวลา
นานจนเกิดความเชื่อถือหรือไว้ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร
โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องความแน่นอน ความมั่นใจ
และความแน่ใจในการปฏิบตั งิ าน และ 2) กรมสอบสวน
คดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจในการปฏิบัติงาน
ความซือ่ สัตย์ (integrity) หมายถึง ความสุจริต
ความจงรักภักดี ความซื่อตรง ความตรงไปตรงมา การ
ยึดถือคุณธรรม ซึง่ หมายซือ่ สัตย์ในความหมายนี้ หมาย
ถึง ความสุจริต ความซื่อตรง ความตรงไปตรงมา ซึ่ง
ความซื่อสัตย์เป็นการกระท�ำหรือสิ่งที่ต้องแสดงออก
มาให้เห็นว่ามีความสุจริตซื่อตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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1) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร แนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และ
โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องความสุจริต และการยึดถือ ค่านิยมร่วม
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดี
การบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม
พิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญ (Society) หมายถึง การบริหารจัดการที่ค�ำนึงผลก
กับเรื่องความซื่อตรง และความตรงไปตรงมาในการ ระทบทางสังคมในเรื่องการด�ำเนินคดี มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสอบสวน
เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง เกียรติตาม คดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตามแนวคิดการ
ฐานะของบุคคล เช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ความ บริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วม
เคารพนับถือ ในความหมายที่ใช้นี้ หมายถึง การด�ำรง ในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตนให้อยู่โดยรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ หรือศักดิ์ศรี
การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดท�ำ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ 1) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษพัฒนาหรือ แผนงานทีม่ คี วามเป็นรูปธรรม ชัดเจน และปฏิบตั ไิ ด้จริง
ฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องเกียรติยศ มีการจัดท�ำแผนในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวที่
และศักดิ์ศรีในการปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดี ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษมีการ
พิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญ วางแผนอย่างต่อเนื่องส�ำหรับการพัฒนาหรือฝึกอบรม
กับเรื่องการด�ำรงตนโดยรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง และความ บุคลากรตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย
เคารพนับถือในการปฏิบัติงาน (ความหมายข้างหน้านี้ วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม
ผู้ศึกษาน�ำมาจากบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staffing)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วย หมายถึง การบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วกับบุคลากรของกรม
วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ))
สอบสวนคดีพิเศษ มีการให้รางวัล การชมเชย การมอบ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก เกียรติบัตร และมีการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรม
ว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 6 ด้าน สอบสวนคดีพเิ ศษจัดบุคลากรทีเ่ หมาะสมในการด�ำเนิน
(ตัวแปรตาม) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ การพั ฒ นาหรื อ ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรตามแนวคิ ด การ
ในการด�ำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของกรม บริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วม
สอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับบุคลากร โดยน�ำมาปรับ
การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง
ใช้เป็นตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
(ผล) ทั้ง 6 ด้านนั้น ประกอบด้วย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่าง
การบริหารจัดการนโยบาย (Policy) หมายถึง ยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานงานภายใน
หลักและวิธีปฏิบัติที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยึดถือเป็น เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการพัฒนาหรือฝึกอบรม
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธ บุคลากรตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย
กิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งหมายถึงลักษณะของ วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม
การวางแนวทางการพัฒนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การรายงาน และการประเมินผล (Reporting)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายที่ หมายถึง การรายงานผลการด�ำเนินคดีเพื่อรายงาน
ต่อเนื่องส�ำหรับการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตาม ความคืบหน้า รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
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งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการ
สอบถามความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการพัฒนา
หรือฝึกอบรมตามแนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบ
ด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่
หรือสร้างความรู้ทางวิชาการ เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ หน่วยงาน บุคลากร ประชาชน และสถาบันการ
ศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษาสามารถ
น�ำข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามวิสัย
ทัศน์และค่านิยมร่วม ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง หรือการปรับใช้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นของหน่วยงานต่อไป
หรือน�ำไปเป็นข้อมูลส�ำหรับการเรียนการสอนการศึกษา
หรือการท�ำวิจยั รวมทัง้ การศึกษาต่อยอดการวิจยั ต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส�ำหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ใช้ประชากรทั้งหมดของกรม
สอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่
คดี พิ เ ศษ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ แหน่ ง อื่ น ๆ และพนั ก งาน
ราชการ รวม 1,027 คน (กลุ่มงานบริหารบุคคล กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558) มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการวิ จั ย สนามนี้ ไ ด้ ก ระท� ำ ระหว่ า งวั น ที่ 1-30
มกราคม 2559 หลังจากแจกแบบสอบถามไปแล้ว
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เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได้ จ�ำนวน 999 คน
(N=999) คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของประชากรทั้งหมด
1,027 คน ตัวแปรที่ใช้ส�ำหรับการศึกษา แบ่งเป็น 2
ส่วน ได้แก่
ตัวแปรอิสระ (เหตุ) นั้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่วน
ส�ำคัญต่อแนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั
ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน หรือ “แนวคิดการบริหาร
จัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญ (specialty) 2) มาตรฐาน
ในระดับสากล (universal standard) 3) ความเชื่อ
มั่น (confidence) 4) ความซื่อสัตย์ (integrity) และ
5) เกียรติศักดิ์ (dignity) มาใช้ในศึกษาวิเคราะห์
ส�ำหรับตัวแปรตาม (ผล) คือ ปัจจัยที่มีส่วน
ส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า
แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) ที่ประกอบ
ด้วย 11 ด้าน แต่ไม่น�ำส่วนที่เหลืออีก 5 ด้านมาปรับใช้
ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ อ�ำนาจหน้าที่ (Authority)
2) การบริหารจัดการคุณธรรม (Morality) 3) การจัด
องค์กร (Organization 4) การอ�ำนวยการ (Directing)
และ 5) การงบประมาณ (Budgeting) โดยเลือกน�ำมา
ปรับใช้เพียง 6 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
นโยบาย (Policy) 2) การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับสังคม (Society) 3) การวางแผน (Planning)
4) การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Staffing)
5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การรายงาน
และการประเมินผล (Reporting) ต่อจากนี้ไปเรียกว่า
PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน

กำรงบประมำณ (Budgeting) โดยเลือกนำมำปรับใช้เพียง 6 ด้ำน ได้แก่ ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำร
นโยบำย (Policy) 2) กำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) 3) กำรวำงแผน (Planning)
4) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Staffing) 5) กำรประสำนงำน (Coordinating) 6) กำร
นผลก(Reporting)
ต่อจำกนี
6 ด้ำน นวาคม 2560)
วารสารการศึ
ษาและการพัฒนาสั
งคม ปี้ไทปเรี
ี่ 13ยกว่
ฉบับำ ทีPAMS-POSDCoRB
่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธั
หน้ารำยงำน
ที่ 150 และกำรประเมิ
ตัวแปรอิสระ (เหตุ)
1. ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตำมแนวคิด
กำรบริหำรจัดกำรที่ประกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่ำนิยมร่วม
5 ด้ำน 1) ควำมเชี่ยวชำญ 2) มำตรฐำนในระดับสำกล
3) ควำมเชื่อมั่น 4) ควำมซื่อสัตย์ 5) เกียรติศักดิ์
2. ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตำมแนวคิดกำร
บริหำรจัดกำรที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วม 5 ด้ำน
1) ควำมเชี่ยวชำญ 2) มำตรฐำน ในระดับสำกล
3) ควำมเชื่อมั่น 4) ควำมซื่อสัตย์ 5) เกียรติศักดิ์
3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จัดแบ่งตำมจุดแข็งภำยใน
หน่วยงำน และจุดอ่อนภำยในหน่วยงำน

ตัวแปรตำม (ผล)
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ หรือ ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่เรียกว่ำ
แพ็มส์-โพส คอร์บ (PAMS-POSDCORB)
6 ด้ำน
1. กำรบริหำรจัดกำรนโยบำย (Policy)
2. กำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับสังคม
(Society)
3. กำรวำงแผน (Planning)
4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
(Staffing)
5. กำรประสำนงำน (Coordinating)
6. กำรรำยงำน และกำรประเมินผล
(Reporting)

4. เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำกรบำงกลุ่มต่อกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ

ภำพทีภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในกำรวิ
จัยทีจ่แัยสดงควำมสั
มพัมนพัธ์นรธ์ะหว่
ำงระหว่
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ที่แสดงความสั
ระหว่
างระหว่ำงตั
างตัววแปรอิ
แปรอิสสระกั
ระกับบตัตัววแปรตำม
แปรตาม
สำหรัส�บำกำรวิ
จัยเชิจงัยปริ
ำณตำมวั
ตถุปตถุระสงค์
กำรวิ
จัยจทััย้งทั้ง4 4ข้อข้อของกำรศึ
หรับการวิ
เชิงมปริ
มาณตามวั
ประสงค์
การวิ
ของการศึกกษำครั
ษาครั้ง้งนีนี้้

รูปแบบการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ ศึ ก ษาได้ อ อกแบบรู ป
แบบการวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (mixed methods research) ซึ่งเน้นการ
วิจยั เชิงปริมาณเป็นหลัก พร้อมกับน�ำข้อมูลจากการวิจยั
เชิงคุณภาพมาเสริม และเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มา
จากการวิจยั เชิงปริมาณ ตามแนวคิดของจอห์น ดับบลิว
เครสเวล และ วิคกี้ แอล. พลาโน คลาค

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยสนามเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้น�ำใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้ง

ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive
analytical approach) ส� ำ หรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประเภท
ของประชากร
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน (standard
deviation) หรือ SD ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของประชากรต่อ 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และ
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร ข้อมูลเชิงปริมาณ ทีไ่ ด้จากการวิจยั สนามจากประชากร
มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น
ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก
การทดสอบค่าที (t-test) ใช้วิเคราะห์เปรียบ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่จ�ำแนก สรุปผลการวิจัย
เป็น 2 กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เปรียบ
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เทียบความคิดเห็นของประชากรบางกลุม่ เช่น เพศชาย ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วน
และเพศหญิง ต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร ใหญ่เป็นชาย และประชากรส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ
จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน สูงกว่าปริญญาตรี
คดีพิเศษ เป็นต้น
2. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ค่าการถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression) ประชากรต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตาม
Correlation Coefficient) ใช้ในการวิเคราะห์หรือ แนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และ
พิ สู จ น์ ก ารส่ ง ผล หรื อ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระต่ อ ค่านิยมร่วม 5 ด้าน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วย
ตัวแปรตาม กล่าวคือ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของ ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเชีย่ วชาญ
ประชากรต่อการส่งผล หรืออิทธิพลของ 1) ยุทธศาสตร์ 2) ด้านมาตรฐานในระดับสากล และ 3) ด้านความ
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง เชือ่ มัน่ และเห็นด้วยในระดับน้อย 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการ ความซื่อสัตย์ และ 2) ด้านเกียรติศักดิ์
ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ที่จัด
3. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
แบ่งตามจุดแข็งและจุดอ่อนภายในหน่วยงาน (ตัวแปร ประชากรต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่
อิสระ) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตาม
ทีเ่ รียกว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน (ตัวแปรตาม) ทัง้ นี้ แนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และ
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่ ค่านิยมร่วม 5 ด้าน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็น
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด้วยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท�ำการ ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตามแนวคิด
สั ม ภาษณ์ แ นวลึ ก เฉพาะผู ้ เชี่ ย วชาญ (in-depth การบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยม
interview of experts) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ร่วม 5 ด้านในระดับมากทั้ง 5 ด้าน
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
4. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
จัดการเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดี ประชากรต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
พิเศษ จ�ำนวน 9 คน โดยเลือกมาจากการสุ่มตัวอย่างผู้ ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จัดแบ่ง
เชีย่ วชาญทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามแนวคิดสโนว์บอล (Snowball ตามจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นภายในหน่ ว ยงาน พบว่ า
Sampling) ข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก
และเป็นข้อมูลเสริมส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์เทียบเคียงกับ
5. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ประชากรต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก
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ว่า แพ็มส์-โพสด์คอร์บ (PAMS-POSDCoRB) ทีป่ ระกอบ มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียงตามล�ำดับความ
ด้วย 11 ด้าน แต่น�ำมาปรับใช้ 6 ด้าน (ตัวแปรตาม) ส�ำคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านจุดแข็งภายใน
โดยเป็ น การน� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล หน่วยงาน และ 2) ด้านจุดอ่อนภายในหน่วยงาน
ส�ำหรับการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการต่อไป
8. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ แ นวลึ ก เฉพาะ
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีเ่ รียกว่า PAMS- ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คน ต่อ
POSDCoRB ทั้ง 6 ด้าน
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์
6. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม
ประชากรต่ อ การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ สอบสวนคดีพเิ ศษ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยว่า กรมสอบสวน
ประชากรบางกลุ่มต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คดีพเิ ศษควรพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความ
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการ ส� ำ คั ญ กั บ การสั่ ง สมความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเรี ย น
วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชากร รู้ หรือได้จากการปฏิบัติงานจนมีความช�ำนาญเพิ่ม
2 กลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มากขึ้นและเห็นด้วยว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องกรมสอบสวนคดี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พิเศษ จ�ำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชายกับเพศหญิง ที่จัดแบ่งตามจุดแข็งภายในหน่วยงาน และจุดอ่อน
พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มากกว่าระดับนัยส�ำคัญทาง ภายในหน่วยงานควรเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญจาก
สถิติ (Sig. (2-tailed) < 0.05) (ค่า Sig. (2-tailed) มากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านจุดแข็งภายในหน่วยงาน และ
เท่ากับ 0.000) ซึ่งหมายความว่า ความคิดเห็นระหว่าง 2) ด้านจุดอ่อนภายในหน่วยงาน
ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตก
อภิปรายผลการวิจัย
ต่างกัน
7. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ในการอภิปรายผล ผู้ศึกษาได้น�ำข้อมูลที่เป็น
ประชากรต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ความคิดเห็นของประชากรเฉพาะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตามแนวคิด รวมตลอดทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยของ
การบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยม การศึกษาครั้งนี้มาอภิปรายผล วิเคราะห์ หรือแสดง
ร่วม 5 ด้าน ที่จัดแบ่งตามจุดแข็ง และจุดอ่อนภายใน ความคิดเห็น ดังนี้
หน่วยงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
1. การอภิปรายผลปัญหา และแนวทางการ
จัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน พบว่า พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร ของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษตามแนวคิ ด การบริ ห าร
มนุ ษ ย์ ข องกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษที่ จั ด แบ่ ง ตามจุ ด จัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน
แข็งภายในหน่วยงาน และจุดอ่อนภายในหน่วยงาน เป็นการน�ำปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร
(ตัวแปรอิสระ) ล้วนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ จั ด การมาอภิ ป รายผลควบคู ่ กั น ใน “กระบวนการ
บริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน พิ จ ารณาแก้ ไขปั ญ หาที่ ป ระกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอนที่
โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาทรัพยากร
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สอดคล้องกัน ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
หรือแนวทางการพัฒนา
2. การอภิ ป รายผลยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษทีจ่ ดั แบ่งตามจุดแข็ง และจุดอ่อนภายในหน่วย
งาน จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วน
เห็นด้วยในระดับมากต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่จัดแบ่งตามจุดอ่อน และจุดแข็งภายในหน่วยงาน
ทั้ง 2 ด้าน นั้นมีเหตุผลส�ำคัญที่ประชากรส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ล้วนเห็น
ด้วยในระดับมากดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับ
ปานกลางหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า
ประชากรส่วนใหญ่เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
รวมทัง้ ต้องการให้นำ� ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตาม
แนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และ
ค่านิยมร่วมมาใช้ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายและ
แผนงานที่ชัดเจนส�ำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เช่น การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตามแนวคิดการ
บริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วม
5 ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�ำคัญท�ำให้ประชากร
ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก แทนที่จะเห็นด้วย
ในระดับปานกลางหรือในระดับน้อยดังกล่าว
3. การอภิปรายผลเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชากรบางกลุม่ ต่อการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ จากผลการ
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง พบว่า ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน นัน้ ผูศ้ กึ ษา
มีความเห็นว่า เนื่องจากประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ล้วนเป็น
ประชากรที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรืออยู่ในหน่วย
งานเดียวกัน และประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษแบบเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ ท�ำให้สรุปได้ว่า
ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อจ�ำแนกตามเพศ มีแนวโน้มที่
จะมีมมุ มอง หรือมีความคิดเห็นทีไ่ ม่แตกต่างกันในเรือ่ ง
ภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. การอภิ ป รายผลยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ที่จัดแบ่งตามจุด
แข็ง และจุดอ่อนภายในหน่วยงาน (ตัวแปรอิสระ) ที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก
ว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน (ตัวแปรตาม) ผู้ศึกษา
มีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ เห็นถึงความส�ำคัญ
และความจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามแนวคิดการบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์
และค่านิยมร่วมทั้ง 5 ด้านดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ล้วนมีสว่ นช่วยให้การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษประสบ
ความส�ำเร็จในทิศทางทีเ่ ป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชากรของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
5. การอภิปรายผลความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผู้
ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษทีจ่ ดั
แบ่งตามจุดแข็งภายในหน่วยงาน ผู้ศึกษามีความเห็น
ว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยให้ความส�ำคัญกับการ
สั่งสมความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ หรือได้จากการ
ปฏิบัติงานจนมีความช�ำนาญเพิ่มมากขึ้น เป็นสาระ
ส�ำคัญของการปลูกฝังด้านความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นด้าน
หนึ่งของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมจากทั้งหมด 5 ด้าน
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โดยบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่อาจปฏิบัติ การบริหารจัดการด้านจุดแข็งภายในหน่วยงาน และ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงหากขาดการปลูกฝังวิสัย 2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านจุดอ่อนภายใน
ทัศน์และค่านิยมร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความ หน่วยงาน
เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ยุทธศาสตร์
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการเปรียบเทียบความ
ดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงและน�ำไปปฏิบัติ คิดเห็นของประชากรบางกลุ่มต่อการบริหารจัดการ
ได้ง่าย โดยยุทธศาสตร์มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม กรมสอบสวนคดีพเิ ศษควรก�ำหนดทิศทางหรือแนวทาง
สอบสวนคดีพิเศษ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษไปในทิศทางเดียว โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
แยกเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
สรุปข้อเสนอแนะจากการวิจยั ทีส่ ำ� คัญเรียงตาม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำ� หรับเพศชายให้แตกต่างจาก
เพศหญิง
ล�ำดับ รวม 3 ข้อ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับแนวทางการพัฒนาการ
บุคคลและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องอาจท�ำการ
บริหารจั ด การเพื่ อ พั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ของกรม
สอบสวนคดี พิ เ ศษตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ วิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสมผสาน โดยน�ำไป
ประกอบด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มร่ ว มด้ า นความ ปรับใช้เฉพาะบางด้านทีเ่ หมาะสมกับหน่วยงานทีศ่ กึ ษา
เชี่ยวชาญ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีนโยบายและ ก็ได้ หรือตัดตัวแปรบางด้านออกก็ได้ โดยไม่จำ� เป็นต้อง
แผนงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่องส�ำหรับการพัฒนา น�ำไปใช้ครบทั้งหมดทุกด้าน ในทางตรงกันข้าม อาจ
หรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�ำคัญกับการสั่งสม เพิ่มจ�ำนวนตัวแปรหรือตัวชี้วัดขึ้นอีกก็ได้ ตามความ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ หรือได้จากการปฏิบัติ เหมาะสม หรืออาจท�ำวิจัยในเชิงเปรียบเทียบหรือควร
งานจนมีความช�ำนาญ พร้อมกันนั้น กรมสอบสวนคดี ท�ำวิจัยในเชิงคุณภาพโดยมุ่งเน้นประชากรหรือกลุ่ม
พิเศษควรน�ำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือ ตัวอย่างที่มีความรู้ ความช�ำนาญที่เกี่ยวของกับแนวคิด
เทคนิควิธีการจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนา การบริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยม
ร่วม 5 ด้าน เพื่อน�ำไปสู่น�ำเสนอผลการวิจัย และการ
หรือฝึกอบรมบุคลากรด้วย
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับยุทธศาสตร์การบริหาร สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือควรท�ำวิจัยแบบเจาะลึก โดย
จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน อาจครอบคลุมเรื่องตัวแบบการบริหารจัดการ หรือ
คดี พิ เ ศษตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ ป ระกอบ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร
ด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมด้านความเชี่ยวชาญที่มี มนุ ษ ย์ ข องกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษตามแนวคิ ด การ
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีเ่ รียกว่า บริหารจัดการทีป่ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วม
PAMS-POSDCoRB กรมสอบสวนคดีพเิ ศษควรก�ำหนด แต่ละด้านอย่างเจาะจง หรือควรท�ำวิจัยโดยใช้กรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร แนวคิด หรือกลุม่ ตัวชีว้ ดั อืน่ ส�ำหรับการศึกษาวิเคราะห์
มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยควรเรียงตาม การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม
ล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ 1) ยุทธศาสตร์ สอบสวนคดีพิเศษ เช่น การบริหารจัดการตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และตามการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษา
ผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ-บัณฑิตศึกษาจากหลากหลายหลักสูตร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 40 คน ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน
2559 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2
สอบถามการมีส่วนร่วมในจัดโครงการกิจกรรมค่ายอาสาและการบริหารจัดการค่ายอาสา ตอนที่ 3 ค�ำถามปลาย
เปิดเกี่ยวกับความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ผลการวิจัย พบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นการท�ำกิจกรรมค่าย
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ส่วนที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบ
ว่าวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการค่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยเฉพาะด้านความร่วมมือในการท�ำงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จากการเข้า
ร่วมโครงการในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในข้อที่การท�ำกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะและช่วยพัฒนา
ทักษะทางสังคม ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงตนเองของนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมทีด่ หี ลังจากเข้าร่วมโครงการ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study about the participation and the evaluation of
student activity project management of public mental development and to study the moral
ethics changing of the students through the student activities project. The sample of students
consisted of 40 postgraduate students who enrolled in a various program. The period of research
started from February to June 2016. The questionnaire was the tool that used to collect the
data in this research. There was a three-part questionnaire; Part 1 the question asked about
the general information; part 2 the question asked about the participation and the managing
in the volunteer camp project; part 3 the open-ended questions asked about the feelings,
benefits and other suggestions. The results of the study showed that the participation in the
camp was at a high level, particularly involved in leaving comment was at the highest level.
There are 3 parts in the public mentality activities of Graduate Students, part 1 the overall of
the objectives of the project was at the highest level. However, when considering in each item,
it was found that the objective to encourage students to use their knowledge, responsibility and
team working were at the highest. Part 2 the overall camping management was the highest level
especially in working as team. Also, the participants were got the benefit at the highest level in
the context of public-spirited activities and the social skills development. For self-changing of
students in moral and ethics after joining the volunteer camp the concluding was the student
who participated in the project had more the mind enrichment and becoming more involved
Keywords : Public mind/ Volunteer/ Student Activities

บทน�ำ
การผลิตก�ำลังคนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้
เป็นบัณฑิตอุดมคติ ทีม่ คี วามประพฤติปฏิบตั บิ นเส้นทาง
ที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้จัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications

Framework for Higher Education: TQF : HEd) โดย
มีหลักการส�ำคัญที่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย โดยมัน่ ใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการ
ศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีด จากการขาดความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย การ
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย (ส�ำนักงาน ผลัก ความรับผิดชอบในการท�ำงานไปให้เพื่อน ขาด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) โดยทักษะใน ความรับผิดชอบต่อการท�ำกิจกรรมตามทีม่ หาวิทยาลัย
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด ก�ำหนด ขาดความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ส่วน
ชอบ ถูกก�ำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้มีการรับรู้ความรู้สึก ด้านความสามัคคี พิจารณาได้จากนักศึกษา ยังขาด
ของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง การร่วมแรงร่วมใจในการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
อารมณ์และทางสังคม มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ ส�ำเร็จ มีความขัดแย้งในการท�ำงาน ร่วมกันระหว่าง
เอื้อต่อ การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นํา นักศึกษา และด้านความมีจิตอาสา พิจารณาได้จาก
และผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีความ นักศึกษายังขาดการเสียสละ เพือ่ ช่วยเหลือกิจกรรมของ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ มหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มี
สิ่งแวดล้อม สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ การอาสา เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมดังกล่าว (รุ่งนภา ตั้ง
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการ จิตรเจริญกุล และคณะ, 2560, หน้า 157)
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน รวมถึงพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษา
บัณฑิตมีแนวคิดในการเรียนรูใ้ หม่ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ ที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี ในปัจจุบันมีส่วนงาน หน่วย
มีจติ อาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ งาน และกลุ่มภารกิจในสังกัดประกอบด้วย ส�ำนักงาน
มีคณ
ุ ค่าและประโยชน์ตอ่ โลก (ส�ำนักงานคณะกรรมการ สภามหาวิ ท ยาลั ย ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขต
การอุดมศึกษา, 2556)
กาญจนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ คณะ 16คณะ สถาบัน 7 สถาบัน วิทยาลัย 6 วิทยาลัย
พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการ ศูนย์ 10 ศูนย์ กองงานในส�ำนักงานอธิการบดี 12 กอง
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่ม งานและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจาก
ผู ้ บ ริ ห าร กลุ ่ ม อาจารย์ กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา และกลุ ่ ม นีย้ งั มีสถาบันสมทบอีก 17 แห่งและสถาบันร่วม 1 แห่ง
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ เช่น พฤติกรรม ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ด้านความรับผิดชอบและการมีวินัยอยู่ในระดับควร จ�ำนวน 20,875 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน
ปรับปรุง ร้อยละ 6.88 และ 9.27 (เมธี ธรรมวัฒนา, 9,399 คน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)
2551) จึงยังต้องมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็น
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ควร บัณฑิต ที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิต
จะเป็นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ในด้านคุณธรรม ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็น
จริยธรรมต่อผู้อื่น (ครอบครัว/ชุมชน/สังคม/ประเทศ ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใน
ชาติ) คุณธรรมจริยธรรมเร่งด่วนที่ควรพัฒนาอย่าง วงกว้าง และผลักดันให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่ง
มาก คือ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความ เสริมให้นักศึกษาน�ำศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้
มีจิตอาสา เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)
ขาดในเรื่องของ ความรับผิดชอบมากที่สุด พิจารณาได้ แม้กระนั้นจากการศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมนักศึกษากับคุณลักษณะด้านจิตอาสาของ
นิสิตนักศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นิสิต
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดนครปฐม
4 แห่ง พบว่า ระดับจิตอาสาด้านการเสียสละต่อสังคม
อยูใ่ นระดับน้อย โดยเฉพาะการเสียสละเวลาและการใช้
เวลาว่าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากการใช้เวลา
ส่วนใหญ่ให้กับการเรียน จึงไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถช่วยพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้สมบูรณ์ (วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ, 2557)
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
มหิดล มีหน้าที่ก�ำกับ ดูแลคุณภาพของการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์บัณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. 2559-2562
โดยมี พั น ธกิ จ ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่
ตอบสนองต่อพลวัตโลก และก�ำหนดเป้าประสงค์ใน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จ�ำเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม (บัณฑิตวิทยาลัย,
2559) ด้วยกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ซึง่ มีรปู แบบ
ที่หลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การ
เรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศและการเรียนรู้โดยการก
ระท�ำในสถานการณ์จริง จากการส�ำรวจทีผ่ า่ นมาพบว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมี
ความต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพือ่ พัฒนาทักษะการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ในสังคมใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ 1) ทักษะด้าน Language
and Communication 2) ทักษะด้าน Research
3 ทักษะด้าน Leadership และ
4) ทักษะด้าน Information and Technology
(บัณฑิตวิทยาลัย, 2559) ซึ่งกิจกรรมค่ายอาสาเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง สามารถน�ำความรู้จากห้องเรียน
สู่การปฏิบัติ โดยกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษา
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มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม มองเห็นถึงความ
ด้อยโอกาสของคนในสังคม และเกิดจิตสาธารณะที่
จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ซึ่งความส�ำนึกต่อส่วนรวม
เป็นลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ (สมศรี ฐานะวุฒิ
กุล และคณะ, 2556, หน้า 47) เพราะบุคคลที่มีจิต
สาธารณะจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
(ปริญญา จันทะเลิศ และคณะ, 2559) สอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี (2546) ที่ได้สรุปแนวทางการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาจิตสาธาณะได้คือ การจูงใจให้นักศึกษาปฏิบัติ
โดยการช่วยให้นักศึกษาได้รับรู้ เห็นคุณค่า รับรู้ความ
สามารถของตนเอง เรียนรู้วิธีการก�ำกับตนเอง และ
เห็นผลที่น่าพึงพอใจของการปฏิบัติ การลงมือกระท�ำ
หรือปฏิบัติ ช่วยให้นักศึกษาได้ลงมือท�ำ สังเกตการก
ระท�ำของตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดจาก
จิตส�ำนึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆ โดยในการจัดท�ำ
ค่ายอาสาจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกสาขาวิชาเพื่อ
มาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ทัง้ ในด้านการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้มคี วาม
มัน่ คงสูงขึน้ การพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� การเรียนรูก้ ารให้
ความเคารพผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการฝึกให้
เป็นผู้ที่เสียสละตนเพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่
มุง่ หวังสิง่ ตอบแทนเพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติของสังคม
(ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพลั ง แผ่ น ดิ น เชิ ง คุ ณ ธรรม,
2552, หน้า 14) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดล
ยั ง ไม่ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
อย่างแท้จริง จึงควรมีการจัดท�ำโครงการเพื่อพัฒนา
นักศึกษาและมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่ 160
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วัตถุประสงค์การวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมและประเมินผลการ
บริหารจัดการโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ พัฒนาจิต
สาธารณะ
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษาผ่ า นโครงการกิ จ กรรม
นักศึกษา

การพัฒนาจิตสาธารณะเป็นแนวคิดทีเ่ ริม่ ต้นใน
องค์การธุรกิจทีต่ อ้ งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ (CSR) จากนัน้ ได้แผ่ขยายไปยังทุกภาคส่วน การ
ที่จะสร้างคนดีได้นั้นไม่ใช่ดีเพียงความรู้แต่ต้องดีด้าน
จิตใจด้วย สถาบันการศึกษาทุกสถาบันจึงได้สง่ เสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มจี ติ สาธารณะเพือ่ ช่วยเหลือสังคมให้
น่าอยู่ยิ่งขึ้น จิตสาธารณะ เป็นความรู้สึกและการก
ระท�ำที่ฝังลึกอยู่ ในตัวบุคคลและสามารถแสดงออก
ในเชิงพฤติกรรม ด้วยการช่วยเหลือต่อส่วนรวมและ
สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น
หรือสาธารณะสมบัติ โดยมีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
จิ ต สาธารณะอยู ่ ห ลายอย่ า ง ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาจิ ต
สาธารณะให้แก่นักศึกษาจึงควรมีองค์ประกอบ 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการรู้คิด (Cognition) เป็นการตระหนัก
รู้ถึงปัญหา และสามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิด
ขึ้นในสังคม 2) ด้านเจตคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกดี
ต่อผูอ้ นื่ โดยการมีความรัก ความเมตตา เอือ้ อาทร และ
สามัคคี เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล และเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ และ 3) ด้านพฤติกรรม (Behavior)
เป็นการปฏิบัติหรือกระท�ำที่แสดงออกโดยการทุ่มเท
และอุทิศตน มุ่งปฎิบัติเพื่อส่วนรวม และท�ำประโยชน์
ต่อส่วนรวมไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ลงมือ
ปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มีสว่ นร่วมในการท�ำ
กิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม และการเข้าร่วมเครือข่าย ในการ
ท�ำกิจกรรมทางสังคม (ชาย โพสิตา, 2541)
แนวทางการพั ฒ นาจิ ต สาธารณะที่ ต ้ อ งขั บ
เคลื่อนด้วยความร่วมมือของเครือข่ายและประชาคม
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรัก เป็นความรักขั้นสูงที่
มนุษย์สามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัวของตนเอง มอง
เห็นประโยชน์ของส่วนรวม เป็นการสร้างมิตรภาพเพื่อ
สร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกัน ท�ำให้ เกิดความเข้มแข็งและเป็น

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ “ค่ายบัณฑิตอาสา เสริมสร้างชุมชน ณ จังหวัด
กาญจนบุรี” จ�ำนวน 40 คน โดยศึกษาในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2559

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบถึงระดับความมี
จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของนักศึกษาไปใช้
ในการช่วยเหลือสังคม
2. ผลการวิจยั น�ำมาเป็นแนวทางให้แก่หลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยในการพัฒนาสร้างจิตสาธารณะให้
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 . นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ น� ำ ความรู ้ จ ากที่ ศึ ก ษาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามัคคี เรียนรู้ที่จะท�ำงานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่น และเกิดแรงจูงใจในการท�ำความดีเพื่อ
สังคม
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พลังทางสังคม เป็นสิ่งที่ปลุกจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น
และ 2) ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้จากการกระท�ำ (Learning by doing)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายใน โดยมีพี่เลี้ยงที่คอยกระตุ้น ให้เกิด
การคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้สัมผัสและเกิดความเชื่อม
โยง (วัลลยา ธรรมอภิบาล, 2555) ส�ำหรับ การสร้างจิต
สาธารณะให้กบั นักศึกษานัน้ เป็นหน้าทีห่ นึง่ ของสถาบัน
การศึกษาที่จะพัฒนาให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
หรือด�ำเนินชีวติ ไปสูท่ ศิ ทางทีพ่ งึ ประสงค์ของ ทัง้ นี้ อาจ
เน้นการฝึกอบรมให้นักศึกษารู้จักหน้าที่เพื่อท�ำหน้าที่
อย่างดีที่สุดในทุกสถานะด้วยความส�ำนึกว่าทุกหน้าที่
มีคุณค่าและความส�ำคัญเท่าเทียมกัน (พิเชษฐ์ ศรีสุข
และคณะ, 2558)
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาหรื อ กิ จ กรรมนิ สิ ต เป็ น
กิจกรรมนอกหลั ก สู ตรการเรียนการสอน ซึ่งจัดขึ้น
นอกเวลาเรียนทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (อร
พิณ ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์, 2550, หน้า 9)
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันจัด
ให้แก่นสิ ติ หรือส่งเสริมให้นสิ ติ จัดขึน้ เองตามความสนใจ
และด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนานิสิตในทุกๆ ด้าน
นอกเหนือจากที่มีในหลักสูตร (กรกช ศิริ, 2536) ทั้งนี้
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ น ต้ อ งปราศจากการบั ง คั บ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์และ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
และชีวิตครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ การท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม ท�ำให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวน
การ ทางการศึกษาที่ส�ำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่
ใช้พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติ
ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ (อรพิณ
ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์) ในการจัดกิจกรรม

หน้าที่ 161
นักศึกษาต้องจัดท�ำเป็นโครงการ การบริหารโครงการ
นั้นต้องเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ
และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการกิจกรรมของ
โครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่
มีข้ันตอนและกระบวนการจัดการโครงการที่ประกอบ
ด้วย 1) การก�ำหนดโครงการ 2) การจัดเตรียมโครงการ
3) การประเมิ น โครงการและการอนุ มั ติ โ ครงการ
4) การน�ำโครงการไปปฏิบัติ และ 5) การประเมิน
ผลโครงการ (สุรเดช จองวรรณศิริ, 2558) ในการจัด
โครงการกิจกรรมนักศึกษาต้องได้รับความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จึงจะ
ท�ำให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การท�ำโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม การมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะช่วยในการขับ
เคลือ่ นกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและ เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม นอกจากนี้การท�ำโครงการกิจกรรม
ในลักษณะนี้ยังสามารถสร้างจิตส�ำนึกและคุณค่าให้
แก่นักศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและความสุขที่เกิดแก่
จิตใจอีกด้วย
การมี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ส�ำ หรั บ การท� ำ
การใดๆ ที่ ต ้ อ งท� ำ งานร่ ว มกั น เป็ น หมู ่ ค ณะ การมี
ส่วนร่วมมีโครงสร้างพื้นฐาน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มี
ส่วนร่วมในเรื่องอะไร (what participation are we
concerned with?)ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (participation in decision making)
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม (participation
in implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์ (participation in benefits) และการมีสว่ น
ร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation)
มิติที่ 2 ใครที่เข้ามามีส่วนร่วม (whose participation
are we concerned with?) ซึ่งรวมถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยสามารถแยกเป็น 4 กลุ่มใหญ่
คือ 1) ผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น 2) ผู้น�ำท้องถิ่น 3) เจ้า
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หน้าที่ของรัฐ และ 4) คนต่างชาติ มิติที่ 3 การมี นักศึกษา ในลักษณะกิจกรรมจิตอาสา โดยมีอาจารย์ที่
ส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร (how is participation ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่
occurring within the project?) โดยพิจารณาใน งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้ค�ำแนะน�ำ
ประเด็น 1) พื้นฐานของการมีส่วนร่วม 2) รูปแบบ และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการด�ำเนิน
ของการมีส่วนร่วม 3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม กิจกรรม ส�ำหรับงบประมาณทีใ่ ช้ได้จาก เงินค่ากิจกรรม
และ 4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม (Cohen and นักศึกษาและจากการขอรับการสนับสนุนจากหน่วย
Uphoff, 1977) การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความ งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
เต็มใจ ความสมัครใจ โดยผู้มีส่วนร่วมสามารถตัดสิน
1. การศึกษาเอกสาร เพื่อประมวลองค์ความรู้
ใจได้เอง ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้ง สร้างความรู้สึก เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะผ่านโครงการกิจกรรม
ผูกพันและรูส้ กึ เป็นเจ้าของมากขึน้ ท�ำให้การพัฒนาเกิด นักศึกษาต่อการเปลีย่ นแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ี
ความยัง่ ยืน (กองบริการการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษา ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับจิตสาธารณะ
มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง, 2557) กระบวนการใน แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บการมี ส ่ วนร่ วม แนวคิ ด ด้ า น
การมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมนักศึกษา และการบริหารจัดการโครงการ ทัง้ นี้
ได้แก่ 1) ร่วมท�ำการศึกษาค้นหาปัญหาและสาเหตุ ได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความต้องการ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
ของชุมชน 2) ร่วมคิด และสร้างรูปแบบ และวิธีการ เอกสารต่างๆ จากห้องสมุดหรือหอสมุด และวิเคราะห์
พัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อ ข้อมูลโดยจ�ำแนกประเภท (Typological Analysis)
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชน หรื อ วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุป
สนองความต้องการของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมใน แบบอุปนัย (Inductive Analysis) (สุภางค์ จันทวานิช,
การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน และ 2552, หน้า 106) จากนัน้ น�ำเสนอผล การวิเคราะห์ดว้ ย
4) การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลงานกิ จ กรรม การพรรณนาความ เพื่อหาข้อสรุปร่วมของข้อมูล
พั ฒ นา (ประภั ส สร เตชะประเสริ ฐ วิ ท ยา, 2549;
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและ
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2550)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายบัณฑิต
วิธีการวิจัย
อาสา เสริมสร้างชุมชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี” จ�ำนวน
การวิจัยผลของการพัฒนาจิตสาธารณะผ่าน 40 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือและวิธี
โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษา การเพื่อรวบรวมข้อมูลมี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ มีส่วนร่วมและการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม
เป็นการวิจยั แบบผสม (Mix-method Research) ผ่าน นักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านคุณธรรมจริยธรรม
โครงการกิ จ กรรมที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ที่ดีของนักศึกษาและการสนทนากลุ่ม (Focus group
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น�ำความรู้ที่เรียนไปใช้ discussion) เพื่อประเมินผลของโครงการกิจกรรม
ประโยชน์ในสังคมและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะผ่ า น
โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
และประเมินผลการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
1. ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการ พบว่า การมี
ส่วนร่วมในโครงการอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ จ�ำแนกรายข้อ
พบว่า การมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นการท�ำกิจกรรม
ค่ายอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานในค่าย อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วม
กิจกรรม เพือ่ ท�ำประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม การมีสว่ นร่วมใน
การวางแผนกิจกรรมค่าย การมีสว่ นร่วมประชาสัมพันธ์
ค่าย และการมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมค่าย อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
พบว่า การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�ำแนกรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดทุกข้อ
3. ด้านการบริหารจัดการโครงการ พบว่า การ
บริหารจัดการโครงการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เมือ่ จ�ำแนกรายข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ดุ ยกเว้น
ระยะเวลาในการออกค่าย การจัดเตรียมสถานที่และ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก
4. ด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการ
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ ได้แก่ การส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
การช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม การสร้างเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การได้ประสบการณ์จาก
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การท�ำงานร่วมกับชุมชน และการได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ขี องนักศึกษาผ่านโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา
ผลจากการสนทนากลุ ่ ม (Focus group
discussion) ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมได้ให้ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีของนักศึกษาผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา ใน
ประเด็นการพัฒนาจิตสาธารณะ ดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงตนเองของนั ก ศึ ก ษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีหลังจากเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมค่ายอาสา เพื่อเสริมสร้างชุมชน สามารถสรุป
ได้ว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายอาสา
ท�ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสุขในด้านจิตใจ เนื่อง
มาจาก 1) การกระท�ำเพื่อผู้อื่นท�ำให้เกิดความสุขใจ
2) ทุกคนในค่ายช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุข 3)
การทีไ่ ด้เห็นน้องๆ นักเรียน ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายมีความ
สุข 4) ได้รบั โอกาสและประสบการณ์ดๆี 5) ทุกคนทุม่ เท
และเสียสละ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเด็ก 6) เป็น
กิจกรรมที่บ�ำเพ็ญประโยชน์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 7) เป็น
ค่าย ที่สนุก มีความประทับใจและได้พบมิตรภาพที่
ดี 8) ได้พบเด็กๆ พบโลกอีกใบที่ไม่เคยเห็น และ พบ
ธรรมชาติที่สวยงาม 9) ทุกๆ คนมีความสุขที่ได้ท�ำงาน
ในความรับผิดชอบได้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี 10) สมาชิก
ร่วมค่ายให้ความช่วยเหลือกันดีมาก 11) มีความสุขจาก
สิ่งที่ให้ต่อสังคม รู้จักให้ และท�ำให้ได้เห็นความสุขของ
คนอืน่ และ 12) เกิดความรูส้ กึ เป็นผูใ้ ห้และมีแรงบันดาล
ใจในการกระท�ำความดีมากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษา ควรด� ำ เนิ น การโดย
1) ก�ำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาอย่างชัดเจน และก�ำหนดให้
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เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (2556) วิษณุ หยกจินดา (2557) รุ่งวิทย์ ตรีกุล และ
กับนักศึกษาในทุกระดับ 2) ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม คณะ (2558)
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
ที่การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อท�ำประโยชน์ต่อ
3) การสอดแทรกความรู้ห รือเนื้อหาด้านคุณ ธรรม ส่วนรวม การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมค่าย
จริยธรรมในลักษณะของกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ค่าย และการมีส่วนร่วม
และ 4) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา เกิ ด ออกแบบกิจกรรมค่าย อยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่า
จิตส�ำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ ในการท�ำกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีข้อ
เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อย่างต่อเนื่อง จ�ำกัดในเรื่องของเวลา เนื่องมาจากนักศึกษาผู้เข้าร่วม
3. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา กิจกรรมส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ตรงกัน ท�ำให้เมื่อมีการ
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษา ได้แก่ 1) การ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจึงไม่สามารถมาร่วม
ขาดความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญของการพัฒนา ประชุมได้ และโครงการค่ายที่จัดในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษาผ่ า นโครงการ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นผูป้ ระสาน
กิจกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรสาขา งานหลักระหว่างนักศึกษาและชุมชน รวมทั้งด�ำเนิน
วิชา 2) การรับรู้และการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ด้าน การประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ ท�ำให้นักศึกษาผู้
กิจกรรมนักศึกษาของอาจารย์ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
3) การด�ำเนินงานด้านการเงิน ซึง่ มีขนั้ ตอนและระเบียบ ของ นัยนา เดชะ (2557) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมใน
ที่ยุ่งยากต่อการท�ำงานของนักศึกษา และ 4) นักศึกษา การจัดการมูลฝอยของประชาชนในต�ำบลเลม็ด อ�ำเภอ
ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานท�ำ และอยู่ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยูใ่ นระดับน้อย ในเรือ่ งการ
ในวัยผู้ใหญ่ จึงไม่สนใจที่จะท�ำหรือเข้าร่วมกิจกรรม วางแผนแก้ไขปัญหาและการด�ำเนินงานการจัดการขยะ
นักศึกษา
มูลฝอยในชุมชม ดังนั้นในการจัดท�ำโครงการกิจกรรม
นักศึกษาครัง้ ต่อไป ควรให้นกั ศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมใน
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นผู้เสนอและรับผิด
ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่เข้า ชอบการท�ำโครงการและการด�ำเนินงานเอง นอกจากนี้
ควรขยายโครงการกิจกรรมให้ถงึ ชาวบ้านในชุมชน เพือ่
ร่วมโครงการค่ายอาสา เสริมสร้างชุมชน
มีการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นการ สร้างคุณประโยชน์และ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
ท�ำกิจกรรมค่าย และการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในค่าย สถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ชุมชน
ส�ำหรับการบริหารจัดการโครงการค่ายบัณฑิต
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในการท�ำกิจกรรมค่ายอาสา
ผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต้ อ งร่ ว มกั น ก� ำ หนดรู ป แบบและ อาสา เสริมสร้างชุมชนครั้งนี้ พบว่า การบริหารจัดการ
กิจกรรมที่จะใช้ในการด�ำเนินการค่ายให้สอดคล้องกับ โครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งบรรลุตาม
ความรู้และความสามารถของตนเองและสมาชิกในทีม วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากการด�ำเนินการ
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ระบบการศึกษาสู่ท้องถิ่น น�ำไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียง
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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มหิ ด ล การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ มีความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้านการน�ำความรู้ความ
สามารถมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานเพือ่ สังคม โดยร่วม
กันบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านวิชาการในสาขาที่ตนถนัดแก่โรงเรียนและชุมชน
และด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัย
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของโครงการจะพบว่า
เกิดจากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และชุมชน ที่ความร่วมแรงร่วมใจกันด�ำเนินงานเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนโดยน�ำความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการท�ำกิจกรรม สอดคล้องกับ
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และคณะ (2555, หน้า 14-15)
ที่นักศึกษาซึ่งเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในสังคมไทย มีกระบวนการ
เรียนรู้ มีความร่วมมือ และสามารถน�ำไปประยุกใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ ด้านการบริหารโครงการกิจกรรม
พบว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
มีการสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน การบริหารเวลา
ในการท�ำกิจกรรม การบริหารจัดการก�ำลังคนและการ
ดูแลกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม การแก้
ปัญหาเฉพาะหน้า ความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่
ของทีมงาน ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการจัดโครงการกิจกรรม
ค่ายอาสา และส่งผลให้งานส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเนตร ธรรมกูล
และคณะ (2557, หน้า 52) พบว่า การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอน แบบกลุ่ม
เล็ก ซึ่งท�ำให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ช่วย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน จะกระตือรือร้น
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ค้นหาและวิเคราะห์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เกิดความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ของนักศึกษาผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา สามารถ
ท�ำให้นกั ศึกษาผูเ้ ข้าร่วมโครงการเกิดความสุขด้านจิตใจ
ที่ได้กระท�ำเพื่อผู้อื่น ได้เห็นกลุ่ม เป้าหมายมีความสุข
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความช่วยเหลือกันทุ่มเทและเสียสละเพื่อสร้างสรรค์
สิ่งดี ได้พบมิตรภาพที่ดี มีความสุขที่ได้ท�ำงานในความ
รับผิดชอบ ได้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสุขจากสิ่งที่ให้
ต่อสังคม รู้จักให้ และท�ำให้ได้เห็นความสุขของคนอื่น
เกิดความรู้สึกเป็นผู้ให้และมีแรงบันดาลใจในการกระ
ท�ำความดีมากขึ้น สอดคล้องกับศักดิ์มงคล เชื้อทอง
และคณะ (2555, หน้า 36) และวัลลยา ธรรมอภิบาล
(2555, หน้า 220) พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม
การพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนนเฉลี่ยของความมีจิต
สาธารณะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจาก การ
มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ แต่สิ่งที่
ได้รับคือความสุขใจ และได้รับประสบการณ์การเรียน
รู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม การท�ำโครงการ การสร้างแรงจูงใจ
ท�ำให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและ มีเจตคติที่ดีต่อ
การมีจิตสาธารณะ จนเกิดการกระท�ำที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ส่งผลให้ระดับ จิตสาธารณะด้านการรู้คิด
สูงขึ้น ในด้านแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีก�ำหนด
นโยบายเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาอย่างชัดเจน และก�ำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่
หลักของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษา ในทุกระดับ
เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นและด�ำเนินการสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมทีด่ ภี ายในมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดท�ำค่านิยมในรูปแบบต่างๆ การสอดแทรกความรูห้ รือ
เนือ้ หาด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการ
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สอน ในลักษณะของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ผ่านโครงการค่ายกิจกรรมจิตอาสาซึง่ เป็นค่ายทีใ่ ห้ความ
เกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งส่งเสริม รู้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักศึกษา
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างต่อ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตน เพื่อสร้าง
เนื่อง สอดคล้องกับ ลัดดาวรรณ แสนสุข และคณะ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนและประเทศชาติ อี ก ทั้ ง
(2557, หน้า 128) และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล และ เป็นการบูรณาการความรู้ของนักศึกษาในหลากหลาย
คณะ (2560, หน้า 164) การเรียนรู้คู่การท�ำงาน เพื่อ ศาสตร์สาขาวิชา
ต้องการให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วม
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
กิจกรรม ท�ำงานร่วมกับสังคม รูจ้ กั เสียสละเพือ่ ส่วนรวม
2.1 การพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่นกั ศึกษา
และท้องถิ่น จึงควรจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะที่ ผ่ า นโครงการกิ จกรรมนั ก ศึ ก ษา ควรให้ นัก ศึ ก ษามี
สอดแทรกในรายวิชา ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณธรรม ส่วนร่วมคิดและออกแบบกิจกรรม ตั้งแต่การเขียน
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่มีบทบาทส�ำคัญ โครงการ การวางแผนด�ำเนินงาน การประชาสัมพันธ์
มากที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม โครงการ จนกระทั่งการประเมินผลโครงการ เพื่อให้
จริยธรรมของนักศึกษา
นักศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง
2.2 ควรใช้โครงการกิจกรรมในรูปแบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ต่างๆ มาพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่นกั ศึกษา เพือ่ เปรียบ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ เทียบผลสัมฤทธิว์ า่ โครงการในรูปแบบใดเหมาะสมและ
การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาใน มีประสิทธิภาพส�ำหรับใช้ใน การส่งเสริมจิตสาธารณะ
ทุ ก ระดั บ สามารถด� ำ เนิ น การได้ โ ดยใช้ ก ารมี ส ่ ว น ของนักศึกษา เช่น โครงการปฎิบัติธรรม โครงการ
ร่วมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น
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การท�ำงานกลุ่ม เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วม
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I และศึกษาทักษะการท�ำงานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ�ำนวน
39 คน ได้มาจากการสุม่ แบบกลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 3) แบบ
วัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
กรณีสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น
(5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนอยู่ใน
ระดับดี

ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)/ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค		
จิ๊กซอว์ I/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์/ ทักษะการท�ำงานกลุ่ม/

ABSTRACT
The purposes of this research were to compare learning achievement and science
communication skills of students before and after learning with 5E learning cycle and cooperative
learning jigsaw I technique and to study teamwork skillsThe participants consisted of 39 eleventh
grade students at Bansuan Jananusorn School in the second semester of academic year 2016.
They were randomly selected by using the cluster random sampling method. The research
instruments included 1) Lesson plans using 5E learning cycle and cooperative learning jigsaw I
technique on structure and function of angiosperms, 2) Learning achievement test, 3) Science
communication skills test and 4) Teamwork skills evaluation form. The data were analyzed
using mean, standard deviation, dependent samples t-test. The results showed that
1. The posttest scores of students’ learning achievement and science communication
skills after using 5E learning cycle and cooperative learning jigsaw I technique on structure and
function of angiosperms were statistically significant higher than pretest scores at the .05 level.
2. The posttest scores of students’ teamwork skills after using 5E learning cycle and
cooperative learning jigsaw I technique on structure and function of angiosperms were at good
level.
Keywords : 5E LEARNING CYCLE/ COOPERATIVE LEARNING JIGSAW I TECHNIQUE/ LEARNING
ACHIEVEMENT/ SCIENCE COMMUNICATION SKILLS/ TEAMWORK SKIILS

บทน�ำ

ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น อาจเป็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและต้องการค�ำอธิบาย
เทคโนโลยี ส ่ ง ผลให้ ผู ้ ค นทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกได้ รั บ ข้ อ มู ล จากบุคคลที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่ทุกคน
ข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ที่สามารถท�ำให้ประเด็นเหล่านั้นเกิดความกระจ่างได้
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ด้วยเหตุนี้ การท�ำให้ประชาชนเข้าใจวิทยาศาสตร์ไม่
เพียงเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่
ยังเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ (Science Communication)
นัน้ เป็นการถ่ายทอดสารทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์โดย
การพูดหรือการเขียนไปยังผูร้ บั สาร การฟังหรือการอ่าน
ผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารที่เป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ทางวิทยาศาสตร์ได้ หากบุคคลที่เกี่ยวข้องมิได้เป็นผู้รู้
วิทยาศาสตร์หรือเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กค็ วร
ศึกษาและท�ำความเข้าใจกระบวนการของการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน,
2557)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส�ำคัญ
คือ ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถใน
การรับและส่งสาร มีวฒ
ั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและสังคม รวม
ทัง้ การเจรจาต่อรองเพือ่ ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากการประเมินผลโดยดูจากคะแนนโอเน็ต
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในปีการศึกษา 2556-2558
พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากับ 32.86 34.92 และ 34.99 จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับปัญหาในชั้น
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เรียนวิทยาศาสตร์ขณะที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนและมี
โอกาสสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พบ
ว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจาก ผู้เรียนไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน และผูเ้ รียนกับผูส้ อน
นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาด้านการท�ำงานร่วมมือกันภายใน
กลุม่ เป็นลักษณะต่างคนต่างท�ำงาน ผูเ้ รียนทีเ่ ก่งในกลุม่
ท�ำงาน ผู้เรียนระดับปานกลางท�ำงานบ้างเล่นบ้าง และ
ผูเ้ รียนอ่อนไม่คอ่ ยสนใจในการท�ำงาน ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ รียนนัน้ ยังมีทกั ษะการสือ่ สารการท�ำงานร่วมมือ และ
การท�ำงานกลุ่มไม่เป็นที่น่าพอใจ
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทสี่ ง่ ผลให้ผเู้ รียนสามารถเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และทักษะต่างๆ พบว่า แนวทางการจัดการ
เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข อง
วิชาวิทยาศาสตร์ คือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5E) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เป็นกระบวนการที่ให้นักเรียน
ได้ค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ
คิดและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่อง
มือประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส�ำรวจและ
ค้ น หา (Exploration) ขั้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป
(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ
ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียน
รู้ตลอดเวลา โดยครูเป็นผู้ก�ำกับควบคุมด�ำเนินการให้
ค�ำปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจ เป็นผู้กระตุ้น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัชชา
กัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555) ได้ท�ำการศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูก�ำหนดให้ โดยสมาชิกในกลุ่มไปศึกษาร่วมกับกลุ่ม
พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ อื่นที่ได้หัวข้อเดียวกัน มีการอภิปรายร่วมกัน เมื่อเกิด
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลังการจัดกิจกรรม ความเข้าใจแล้วน�ำผลจากการศึกษามาอธิบายให้เพือ่ น
การเรียนรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจดรรม ในกลุ่มฟังและน�ำหัวข้อย่อย ๆ มาต่อเป็นเรื่องราวเป็น
เรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หนึ่งเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I
อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ AÇIšLi, Yalçin and ท�ำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดทักษะการท�ำงานร่วมมือกัน
Turgut (2011) ได้ทำ� การศึกษาผลของการสอนแบบสืบ ภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ สมใจ เพชร
เสาะหาความรู้ (5E) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุกไส (2548) พบว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
แรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วย
ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เวลา 7 สัปดาห์ มีนักศึกษาจ�ำนวน 60 เทคนิคจิกซอว์มคี วามสามารถในการท�ำงานกลุม่ สูงกว่า
คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบบรรยาย นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ
จ�ำนวน 30 คน และนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสืบ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เสาะหาความรู้ (5E) จ�ำนวน 30 คน พบว่านักศึกษาที่ สูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้วธิ ปี กติ อย่างมีนยั
ได้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และยังสอดคล้องงานวิจยั
ทางการเรียนกลุม่ ทดลองแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่าง ของ Çagatay and DemircioÇlu (2013) ได้ท�ำการ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี jigsaw I ต่อความเข้าใจ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียน
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค jigsaw I มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ร่วมกัน เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สมาชิกใน สถิติที่ระดับ .05
กลุ่มจะมีความสามารถแตกต่างกัน ส่งเสริมให้นักเรียน
จากสภาพการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจน�ำรูป
รู้จักช่วยเหลือกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยเหลือคนที่อ่อน แบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
กว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
เรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะยึดตาม I มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
แนวคิดที่ว่า ความส�ำเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็น ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ
ความส�ำเร็จของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ ทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม ในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยาเพิ่ ม เติ ม
สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร และพิวัสสา นภารัตน์, ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวน
2554) เทคนิคที่น่าสนใจเทคนิคหนึ่งคือ การเรียน (จั่นอนุสรณ์)
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เป็นการจัดกิจกรรม
การสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4-6 คน โดย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมาชิกของนักเรียนต้องมีความแตกต่างกันในระดับ
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สติปัญญา สมาชิกในกลุ่มแบ่งกันศึกษาหัวข้อย่อย ๆ ที่ และทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
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หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
2. เพือ่ ศึกษาทักษะการท�ำงานกลุม่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I เรือ่ ง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
2. ทั ก ษะการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความ
รู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเท
คนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ทักษะการท�ำงานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I เรือ่ ง
โครงสร้างและหน้าทีข่ องพืชดอก หลังเรียนอยูใ่ นระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการ
วิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบปกติ โรงเรียนบ้านสวน

หน้าที่ 173
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
2 ห้องเรียน รวม 83 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
สามารถทางการเรียน
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนที่
เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบปกติ โรงเรียนบ้าน
สวน (จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
random sampling) จ�ำนวน 39 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ
การท�ำงานกลุ่ม
3. เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ เรือ่ ง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา เล่ม 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด�ำเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการทดลอง
16 คาบ โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ�ำนวน
2 คาบและด�ำเนินตามแผนวิจัยจ�ำนวน 14 คาบ ผู้วิจัย
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิ๊กซอว์ I มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ขัน้ การสร้างความสนใจ (Engagement)
ครูเตรียมหัวข้อมากระตุ้นผู้เรียน และจัดกิจกรรมหรือ
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สถานการณ์กระตุ้น เช่น กระตุ้นด้วยค�ำถาม รูปภาพ
1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ครู
คลิปวิดีโอ เป็นต้น
ประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนท�ำแบบทดสอบย่อย
เพื่อท�ำให้นักเรียนสนใจสงสัย และน�ำเข้า เป็นรายบุคคล จากนั้นน�ำคะแนนสมาชิกในกลุ่มเดิม
สู่หัวข้อที่ครูเตรียมให้ผู้เรียน หลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่ม มารวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนน
ผู้เรียน 4 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้เรียนมีความแตกต่าง สูงสุดอันดับ 1 2 และ3 จะได้รับรางวัล หรือน�ำผลงาน
กันในระดับสติปัญญาทุกคนต้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า ไปติดประกาศที่บอร์ด และควรให้ค�ำชมเชยกลุ่มอื่นๆ
กลุ่มบ้าน (Home group)
ที่สามารถท�ำกิจกรรมนี้ได้ส�ำเร็จ
1.2 ขัน้ การส�ำรวจและค้นหา (Exploration)
2 . ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น ห ม า ย
นักเรียนร่วมกันการวางแผนก�ำหนด
ถึ ง ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ใช้ วั ด ความรู ้ ห รื อ คุ ณ ภาพของ
แนวทางการส�ำรวจตรวจสอบ ตัง้ สมมติฐาน ความรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
ก� ำ หนดทางเลื อ กที่ เ ป็ น ไปได้ ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เก็ บ พืชดอก ซึง่ สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รวบรวมข้อมูลโดยในกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญต้องท�ำการทดลอง ทางการเรียน
หรืออ่านจับใจความส�ำคัญ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความรู้กัน มีปฏิสัมพันธ์กัน และเขียนสรุปสาระส�ำคัญ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โดยครูแจกกิจกรรมหัวข้อเรื่องที่ใช้ส�ำหรับให้ผู้เรียนใน ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของ
แต่ละกลุ่มศึกษา และมอบหมายภารกิจ โดยสมาชิก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครอบคลุมพฤติกรรมด้าน
ในแต่ละกลุม่ ต้องเลือกศึกษากิจกรรมคนละ 1 กิจกรรม ความรู้ความจ�ำ ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์
และต้องไม่ซ�้ำกัน ให้สมาชิกแต่ละคนที่เลือกศึกษา การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยเป็นข้อสอบ
กิจกรรมเดียวกันของทุกกลุ่มมานั่งด้วยกัน เรียกว่า ปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) ต้องท�ำความเข้าใจ
4. ทั ก ษะการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์
ในประเด็นหรือค�ำถามที่กิจกรรมก�ำหนดให้
หมายถึ ง การรั บ และส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น การอธิ บ าย
1.3 ขั้ น การอธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทางธรรมชาติโดยการใช้ภาษาด้าน
(Explanation) สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert การฟัง การอ่านและการพูดเพื่อแสดงความรู้ความคิด
group) กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่ากลุ่มบ้าน แลกเปลีย่ นความรู้ แนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่
โดยน�ำเสนอความรู้ที่ตนไปศึกษามาอธิบาย อภิปราย แสดงออกมาโดยการเขียนสรุปใจความส�ำคัญ ค�ำศัพท์
ภายในกลุม่ และน�ำความรูแ้ ต่ละส่วนมาต่อกันเป็นเรือ่ ง และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
ราวแล้วน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนและนักเรียนร่วมกันสรุป สามารถวัดได้จาก
สาระส�ำคัญของบทเรียน
แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
1.4 ขัน้ การขยายความรู้ (Elaboration) ครู
5. แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ วั ด ทั ก ษะการสื่ อ สารทาง
ใช้โดยยกสถานการณ์ตัวอย่าง อธิบายเชื่อมโยงความรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้านการ
ทีไ่ ด้ไปใช้ในเรือ่ งอืน่ หรือสถานการณ์อนื่ ๆ รวบรวมเพือ่ อ่านและการเขียน โดยมีสถานการณ์ให้อา่ น 2 บทความ
น�ำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่
แต่ ล ะบทความประกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถามแบบอั ต นั ย
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จ�ำนวน 5 ข้อ โดยให้นักเรียนอ่านบทความและเขียน
สรุปใจความส�ำคัญ ค�ำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง ซึง่ สร้างขึน้ โดยผูว้ จิ ยั โดยการประเมินเป็นแบบ
Scoring rubric
6. ทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม หมายถึ ง การที่
ผู ้ เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
ท�ำงานของกลุ่ม ความเสียสละ การยอมรับซึ่งกันและ
กันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบ
ประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
7. แบบประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมการท�ำงาน
กลุ ่ ม ประเมิ น โดยนั ก เรี ย นซึ่ ง ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม
ประเมินตนเอง โดยการประเมินเป็นแบบ Scoring
rubric จ�ำนวน 10 ข้อ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิก๊ ซอว์ I เรือ่ ง โครงสร้างและหน้าทีข่ องพืชดอก
จ�ำนวน 4 แผนการจัดการจัดการเรียนรูม้ คี า่ เฉลีย่ ความ
เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 4.60-5.00 ซึง่ ถือว่ามีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ�ำนวน 40 ข้อ โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.60-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22-0.69
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.86 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
3. แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ฉบับก่อนเรียนมีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.0-4.8
ซึง่ ถือว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ค่าความยาก
ง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.44-0.69 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง
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0.56-0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และฉบับหลัง
เรียนมีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.2-4.8 ซึ่งถือว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.56-0.71 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง
0.41-0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มมี
ความเหมาะสมเท่ากับ 4.6 ซึ่งถือว่าความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด
2. วิธีด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. แนะน�ำขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรมและบทบาท
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบ
ทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับก่อนเรียน)
3. ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียน
รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก จ�ำนวน 4 แผน ใช้เวลาสอน
14 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการสอนด้วยตนเอง
ระหว่างด�ำเนินสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อ
สิ้นสุดแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้ผู้เรียน
แต่ละกลุม่ ท�ำการประเมินการท�ำงานร่วมมือโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
4. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนตามก� ำ หนดแล้ ว จึ ง
ท�ำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับหลังเรียน)
5. น�ำผลคะแนนทีไ่ ด้จากการตรวจแบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะการท�ำงานกลุ่ม มาวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

*p ≤ .05

กลุ่มทดลอง

n

X

SD

df

t

Sig

ก่อนเรียน
หลังเรียน

39
39

11.44
29.64

2.82
5.18

42
42

19.19*

.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น (5E)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 11.44 และหลังเรียนเท่ากับ 29.64 เมื่อเปรียบ
เทียบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสือ่ สาร
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
กลุ่มทดลอง

n

ก่อนเรียน
หลังเรียน

39
39

X
7.07
14.15

SD
1.87
2.31

df

t
42
42

Sig
14.89*

.00

*p ≤ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I มีคา่ เฉลีย่ คะแนนทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์กอ่ นเรียนเท่ากับ 7.05
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หน้าที่ 177
และหลังเรียนเท่ากับ 14.15 เมือ่ เปรียบเทียบ พบว่า ทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการท�ำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก
ตารางที่ 3 ทักษะการท�ำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก

1. กลุ่มของเรามีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิก
ทุกคนภายในกลุ่ม
2. กลุ่มของเรามีการตอบคำ�ถามทุกครั้งที่มีการถามคำ�ถาม
3. กลุ่มของเรามีการอธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่สมาชิกภายในกลุ่มรู้และสามารถ
อธิบายได้
4. กลุ่มของเรามีการสรุปข้อความค�ำพูดสมาชิกทุกคนเพื่อให้แน่ใจและเข้าใจตรงกัน
5. งานกลุ่มไม่สามารถสำ�เร็จได้ ถ้าสมาชิกในกลุ่มบางคนจะไม่ทำ�หน้าที่ของตน
6. กลุ่มของเราดำ�เนินงานตามเป้าหมายของกลุ่ม
7. กลุ่มของเรามีการช่วยสมาชิกกลุ่มในการเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติ
8. สมาชิกทุกคนในกลุ่มที่ประสบปัญหาในการทำ�ความเข้าใจหรือฝึกปฏิบัติในทุกเรื่องจะ
ได้รับการช่วยเหลือแนะนำ�เสมอ
9. สมาชิกในกลุ่มมีการค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องจำ�เป็นต่อการทำ�งาน
10. ผลงานของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ย

จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการท�ำงานกลุ่ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I เรือ่ ง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก พบว่า คะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ใน
ระดับดี ( x = 4.43, SD = 0.51)

X
4.46

SD

แปลค่า
ระดับ

0.49

ดี

4.47
4.51

0.50
0.55

ดี
ดีมาก

4.44
4.30
4.26
4.50
4.48

0.49
0.51
0,60
0.57
0.50

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

4.22
4.69
4.43

0.48
0.46
0.51

ดี
ดีมาก
ดี

ค่าสถิติ

ทักษะการท�ำงานกลุ่มของนักเรียน

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลงานของ
กลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกลุ่มของเรามีการ
อธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่สมาชิกภายในกลุ่มรู้
และสามารถอธิบายได้ และด้านกลุ่มของเรามีการช่วย
สมาชิกกลุ่มในการเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติ ตามล�ำดับ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ทั ก ษะการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความ
รู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิก๊ ซอว์ I หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. ทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม ของนั ก เรี ย นของ
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความ
รู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิก๊ ซอว์ I หลังเรียนอยูใ่ นระดับดีซงึ่ เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
ข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการท�ำงานกลุ่ม
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นทีน่ ำ� มาอภิปราย
ผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช ดอกของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ I หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานข้อที่
1 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I ซึง่ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่
มีการตัง้ ค�ำถาม เพือ่ เป็นการกระตุน้ ผูเ้ รียนให้สบื ค้นหรือ
ค้นหาค�ำตอบในประเด็นที่ครูผู้สอนก�ำหนด นอกจากนี้
ยังมีการลงมือปฏิบัติ ฝึกการสังเกต การวิเคราะห์ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กัน และการท�ำงานร่วมกัน
ภายในกลุม่ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถสร้างเป็นองค์ความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
มีการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุม่ และมีการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์
สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร และพิวัสสา นภารัตน์,
2554) โดยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น รวมทัง้ การเป็น
ก�ำลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่
อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ
เรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส�ำเร็จ
ของแต่ละบุคคลคือความส�ำเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร
ระงับทุกข์, 2541) จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียน
รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I ในขั้นที่ 1 การสร้าง
ความสนใจ (Engagement) โดยครูเตรียมหัวข้อเพื่อ
กระตุน้ ผูเ้ รียน และจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์กระตุน้
เช่น กระตุ้นด้วยค�ำถาม รูปภาพ เพื่อท�ำให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจหรือสงสัย ขั้นที่ 2 การส�ำรวจและค้นหา
(Exploration) ครูแจกกิจกรรมหัวข้อเรื่องที่ใช้ส�ำหรับ
ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มศึกษา และมอบหมายภารกิจ
ให้นกั เรียนค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง ซึง่ ผูเ้ รียนค้นหาค�ำ
ตอบโดยการพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ซึง่ เป็นวิธกี าร
สอนทีเ่ หมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์ (ภพ เสาหไพบูลย์,
2542) โดยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องท�ำการทดลองหรือ
อ่านจับใจความส�ำคัญมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
และมีปฏิสัมพันธ์กัน แล้วเขียนสรุปสาระส�ำคัญลงใน
กิจกรรมที่ครูก�ำหนดให้ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้น
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พบความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและ
ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดโดยมีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ขั้นที่ 3 การอธิบายและ
ลงข้อสรุป (Explanation) สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
(Expert group) กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่า
กลุ่มบ้านโดยน�ำความรู้ที่ตนศึกษามาอธิบาย อภิปราย
ภายในกลุม่ และน�ำความรูแ้ ต่ละส่วนมาเชือ่ มโยงกันเป็น
เรือ่ งราวแล้วน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน จากนัน้ นักเรียนร่วม
กันสรุปสาระส�ำคัญของบทเรียน จากขั้นที่ 2 และขั้นที่
3 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขัน้ ทีผ่ ้เู รียนมีโอกาสได้ฝกึ ความ
คิดและฝึกการกระท�ำ ท�ำให้ได้เรียนรูแ้ ละค้นพบวิธเี สาะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกัน
ในการเชือ่ มโยงสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละสามารถอธิบายความคิด
รวบยอดได้อย่างเข้าใจ โดยเชือ่ มโยงประสบการณ์ความ
รู้เดิมและสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,
2558) สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความ
รูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) ซึง่ อธิบายว่า การเรียน
รู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเป็น
ผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม การ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสังเกต ส�ำรวจเพื่อให้เห็นปัญหา มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน เช่น แนะน�ำถามให้คิด เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ
หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการคิดค้นต่อ ๆ ไปให้มีการท�ำงานกลุ่ม (วัฒนาพร
ระงับทุกข์, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนทีใ่ ห้ผเู้ รียนมีบทบาทหรือมีสว่ นร่วมอย่าง
ตืน่ ตัว (ทิศนา แขมมณี, 2559) ขัน้ ที่ 4 การขยายความรู้
(Elaboration) ครูใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำสิ่งที่ได้
เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้โดยยกสถานการณ์ตวั อย่าง อธิบาย
เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ไปใช้ในเรื่องอื่นหรือสถานการณ์
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อื่น ๆ แล้วรวบรวมเพื่อน�ำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่
และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) ครูประเมิน
ผลการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบย่อยเป็น
รายบุคคล จากนั้นน�ำคะแนนของสมาชิกในกลุ่มเดิม
มารวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนของกลุ่ม จากขั้นตอน
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยอาศัยการร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังช่วยให้
ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงาน
มากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น (Long-term
retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณมากขึน้ (ทิศนา แขมมณี, 2559)
2. ทั ก ษะการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ Iหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ซึ่งเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I ใน
ขั้นที่ 2 การส�ำรวจและค้นหา (Exploration) ครูแจก
กิจกรรมหัวข้อเรื่องที่ใช้ส�ำหรับให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
ศึกษา และมอบหมายภารกิจ โดยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ต้องท�ำการทดลองหรืออ่านจับใจความส�ำคัญ มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีปฏิสัมพันธ์กัน และ
เขียนสรุปสาระส�ำคัญลงในกิจกรรมที่ครูก�ำหนดให้
และขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) กลับไปยัง
กลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่ากลุ่มบ้านโดยน�ำเสนอความ
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รู้ที่ตนไปศึกษามาอธิบาย อภิปรายภายในกลุ่ม และ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
น�ำความรูแ้ ต่ละส่วนมาต่อกันเป็นเรือ่ งราวแล้วน�ำเสนอ ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นตาม
หน้าชั้นเรียนและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส�ำคัญบท สมมติฐานข้อที่ 4 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียน
เรียนจากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น มีการจัดให้ผู้เรียน รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้
เป็นกลุม่ เล็ก ๆ กลุม่ ละ 4 คน ซึง่ ผูเ้ รียนแต่ละคนภายใน แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เป็นการเรียนรู้แบบ
กลุ่มจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ใน กลุ่มย่อยแบ่งงานให้รับผิดชอบภายในกลุ่ม สมาชิก
แต่ละครั้ง และน�ำความรู้จากกิจกรรมของแต่ละคนมา ทุกคนรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนและส่งเสริมให้
ต่อกันเป็นหนึ่งเรื่องราว ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน เกิ ด การอภิ ป รายร่ ว มกั น ภายในกลุ ่ ม ท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นมี
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่ม ประกอบด้วย
และการเขียนทางวิทยาศาสตร์ สะท้อนความคิดหรือ ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน คือ
ความรูข้ องผูเ้ รียนในการจดบันทึกลงในสมุดของผูเ้ รียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในการท�ำงานกลุม่ จะต้องอาศัย
แต่ละคน และน�ำความรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคนมาอภิปราย ความร่วมมือร่วมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มของตน แล้วจึงออกมา การยอมรับซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในกลุ่มเป็น
น�ำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ส�ำคัญ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554) ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี
ทักษะความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) กล่าว
จากขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ที่กล่าวข้างต้นท�ำให้ผู้เรียนต้อง คือ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกจะแสดง
ร่วมมือกันก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เชื่อมโยงความ พฤติกรรมต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน รวม
รู้เดิมกับความรู้ที่ต้องการศึกษาใช้ทักษะในการท�ำงาน ทั้งมีน�้ำใจ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมี
ร่วมกันจนส�ำเร็จ เช่น ทักษะการคิดตัดสินใจ ทักษะ ปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในกลุม่ (ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2558)
การแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร สมาชิกในกลุ่ม ท�ำให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และแลกเปลีย่ นความ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (สุคนธ์ รูจ้ ากกลุม่ ฝึกให้ผเู้ รียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมีเหตุมผี ล
สินธพานนท์, ฟองจันทร์ สุขยิง่ , จินตนา วีรเกียรติสนุ ทร มีความรับผิดชอบในการท�ำงาน ปรับปรุงตัวเอง และ
และพิวัสสา นภารัตน์, 2554) สอดคล้องกับงานวิจัย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังพบว่างาน
ของอภิวรรณ แก้วภูสี (2556) ได้ศึกษาความสามารถ วิจัยของ สมใจ เพชรสุกไส (2548) พบว่า เมื่อนักเรียน
ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียน
ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ I มีความสามารถในการ
เป็นกลุ่ม พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการ ท�ำงานกลุม่ สูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้วธิ กี าร
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 69.3 สูงกว่า เรียนแบบปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่
ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารทาง สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2559) ที่กล่าวว่า การ
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 26.25 ซึ่งเพิ่มขึ้น ที่สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็น
43.04 คะแนน
ปัจจัยทีจ่ ะส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีปฎิสมั พันธ์ตอ่ กันในทางที่
3. ทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใยไว้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือกันและกันในการท�ำงาน

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

หน้าที่ 181

ต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
ช่วยให้ผู้เรียนมีน�้ำใจนักกีฬา ใส่ใจผู้อื่น เห็นคุณค่าของ
2.1 ควรจะท�ำการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ
ความแตกต่าง ความหลากหลาย รวมไปถึงการประสาน ในด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทั ก ษะการสื่ อ สาร
สัมพันธ์และการรวมกลุ่ม
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม เรื่ อ ง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การจัดการ
ข้อเสนอแนะ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ I ของนักเรียนชัน้
1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 ในการท� ำ บทปฏิ บั ติ ก ารครู ค วร มัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบเชิงลึก เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบเพิม่ เติม
มีสไสด์ถาวร โครงสร้างของราก ล�ำต้น และใบ เพื่อให้ ในประเด็นที่การศึกษาในเชิงปริมาณไม่สามารถท�ำได้
นักเรียนได้ทำ� การเปรียบเทียบ หรืออาจมีโมเดลตัวอย่าง
ประกอบ
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การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study)
The Marine Science and Conservation Camp Activity
For Mathayomsuksa 4 Students Using Lesson Study
คงศักดิ์ วัฒนะโชติ*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ สถิตทิ ดสอบ t-test แบบ Dependent sample
ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนวัตกรรม
การศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) มีประสิทธิภาพ 80.26/78.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ สูงกว่าก่อน
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์มี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
4. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลและการอนุ รั ก ษ์
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก

ABSTRACT
The purposes of this study were to conduct on Marine Science and Conservation
Camp activities, to study students’ learning achievement scientific attitude and satisfaction
of the students who participated in the Marine Science and Conservation Camp. The target
group consisted of 85 Mathayomsuksa fourth students who were studying at Piboonbumpen
Demonstration School Burapha University in the second semester of 2015 academic year. The
*อาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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instruments used in this study were Marine Science and Conservation Camp activities, learning
achievement test, scientific attitude test and student’s satisfaction rating scale. Decadent Sample
t – test was used for data analysis.
The findings of the study were:
1. The Marine Science and Conservation Camp activities for Mathayomsuksa 4 Students by
using Lesson Study approach was effective at 80.26/78.51, which was higher than the standard
criteria of 75/75.
2. Mathayomsuksa 4 Students who participated through the Marine Science and
Conservation Camp - had higher learning achievement after the participating than before the
participating of statistical significance at the .05 level.
3. Mathayomsuksa 4 Students who participated through the Marine Science and
Conservation Camp – had scimtific altititivde at a good level.
4. Mathayomsuksa 4 Students who participated through the Marine Science and
Conservation Camp – had satisfaction level.

บทน�ำ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อม
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศชายฝั ่ ง ได้ แ ก่ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง การท่องเที่ยว ท่าเรือน�้ำลึก
โรงกลั่นน�้ำมัน เป็นต้น จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่
เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนจึง
ควรทีจ่ ะได้เพิม่ พูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
และจั ด บรรยากาศการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งหลากหลายที่
เอื้อต่อความสามารถของนักเรียนแต่ละคน โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงต่อนักเรียนอย่างแท้จริง กิจกรรม
ที่จัดขึ้นควรให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ดารา
วรรณ อานันทสกุล (2547) การจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้าง

ความรู้ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบค่าย มี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เรียนเป็น
ผูต้ ดั สินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นกั เรียน
ศึกษาวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) มี
การค้นหาความรู้ (Knowledge) เพื่อช่วยในการแก้
ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific process skill) และส่งผลต่อเนือ่ งถึงเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ เจนใจ
(2555) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้จริงจะ
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ไม่จำ� กัดเพียงแต่ในชัน้ เรียน
หรือห้องปฏิบัติการเท่านั้น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูร้ ว่ มกันเป็นก
ลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ และความรู้สึกรับผิดชอบ โดยใช้แหล่ง
เรียนรูพ้ นื้ ฐานในการฝึก เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ลักษณะกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางวิชาการ
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และกิจกรรมทางสังคมที่ในเวลาปกติไม่สามารถจัดได้
ท�ำให้การเรียนมีประสิทธิภาพชัดเจน น่าสนใจ และ
จดจ�ำได้แม่นย�ำและยาวนาน ซึ่งศิริรัตน์ เจนใจ (2555)
ได้พัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถของนักเรียนในการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ ณ แหล่งการเรียนรู้สถานีพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ผลการวิจัยพบว่า
หลังการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถน�ำความ
รูท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้ดกี ว่าก่อนการเข้าค่ายทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญที่ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริศักดิ์
นิลเกต (2550) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ พบว่า หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 95.83 และนักเรียนให้ความสนใจและ
แสดงความคิดเห็นระดับมากที่สุด
นอกจากนี้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่เหมาะสมส�ำหรับน�ำมาช่วยให้การจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพคือ นวัตกรรมการศึกษา
ผ่านบทเรียน (Lesson Study) โดยเป็นแนวคิดที่เริ่ม
พัฒนาขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ และก�ำลังแพร่หลายในหลาย
ประเทศ เแนวคิดนี้ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการน�ำ
มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในจังหวัดขอนแก่น นฤมล
อินทรประสิทธิ์และสุลัดดา ลอยฟ้า (2550) นวัตกรรม
การศึกษาผ่านบทเรียนจึงเป็นนวัตกรรมในการพัฒนา
วิชาชีพครูแนวทางหนึง่ โดยครูมสี ว่ นร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ตั้งเป้าหมายและวางแผน คือ วิเคราะห์
เป้าหมายส�ำหรับการเรียนรูข้ องนักเรียนและการพัฒนา
ระยะยาว ออกแบบวางแผนการสอนร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างแผนการวิจัยบทเรียน
(Research Lesson)
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2. วิจัยการสอน คือ สอนด้วยแผนการสอนที่
เตรียมไว้และสังเกตการสอนและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการ
แสดงความคิดเห็นของนักเรียน การเรียนรูข้ องนักเรียน
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้และ
พฤติกรรมนักเรียน
3. การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การสอน คื อ
แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันพิจารณาว่า
หลักฐานทีแ่ สดงว่านักเรียนไปถึงเป้าหมายคืออะไร และ
การพัฒนาเกิดขึ้นหรือไม่ ควรมีการพัฒนา
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการจัดการเรียนรู้
4. สรุปผลการเรียนรู้ของครู คือ ถ้าจ�ำเป็นก็
ขัดเกลา และ สอนใหม่อกี ครัง้ เขียนรายงานทีป่ ระกอบ
ด้วย แผนการสอน ข้อมูลของนักเรียน และสะท้อนได้
ว่าเรียนรู้อะไร (ชัยชนม์ หลักทอง, 2556)
จากการวิจยั ของ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ (2550) ที่
ได้ใช้นวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study)
เพือ่ พัฒนาครูและนักเรียน พบว่า การใช้การศึกษาผ่าน
บทเรียนมีผลท�ำให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาท
ของตนเอง และเจตคติที่มีต่อนักเรียน มีผลให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดในขณะที่เรียน
วิชาภาษาไทย รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา
ไทย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำการ
ศึกษาผ่านบทเรียนมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูได้แก่
การสนับสนุนของหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียน
การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ความตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลง
ของนักเรียนและของตนเอง ความมั่นใจว่าการศึกษา
ชัน้ เรียนเป็นโอกาสของการพัฒนาวิชาชีพ ประสบการณ์
ในการท�ำงานร่วมกันของครูที่เข้าร่วมกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้
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จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเข้า
ผู้วิจัยจึงได้สนใจการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทาง ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์
ทะเลและการอนุรักษ์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อยู่ในระดับดี
ปีที่ 4 โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson
4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วม
Study) เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์มี
น�ำไปสูก่ ารเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียน ระดับความพึงพอใจมาก
รู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ต่อไป
1.ได้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ
1. เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้
และการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน สู ง ขึ้ น มี เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู ่ ใ นระดั บ ดี แ ละ
(Lesson study) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทราบความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม
75/75
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้
3. ได้ แ นวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
นวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนหลังจากผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทาง ขอบเขตของการวิจัย
ทะเลและการอนุรักษ์
กลุ ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาสาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 85 คน ปีการศึกษา 2558
สมมติฐานของการวิจัย
ได้มาจากการรับสมัครตามความสนใจของนักเรียน
1. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน ตัวแปรที่ศึกษา
(Lesson Study) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตัวแปรต้น : การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
75/75
ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่าน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนหลัง บทเรียน (Lesson study)
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ
ตัวแปรตาม : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
อนุรักษ์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการอนุรักษ์
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
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เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สาระการ
เรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว2.1 เข้าใจ
สิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อม
กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน
ระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน�ำ
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิบตั กิ าร
ทดลอง 10 กิจกรรม

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กระบวนการ (Lesson study หรือ Research
study) หมายถึง กระบวนการส�ำหรับใช้พัฒนาวิชาชีพ
ครูที่ใช้การวิจัยเป็นรากฐานในการด�ำเนินงาน โดย
เกิดจากความร่วมมือ แบ่งปันประสบการณ์และการ
ท� ำ งานร่ ว มกั น ของอาจารย์ ก ลุ ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์
และระหว่ า งอาจารย์ ก ลุ ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ กั บ ผู ้
เชี่ ย วชาญจากสถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล และ
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้น
ตอน ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การน�ำไป
ใช้และสังเกต (Implementing and Observing) 3)
การอภิปราย และการสะท้อนผลกิจกรรม (Discussing
and Reflecting) 4) สรุปผลการเรียนรู้ (Summary
of learning)
2. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ
อนุรกั ษ์ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ ด�ำน�ำ้ ศึกษา
ระบบนิเวศแนวปะการัง ซึง่ ประกอบกิจกรรมปฏิบตั กิ าร
ทดลอง 10 กิจกรรม ได้แก่ 1) ปฏิบัติการศึกษาชนิด
พันธุ์ไม้และความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต 2) ปฏิบัติการ
ศึกษาสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน 3) ปฏิบตั กิ ารศึกษา
ลักษณะความเป็นอยูแ่ ละพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ที่
อาศัยบริเวณชายหาดตอนกลางคืน 4) ปฏิบตั กิ ารศึกษา
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แพลงก์ตอนสัตว์ 5) ปฏิบตั กิ ารศึกษาโครงสร้างภายนอก
และภายในของหมึก 6) ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้าง
ภายนอกและภายในของหอยสองฝา 7) ปฏิบัติการ
ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของปลา 8) ปฏิบตั ิ
การศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของกุง้ แชบ๊วย
9) ปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในน�้ำทะเล
10) ปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น�้ำทะเลโดยใช้วิธีไตเตรชั่น (คงศักดิ์ วัฒนะโชติ, 2559)
3. ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ทมี่ สี มั ฤทธิต์ ามเกณฑ์ 75/75
โดยพิจารณา ดังนี้
75 ตั ว แรก หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า น
กระบวนการ โดยค� ำ นวณจากร้ อ ยละของคะแนน
เฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นที่ ท� ำ กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ก ารทดลอง
10 กิจกรรม และจากคะแนนสังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งต้องได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป
75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
โดยค�ำนวณจากร้อยละของคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนที่
ได้จากการท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู้หลังผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ
อนุรักษ์
4. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
ทางทะเล หมายถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถทางการ
เรียนที่แสดงถึงความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ
การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์จากการปฏิบัติการทดลอง
ทั้ง 10 กิจกรรม และกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
ซึ่งวัดได้จากคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
5. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนรู้ หมายถึงเครื่องมือที่ใช้วัดผลก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ วัดผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ความ
เข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์จากการท�ำปฏิบัติ
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ทดลอง และกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ แบบทดสอบมี วิธีด�ำเนินงานวิจัย
ลักษณะเป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
35 ข้อ
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิต
6. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงความ “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 85 คน
คิด ความรู้สึกพฤติกรรม หรือกระบวนการที่นักเรียน ซึ่งได้มาโดยการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมร่วม
ได้กระท�ำเพื่อค้นหาความรู้ที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ที่ยอมรับ ผู้วิจัยต้องการวัด 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความมี
เหตุมีผล 2) ความอยากรู้ 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความ เครื่องมือการวิจัย
พากเพียรพยายาม 5) ความละเอียดรอบคอบ
1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
7 . แ บ บ วั ด เจ ต ค ติ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ การอนุรักษ์ จ�ำนวน 10 กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตาม
หมายถึงเครื่องมือส�ำหรับวัดพฤติกรรม และลักษณะ เกณฑ์ 75/75
นิสยั ของนักเรียนทีค่ าดหวังจะได้รบั การพัฒนาโดยผ่าน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล มีลักษณะเป็นปรนัย ชนิดเลือก
ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม ตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 35 ข้อ มีความยากง่ายระว่าง
30 ข้อ โดยแต่ละข้อ มีข้อความให้อ่านเพื่อพิจารณา 0.23-0.92 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.21-0.57 และ
ตอบลงในช่องว่างตามระดับความรู้สึกทั้ง 5 ระดับ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77
8. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึงการ
3. แบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็น
แสดงออกถึงความรู้สึก หรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratio scale) 5 ระดับ ที่
หรือสิง่ จูงใจในด้านต่างๆของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มีความสอดคล้อง และเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
ทางทะเลและการอนุรักษ์
veniality) ได้ค่า (IOC) 0.8-1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยประเมินความพอใจ 0.20-0.49 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.812
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านสื่ออุปกรณ์
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
และเอกสารต่าง ๆ 3) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
4) ด้านวิทยากร 5) ด้านการวัดและประเมินผล
มีลักษณะมาตรา ส่วนประมาณค่า (Ratio scale)
9. แบบวัดความพึงพอใจ หมายถึงเครื่องมือ 5 ระดับ จ�ำนวน 40 ข้อ ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.34-0.70
ส� ำ หรั บ วั ด พฤติ ก รรมแสดงถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ มี ต ่ อ องค์ และค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.94 มีคา่ สอดคล้อง (IOC)
ประกอบ หรือสิ่งจูงใจในด้านต่างๆของการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่าง 0.8-1.00
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประกอบ
ด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยแต่ละข้อมีข้อความ การด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้อ่านเพื่อพิจารณาตอบในช่องว่างตามระดับความ
การด�ำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
รู้สึก 5 ระดับ
ทางทะเลและการอนุ รั ก ษ์ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบท
เรียน (Lesson Study)
1. การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experiment research) ได้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 85 คน ซึ่งได้มาโดยการรับสมัครนักเรียนที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
การอนุรักษ์
2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่าน
บทเรียน (Lesson study) ที่ประกอบด้วยการวางแผน
กิจกรรม การน�ำไปใช้ การสังเกต การอภิปรายสะท้อน
ผลร่วมกันของอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กับผู้
เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยา ศาสตร์ทางทะเล อาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. น�ำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
การอนุรกั ษ์ไปทดลองกับนักเรียนทีเ่ ข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ ครัง้ ที่ 20 โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
เข้าสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ครูและนักเรียน
4. เมือ่ สิน้ สุดโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งที่ 20 ได้ประชุมระดม
ความคิด อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับอาจารย์
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรุ ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละผู ้ เชี่ ย วชาญ
สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
การอนุรักษ์ ครั้งที่ 20 ด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อ
บกพร่องต่าง ๆ
5. ท� ำ โครงการค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล
และการอนุ รั ก ษ์ ครั้ ง ที่ 21 พ.ศ. 2559 ด� ำ เนิ น
การรับสมัครนักเรียนจ�ำนวน 85 คน ประชุมชี้แจง
นักเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิทยาศาสตร์
ก�ำหนดการ การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในการอยู่
ค่ายวิทยาศาสตร์
6. ด�ำเนินจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและการอนุรักษ์ 2 วัน 1 คืน ณ โรงเรียนสาธิต
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“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และฐานฝึกปฏิบัติ
การอ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
การอนุรักษ์
8. ทดสอบวั ด เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
9. น�ำคะแนนทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากการทดสอบ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำคะแนนที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียน แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูล ได้แก่ 1)
ค่าเฉลี่ย (Mean) 2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) 3) ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent
sample

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์
โดยนวัตกรรมผ่านบทเรียน (Lesson study) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลและการอนุ รั ก ษ์
ด้านประสิทธิภาพ ของกระบวนการ (E1) และด้านประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

X

n
85
85

80.26
27.48

ค่าสถิติ
SD
1.70
3.80

%
80.26
78.51

80.26(E1)
78.51(E2)

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 เท่ากับ 80.26 และ E2 เท่ากับ 78.51 สรุปได้ว่า
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับ 80.26/78.51 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
การทดสอบ
n
85

ทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม
*P < .05

85

X
18.42
27.48

ค่าสถิติ
SD
4.147

t

P

17.82

0.00

3.80

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรกั ษ์สงู กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการวิจัย
3. ผลการวิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
การอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาการศึกษาผ่านการเรียน (Lesson study) แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
สถิติ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์

n
85

X
4.11

SD
0.82

ระดับคุณภาพ
ระดับดี
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทาง
ทะเลและการอนุรักษ์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
4. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีผ่ า่ นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ โดย
นวัตกรรมการศึกษาผ่านการเรียน (Lesson study) แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
สถิติ
ความพึงพอใจ

n
85

จากตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ การอนุรักษ์
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมค่ า ย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยนวัตกรรม
การศึ ก ษาผ่ า นบทเรี ย น (Lesson Study) มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากในการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้นมีการคิด
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และอาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ มีประสบการณ์ตรง
ในการท�ำวิจัย รวมทั้งมีการประชุม อภิปราย เพื่อสร้าง
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ร่วมกัน กิจกรรมที่สร้างขึ้น ได้แก่ กิจกรรมบรรยายให้
ความรู้ กิจกรรมปฏิบัติการทดลอง และกิจกรรมด�ำน�้ำ
เพือ่ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและแนวปะการัง และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสถานที่จัดกิจกรรม
จากผู้บริหารโรงเรียนท�ำให้ประสิทธิภาพของกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งที่ 21

X
3.85

SD
1.36

ระดับคุณภาพ
พึงพอใจมาก

สูงกว่ากฎเกณฑ์ก�ำหนด ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นฤมล อินทรประสิทธิ์ (2552) ที่ได้
น�ำการเรียนรู้ผ่านบทเรียน (Lesson Study) เพื่อ
พัฒนาครูและนักเรียน พบว่าครูมีความมั่นใจในการ
จัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท�ำให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และการคิด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมผ่านค่ายต้อง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู ้ บ ริ ห าร นอกจากการจั ด
กิจกรรมในรูปแบบค่ายแล้วยังสามารถจัดการเรียนรู้
ผ่านบทเรียน (Lesson Study) ในรูปแบบโครงงาน
รันดา วีระพันธ์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันของครู (Lesson Study) เรื่องตัวประกอบ
จ�ำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานที่ได้จากการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันของครู (Lesson Study) มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู
(Lesson Study) ยังสามาถใช้ได้ดีกับค่ายอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม จากงานวิจัยของจันจิรา รัตนไพบูลย์ (2549)
ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 80.14/ 83.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้ หลั ง เข้ า ร่ ว ม รมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เป็น
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ กิจกรรมการทดลอง นักเรียนท�ำกิจกรรมปฏิบัติการ
สูงกว่าก่อนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ ทดลอง การอยู่ค่าย เป็นกิจกรรมการทดลองใหม่ที่
อนุรักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 เป็นไป นักเรียนยังไม่เคยท�ำมาก่อน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากนักเรียนมีส่วนร่วม จริง ๆ ร่วมกันในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ โดย
ในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ที่เป็น ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพื่อฝึกนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีความ
วิทยากร ในกิจกรรมฝึกปฏิบตั กิ าร เป็นการจัดกิจกรรม ต้องการที่จะรู้หรือปรารถนาที่จะเสาะแสวงหาความ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนได้ รู้กับกิจกรรมการทดลอง ความเพียรพยายาม ตั้งใจ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ได้ความ แน่วแน่ตอ่ การค้นหาความรูใ้ หม่ ๆ อย่างไม่ทอ้ ถอยเมือ่
รู้ และทักษะการท�ำการทดลอง การใช้เครื่องมือและ ผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค นักเรียนท�ำกิจ
อุปกรณ์ ในขณะปฏิบตั กิ จิ กรรม และยังได้รบั ความรูจ้ าก กรรรมการทดลองที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสมบูรณ์
การบรรยายของวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ในเรือ่ ง ด้วยความละเอียดรอบคอบสามารถใช้วิจารณญาณ
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน และ ก่อนทีต่ ดั สินใจน�ำเสนอข้อมูล จึงท�ำให้นกั เรียนมีเจตคติ
กิจกรรมด�ำน�้ำ ศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง กิจกรรม ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ในงานวิจัยของ เพลิน
ที่สร้างขึ้นสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อินทรศรี (2550) ที่ต้องการศึกษาการพัฒนาเจตคติ
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชุ ม นุ ม พฤกษศาสตร์
เรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถสร้างความสนใจของ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นห้ ว ยจริ ง วิ ท ยา
นักเรียนได้ ในหลายกิจกรรมนักเรียนยังไม่เคยเรียนรู้ อ�ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พบว่านักเรียนมีเจตคติ
มาก่อน ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ สิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
อนุรักษ์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ทางสถิติ .01 ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
ทางทะเลและการอนุรกั ษ์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จัดกิจกรรมค่ายสิง่ แวดล้อมเด็กรักษ์ปา่ มีความพึงพอใจ
ฐิตารีย์ ศรีพรหม (2556) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ อยู่ในระดับมาก
กระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น หลั ง ผ่ า น
จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
โดยกระบวนการ (Lesson study) ผลการวิจัยพบว่า โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study)
นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการแก้ปญ
ั หา และผลสัมฤทธิ์ มีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ทางการเรียนบรรลุเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด ห้ อ งประชุ ม ที่ มี อุ ป กรณ์
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากผลการวิจัย สื่ อ สารครบ หนั ง สื อ เอกสารปฏิ บั ติ ก าร แจกให้
พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเข้าร่วม นักเรียนทุกคนในส่วนของกิจกรรมภาคปฏิบัติ ได้น�ำ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกั ษ์โดย นักเรียนไปท�ำกิจกรรมที่ฐานฝึกปฏิบัติการอ่าวทุ่งโปร่ง
นวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) อ� ำ เภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น เวลา 1 คื น กั บ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก กิจร 1 วัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 10 กิจกรรม
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ในสถานที่จริง ลงมือท�ำจริงด้วยตนเองกับกลุ่มเพื่อน
โดยผู้วิจัยได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี
ครบทุกฐานปฏิบัติการ คอยดูแล สังเกตการณ์พร้อม
กั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญและอาจารย์ ก ลุ ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ตลอดการท� ำ กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ปลอดภัย และประสบผลสัมฤทธิ์ดัง
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ แสงทอง ศิริรัตน์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอยน�้ำเพียงดิน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ การเรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมค่ า ย
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในค่ายวิทยาศาสตร์ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ความรับผิดชอบ และการมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับดี
มาก ผลการศึกษาเจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์และความ
พึงพอใจหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก จากงานวิจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัยอ้างถึงมี
ความสอดคล้องกับการได้สัมภาษณ์นักเรียน อาจารย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
นักเรียนที่เข้าค่ายครั้งนี้ได้รับความรู้ ประสบการณ์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้
เครื่องมือและเทคนิคการท�ำการทดลอง นักเรียนได้
ฝึกกระบวนการกลุ่มในขณะที่ท�ำกิจกรรมในค่ายเป็น
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กิจกรรมเสริมจากหลักสูตร โดยเนื้อหาและกิจกรรมที่
สร้างขึ้นสอดคล้องกับท้องถิ่นที่อยู่ติดกับทะเล เพื่อให้
นักเรียนมีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความส�ำคัญของห่วงโซ่อาหาร
และความมั่นคงทางอาหาร มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูแ้ ละพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แม้เนือ้ หา
บางอย่างนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน อาจจะรู้สึกยากเกิน
ระดับชั้นที่เรียน แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการ
ศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน
(Lesson study) ดังนี้
1. เวลาท�ำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมการทดลอง
ควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้อภิปราย วิเคราะห์
และสรุปผลการทดลอง
2. การเก็บข้อมูลควรเพิม่ การสัมภาษณ์นกั เรียน
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น จะได้ข้อมูลที่เป็น
จริงมากที่สุด
3. จ�ำนวนวัสดุอุปกรณ์การทดลองในแต่ละ
กิจกรรมควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสได้
ทดลองทุกคน จะได้เกิดทักษะการใช้เครื่องมือและเกิด
การเรียนรู้ในขณะท�ำกิจกรรมการทดลอง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การพั ฒ นาหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมค่ า ย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา
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วิถีชีวิตหญิงให้บริการทางเพศ*
Lifestyle of Female Commercial Sex Workers
ภคอร บอร์แซก**
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง***
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล****

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาวิถชี วี ติ ของหญิงให้บริการทางเพศ และความหมายของผูป้ ระกอบ
อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ 2) เพื่อศึกษาการวางแผนในอนาคตและความต้องการสนับสนุนหลังเลิกประกอบ
อาชีพนี้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้
ข้อมูลเป็นหญิงแท้ที่ประกอบอาชีพนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในเมืองพัทยา จ�ำนวน 17 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
1. วิถีชีวิตของหญิงให้บริการทางเพศ มีความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบาย ต้องเช่าห้องอยู่อาศัย ไม่มียาน
พาหนะ ไม่ค�ำนึงถึงคุณภาพทางโภชนาการ ไม่ออกก�ำลังกาย ไม่มีการวางแผนการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
พักผ่อนไม่เป็นเวลา ไม่มีการวางแผนดูแลสุขภาพ ส่วน ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลนิยาม
ว่า เป็นอาชีพทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับของสังคม แต่เป็นอาชีพทีไ่ ม่ทำ� ให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน มีรายได้ดที ำ� ให้ครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
2. การวางแผนอนาคตและความต้องการสนับสนุนหลังเลิกประกอบอาชีพให้บริการทางเพศ คือต้องการ
เก็บเงินให้ได้มากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัว จึงจะเลิกประกอบอาชีพนี้ ส่วนเรื่อง
ความต้องการ การสนับสนุน ต้องการให้มหี น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ
ใหม่ที่หลากหลาย

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the lifestyle of female commercial sex
workers and the meaning of female commercial sex worker 2) to study the future planning
and support for after retirement of female commercial sex worker. In-depth interview and
non-participation observation were used for data collection in this qualitative research. 17
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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femalecommercial sex workers were selected for key informants who work at least 1 year in
Pattaya City. The contents analysis were used for data analysis
The findings revealed as follows:
1. Lifestyle and meaning of female commercial sex worker is : they have to rent a room
for living. They have no plan for medical illness and health care.They gave the meaning of
female commercial sex worker as it is a good job but not acceptable from the society. They
feel like this job does not make any trouble but it can earn a high income. Additionally this job
take a risk to sexually transmitted infections (STIs)
2. The future planning and need of the female commercial sex workers were to have
enough money for settle down the family in their home town after retirement and want to
gain knowledge by attending the training program for preparation to start a new job from the
government and private sectors.
Keywords : Lifestyle/ Commercial sex workers

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยก� ำ ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์
พร้อมๆ กับอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ปรากฏว่า
ประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ โดยมองว่าบรรดานักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เที่ ย วสถานบริ ก ารที่ มี ห ญิ ง ให้ บ ริ ก ารทางเพศ เป็ น
อั น ดั บ แรก มากกว่ า เพื่ อ การเที่ ย วชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล่งท่อง
เที่ยวทางธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยา
และกระบวนการยุติธรรม, 2550, หน้า 23)
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยได้พยายามแก้ไขปัญหา
นี้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านับแต่ได้มี
ตราพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี ฉบับ
แรกขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยระบุว่าการค้าประเวณีเป็น
สิ่งที่ผิดกฎหมาย ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม (อุไรวรรณ คะนึงสุข

เกษมและสุภาณี เวชพงศา, 2542, หน้า 7) รูปแบบ
การประกอบอาชีพของหญิงให้บริการทางเพศยังมี
หลากหลายรูปแบบ มีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะ
ใช้อาชีพอื่นบังหน้า เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหาร เมียเช่า
เป็นต้น ซึง่ เหตุผลส�ำคัญในการประกอบอาชีพให้บริการ
ทางเพศเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีสาเหตุ
จากทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความล้มเหลวใน
ชีวติ สมรส เลียนแบบความฟุง้ เฟ้อของผูอ้ นื่ เป็นต้น จาก
เหตุผลดังกล่าวท�ำให้ผหู้ ญิงจ�ำนวนมากเข้าสูอ่ าชีพหญิง
ให้บริการทางเพศนี้ (วิรยิ า ถาวรชัยสิทธิ,์ 2547, หน้า 2)
เมืองพัทยาเป็นสถานท่องเทีย่ วชายทะเล ทีย่ อด
ฮิตระดับโลก ทั้งซึ่งจะมีชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ
มาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี ท�ำให้เมือง
พั ท ยามี ก ารเติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว
สถานบริการต่าง ๆ ที่รู้จักกันทั่วโลกคือ สถานเริง
รมย์ หรือสถานบริการทางเพศ เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่
มุ่งเน้นมาท่องเที่ยวยามค�่ำคืน (วารีนา ปุญญาวัณน์,
2558) ปัญหา ของหญิงให้บริการทางเพศ ได้ส่งผลก
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ระทบต่อสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นผลจาก สภาพการเมือง เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 2) ความต้องการ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ความมั่ น คงความปลอดภั ย 3) ความต้ อ งการให้
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้อื่นยอมรับ 4) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ
ท�ำให้ปัญหาแพร่ออกไป และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 5) ความต้องการประสบความส�ำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็น
เมื่อมีผู้ประกอบการธุรกิจบริการทางเพศเข้ามาดูแล ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ทฤษฎีการปรับตัว
ควบคุม เป็นองค์กร โดยสาเหตุที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความ ของรอย (Roy, 1999) ได้แบ่งระดับการปรับตัวออก
ยากจน ความต้องการให้ครอบครัวมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เป็น 3 ลักษณะ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า 1) ระดับการปรับ
ความต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ ความฟุ้งเฟ้อ ตัวที่มีการผสมผสานกันได้ดี 2) ระดับการปรับตัวที่อยู่
ทางวัตถุนิยม (อัญชลี พินิจรักษ์ธรรม, 2544, หน้า 3) ในระยะของการชดเชย 3) ระดับการปรับตัวที่อยู่ภาวะ
จากข้อมูลข้างต้น การเจริญเติบโตของเมือง อันตราย/ไม่ดี ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy
พัทยา ท�ำให้มสี ถานบริการรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึน้ จ�ำนวน theory) ของวรูม (Vroom, 1964) ซึ่งมีเนื้อหาโดย
มาก เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทีม่ จี ดุ ประสงค์ในการเทีย่ ว สรุปว่า 1) Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคล
ตามสถานบริการ ที่มีการให้บริการทางเพศ ประกอบ ทีม่ ตี อ่ ผลลัพธ์ 2) Instrumentality หมายถึง เครือ่ งมือ
กับหญิงไทย ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาใน อุปกรณ์ วิถที างทีจ่ ะไปสูค่ วามพึงพอใจ 3) Expectancy
ชีวติ สมรส มีความต้องการให้บคุ คลในครอบครัวมีความ หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งมีความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จึงประกอบอาชีพให้บริการทางเพศ ด้วย ต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง
ความสมัครใจ และมีรปู แบบของการให้บริการทางเพศ
1. วิธีด�ำเนินการวิจัย
หลายรูปแบบ ทัง้ เปิดเผยหรือแอบแฝง ท�ำให้เกิดปัญหา
ผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิงแท้ที่ประกอบอาชีพหญิง
และส่งกระทบในด้านต่างๆ ตามมา
ให้บริการทางเพศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่
20 ปีขึ้นไป ท�ำงานอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมัครใจให้ข้อมูล การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบ
1. เพือ่ ศึกษาวิถชี วี ติ ของหญิงให้บริการทางเพศ เจาะจง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 หญิงให้บริการทางเพศแบบเปิดเผย
และความหมายของผู้ประกอบอาชีพหญิงให้บริการ
1.2 หญิงให้บริการทางเพศแบบแอบแฝง
ทางเพศ
1.3 หญิงให้บริการทางเพศแบบอิสระ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการวางแผนอนาคตและ
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการสนับสนุนหลังเลิกประกอบอาชีพหญิง
2.1 ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ สถาน
ให้บริการทางเพศ
ที่สัมภาษณ์ ได้แก่ ที่ห้องพัก ที่ท�ำงาน หรือตามที่ผู้ให้
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ข้อมูลเป็นผู้ก�ำหนด ศึกษาในกลุ่มหญิงแท้ที่ประกอบ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง วิ ถี ชี วิ ต ของหญิ ง ให้ บ ริ ก าร อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ ท�ำงานมาแล้วไม่น้อย
ทางเพศ ใช้ทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ กว่า 1 ปี มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ท�ำงานอยู่ในเขตพื้นที่เมือง
(Maslow, 1975) ได้จัดล�ำดับความต้องการของมนุษย์ พัทยา ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
ไว้ 5 ล�ำดับ คือ 1) ความต้องการด้านทางร่างกายซึ่ง interview) ตามแนวทางสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
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ทีส่ ถานบริการ และหรือทีพ่ กั ทีท่ ำ� งาน จากนัน้ ใช้วธิ กี าร ประมวลเรื่องราวตามหมวดหมู่ย่อยๆ ภายใต้ รหัสที่
คัดเลือกโดยการบอกต่อ (Snow ball) และสัมภาษณ์ ก�ำหนดไว้
จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
4.3 สรุ ป ประมวลเรื่ อ งราวดั ง กล่ า วให้
2.2 อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึก ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
เสียง ใช้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกการ
สังเกต ส�ำหรับบันทึกสิ่งที่สังเกตระหว่างการสัมภาษณ์ สรุปผลการวิจัย
แบบเจาะลึก
ข้อมูลทั่วไปของหญิงให้บริการทางเพศ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของหญิงให้บริการทางเพศ แบ่ง
3.1 แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง เป็น 3 กลุ่ม
(Semistructured selection interview) สัมภาษณ์
กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผยส่วนใหญ่ มีภูมิล�ำเนา
เจาะลึ ก (In-depth interview) รายบุ ค คล เพื่ อ จากภาคอีสาน อายุ 24-37 ปี มาท�ำงานอาชีพนี้เพราะ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประเด็นสภาพวิถชี วี ติ การชักชวน หรือมีเพือ่ นมาท�ำก่อนแล้วเห็นว่ามีรายได้ดี
สาเหตุการตัดสินใจ ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางการ
กลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนา
ปรับตัว การวางแผนในอนาคตของหญิงอาชีพพิเศษ ซึง่ จากภาคอีสาน มีอายุระหว่าง 35-44 ปี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
กลุ่มนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้บริการทางเพศ
3.2 อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึก โดยตรง มีอาชีพหลักอยู่แต่แอบแฝงขายบริการ
เสียง ใช้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกการ
กลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาจาก
สังเกต ส�ำหรับบันทึกสิ่งที่สังเกตระหว่างการสัมภาษณ์ ภาคอีสาน มีอายุระหว่าง 29-45 ปี กลุ่มนี้ไม่มีอาชีพ
แบบเจาะลึก
หลักที่แน่นอนเข้ามาอาศัยอยู่พัทยาเพื่อหวังหางานท�ำ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
แต่พอเห็นว่ามาท�ำงานหญิงให้บริการทางเพศ จึงท�ำเป็น
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบเชิ ง เนื้ อ หา อาชีพเสริม ซึง่ บางรายยึดเป็นอาชีพหลัก และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(Content analysis) โดยผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้
ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.1 อ่านเรื่องราวจากการจดบันทึกการ อาชีพก่อนเข้ามาประกอบอาชีพหญิงให้บริการทางเพศ
สัมภาษณ์ (Field note) ทั้งหมดจนผู้วิจัยเข้าใจเรื่อง เช่น ท�ำไร่ ท�ำนา ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น สถานภาพ
ราวชัดเจนเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูล และ สมรส กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ใช้ชีวิตฉันท์สามีภรรยา
ให้รหัสข้อมูล (Code)
ส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กลุ่มที่ 3 ส่วนใหญ่มี
4.2 คั ด แยกข้ อ มู ล รหั ส เดี ย วกั น มาอยู ่ ที่ สถานภาพสมรส หย่าร้างหรือแยกทาง ทั้ง 3 กลุ่ม มี
เดียวกัน แล้วอ่านซ�้ำไปมา (Read and reread) เพื่อ บุตรโดยเฉลี่ย 3 คน
ท�ำความเข้าใจกับข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ จากนัน้ เขียน
วิถีชีวิตทั่วไป
ประมวลความตามข้อมูลนั้นๆ โดยยกประโยคค�ำพูด
ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ
(Quotation) ของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องวางเรียง แล้ว
หญิงให้บริการทางเพศ ให้ความหมายของ
ลงรหัส Sub codeตามประเด็นย่อยที่พบ เรียบเรียง ค�ำว่าหญิงให้บริการทางเพศ ตามความเข้าใจของตนเอง
ว่าเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของ
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คนในสังคม สังคมดูถกู ถ้าทราบว่าท�ำอาชีพนี้ แต่อาชีพ ต้องการให้บุคคลในครอบครัวรู้สึกไม่ดีและเสียใจกับ
นี้ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน ท�ำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ การที่ตนเองท�ำอาชีพนี้
ที่ดีขึ้น เป็นอาชีพที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ แล้วจึง
3. ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต
เลือกมาประกอบอาชีพนี้ เป็นอาชีพทีไ่ ม่ตอ้ งมีการศึกษา
ด้านร่างกาย
สูง แต่สามารถหารายได้ครั้งละมากๆ เหมือนอาชีพ
หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย
อื่นและเป็น อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศ จะมีการดูแลตัวเองที่ดี ด้วยการตรวจสุขภาพทุกเดือน
สัมพันธ์
หรืออย่างน้อยทุก 3 เดือน ส่วนกลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง
2. สาเหตุของการตัดสินใจประกอบอาชีพ และกลุ่ม 3 แบบอิสระจะไม่ค่อยวางแผนในการตรวจ
หญิงอาชีพพิเศษ
สุขภาพ บางรายตรวจปีละครั้ง หรือสองปีต่อหนึ่งครั้ง
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านจิตใจ
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้มาประกอบอาชีพหญิง
หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิด
ให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า เผย ไม่มีผลกระทบทางด้านจิตใจ เนื่องจากบุคคลใน
สาเหตุเกิดจากฐานะที่ยากจน เงินไม่พอใช้ และเห็นว่า ครอบครัวทราบว่า มาท�ำอาชีพนี้แต่ก็ไม่ว่าอะไร กลุ่มที่
อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่สบายได้เงินง่ายและรวดเร็ว 2 แบบแอบแฝง และกลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ครอบครัว
ท�ำให้สามารถมีเงินให้บตุ รมีโอกาสได้รบั การศึกษาทีส่ งู ไม่ทราบว่าท�ำงานอาชีพนี้ จึงไม่มีผลกระทบทางด้าน
ตามที่ได้ตั้งความหวังเอาไว้
จิตใจกับตนเอง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่
สังคมมองหญิงให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูล
เกิดจากปัญหาทางครอบครัว สถานภาพการสมรส กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย ให้ข้อมูลว่าเป็นอาชีพที่ไม่มี
ที่ ห ย่ า ร้ า งหรื อ แยกทางกั น เนื่ อ งจากสามี เ จ้ า ชู ้ ศักดิ์ศรีเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศไม่มีอาชีพอื่นท�ำ
มีหญิงอื่น ชอบดื่มสุรา ไม่รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย จึงมาเลือกอาชีพนี้ มีแต่คนดูถกู แต่คำ� ดูถกู ดังกล่าวก็ไม่
ของครอบครัว บางครั้งทะเลาะกันถึงขั้นถูกสามีท�ำร้าย เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนินชีวติ และไม่สนใจ
ร่างกาย
ค�ำพูดของคนอื่นเพราะไม่สามารถห้ามความคิดกันได้
ด้านการศึกษา
ส่วนหญิงให้บริการทางเพศ กลุม่ ที่ 2 แบบแอบแฝง และ
หญิงให้บริการทางเพศ ทัง้ 3 กลุม่ ส่วนใหญ่ กลุม่ ที่ 3 แบบอิสระ ส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่าเป็นอาชีพทีไ่ ม่
เรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนือ่ งจากความยากจนไม่มี ท�ำให้ใครเดือดร้อน ท�ำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว
เงินเรียนต่อ จึงได้รบั การศึกษาเท่าทีห่ ลักสูตรการศึกษา ไม่สนใจใครจะคิดอย่างไร และมาอยู่เมืองพัทยาเป็น
ไทยบังคับให้เรียนเท่านั้น
เรือ่ งปรกติเพราะมีคนท�ำกันเป็นจ�ำนวนมากและผูห้ ญิง
ด้านครอบครัว
ในพัทยาก็เหมารวมว่าท�ำอาชีพแบบนั้นทุกคน
กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย บุคคลในครอบครัวจะ
ด้านเศรษฐกิจ
ทราบว่า ประกอบอาชีพหญิงให้บริการทางเพศ แต่ไม่ได้
หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ข้อมูล
ว่าอะไร ส่วนกลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง และกลุ่มที่ 3 แบบ สอดคล้องกันว่า ก่อนเข้ามาประกอบอาชีพหญิงอาชีพ
อิสระ จะไม่บอก ให้คนในครอบครัวทราบ เนื่องจากไม่ พิเศษมีความเป็นอยู่ ที่ล�ำบาก ฐานะของครอบครัว
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ยากจน มีเงินไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในครอบครัว แต่
หลังจากเข้ามาประกอบอาชีพนี้ความเป็นอยู่สุขสบาย
ขึ้น มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวอย่างเพียงพอ
4. แนวทางการปรับตัวในการด�ำเนินชีวิต
ระหว่างการประกอบอาชีพ
ด้านร่างกาย
การปรับตัวด้านร่างกายของหญิงให้บริการทาง
เพศ ทัง้ 3 กลุม่ ให้ขอ้ มูลสอดคล้องกันว่า ปรับตัวกับการ
พักผ่อนจากปกติ คือกลางวันนอนพักผ่อน กลางคืนต้อง
ไปท�ำงาน ดูแลตัวเรื่องการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์
ด้านอัตโนมัติ
การท�ำใจให้ตนเองยอมรับผลกระทบในการ
ประกอบอาชี พ นี้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ทั้ ง 3 กลุ ่ ม ให้ ข ้ อ มู ล
สอดคล้องกันว่า เมื่อตัดสินใจท�ำอาชีพนี้ ต้องท�ำใจ
ยอมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด
ก็ตาม เพื่อความอยู่รอดของตนเองและความสุขสบาย
ของคนในครอบครัว จึงต้องรีบเก็บเงินเพื่อจะไม่ต้อง
กลับมาประกอบอาชีพดังนี้อีกต่อไป
ด้านบทบาทหน้าที่
หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย
ให้ขอ้ มูล คือ การเชิญชวนเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการใน
สถานบริการ จะออกไปยืนรอเรียกอยูห่ น้าสถานบริการ
เมื่อมีลูกค้าเดินผ่านมาก็จะเชิญให้เข้ามานั่งดื่มในร้าน
จะเข้าไปโอบกอดและดึงมือเข้ามาในร้าน หรือถ้าลูกค้า
เดินเข้ามาก็จะมองหน้าลูกค้า ยิ้มให้ ถ้าลูกค้ายิ้มตอบก็
เดินเข้าไปหาและพูดคุย และเสนอการให้บริการ ส่วน
หญิงให้บริการทางเพศ กลุม่ ที่ 2 แบบแอบแฝงและกลุม่
3 แบบอิสระ คือ ให้ข้อมูล คือ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกค้าประจ�ำอยู่แล้ว แต่จะมีวิธีการเชิญชวนลูกค้า คือ
การเชิญชวนเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการในสถานที่ ที่
ตนท�ำงานอยู่ ก็จะยิ้มให้ และพูดคุยด้วย ถ้าลูกค้าสนใจ
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ก็จะยิ้มตอบ จากนั้นก็จะเดินเข้าไปหา ตกลงราคากัน
ก่อนที่จะให้บริการ
ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน
หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย
ให้ข้อมูลว่า ไม่มีการปรับตัวกับเพื่อนเพื่อให้ยอมรับกับ
อาชีพนี้ เนือ่ งจากกลุม่ เพือ่ นนัน้ ก็ทำ� อาชีพเดียวกัน ช่วย
เหลือกันดี จะมีปญ
ั หากันบ้างเกีย่ วกับการแย่งลูกค้า ซึง่
เป็นเรื่องธรรมดาของอาชีพนี้ กลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง
และกลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ให้ข้อมูลว่า ไม่ต้องมีการ
ปรับตัวมาก เนื่องจากไม่ได้บอกให้ใครทราบว่าตนเอง
ประกอบอาชีพหญิงให้บริการทางเพศ แต่เพื่อนที่สนิท
กันจริง ๆ เท่านั้นที่ทราบ
5. การวางแผนในอนาคตของหญิงให้บริการ
ทางเพศ
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
ว่า ต้องการมีเงินเก็บเพื่อจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด
ส่งเสียบุตรให้เรียนหนังสือสูงๆ หรือหากโชคดีมสี ามีชาว
ต่างชาติ ส่งเสียเลี้ยงดู ไปอยู่ต่างประเทศกับสามี จะดี
มากส�ำหรับความคาดหวังของอนาคต เมือ่ เลิกประกอบ
อาชีพนี้แล้ว หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม
ได้ให้ข้อมูลว่า ได้มีการวางแผนที่จะมีกิจการเป็น ของ
ตนเองทีบ่ า้ น ร้านขายของช�ำ ร้านเสริมสวย ค้าขายของ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามตลาดนัด เป็นต้น
ความคาดหวัง
การวางแผนอนาคตของหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ให้
ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ ให้ขอ้ มูลสอดคล้องกันว่า หากมีบา้ น มี
รถยนต์ ต้องการมีเงินเก็บ เพือ่ จะไปใช้ชวี ติ อยูท่ บี่ า้ นเกิด
น�ำเงินเก็บไว้สง่ เสียบุตรเรียนหนังสือสูงๆ หรือถ้าโชคดีก็
มีสามีชาวต่างชาติ ส่งเสียเลีย้ งดู หรือไปอยูต่ า่ งประเทศ
กับสามีก็จะดีมากส�ำหรับอนาคตที่คาดหวัง เมื่อเลิก
ประกอบอาชีพนี้แล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร หญิง
อาชีพพิเศษกลุ่มทั้ง 3 ได้ให้ข้อมูล คือ วางแผนที่จะมี
กิจการเป็นของตนเองทีบ่ า้ น มีรา้ นขายของช�ำ เปิดร้าน
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เสริมสวย ค้าขายของเล็กๆ น้อยๆ ตามตลาดนัด หรือ กับหญิงที่มาท�ำงานหน้าใหม่ๆ อาชีพเดิมมีรายได้เฉลี่ย
รับจ้างเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อเดือน 5,000 -10,000 บาท เนื่องจากอาชีพรับจ้าง
6. ความต้องการการสนับสนุน
เป็นส่วนใหญ่นั้นจะมีได้ค่าจ้างไม่สูง เช่น อาชีพรับจ้าง
หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ข้อมูล ท�ำงานบริษัท ท�ำงานโรงงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ว่า ต้องการขึ้นทะเบียนอาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ถูกต้อง ของ วารีนา ปุญญาวัณน์, (2558, หน้า 4) ที่พบว่า
ตามกฎหมาย และมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็น ก่อนมาท�ำงานเป็นหญิงให้บริการทางเพศ เคยท�ำงาน
ไปได้ยากมากเนื่องจากขัดกับหลักศีลธรรม เมื่อเลิก ให้กับครอบครัวซึ่งมีอาชีพท�ำนาจะมีช่วงเวลาท�ำงาน
ประกอบอาชีพนี้แล้วคืนภาษีให้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลัง สามถึงสี่เดือน หากไม่ท�ำนาหรือไม่มีนาที่จะท�ำ ก็จะ
เลิกประกอบอาชีพนี้ หรือจัดสรรหาที่ดินให้ท�ำกินด้วย ไปท�ำงานที่โรงงานโดยรับค่าแรงที่ได้รับเป็นรายวัน
ต้องการให้มีการตรวจร่างกายฟรีทุกเดือน โดยไม่เสีย เฉลีย่ แล้วค่าแรงของแต่ละเดือนนัน้ สุทธิแล้วจะได้เพียง
ค่าใช้จ่าย ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการคัดกรองคู่ เดือนละ ไม่กพี่ นั บาทเท่านัน้ เช่น โรงงานทอผ้า เป็นต้น
โดยเลือกชาวต่างชาติทสี่ นใจ มีการสอนภาษาให้เพือ่ จะ
1. วิถีชีวิตทั่วไป
ได้ใช้สื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจถูกต้อง
ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ ตาม
ความเข้าใจของหญิงให้บริการทางเพศของผู้ให้ข้อมูล
อภิปรายผล
ทัง้ 3 กลุม่ ได้ให้ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ
ข้อมูลทั่วไปของหญิงให้บริการทางเพศ พบว่า ว่าเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่ง โดยใช้ร่างกายแลกกับ
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ภูมิล�ำเนาเดิมจากภาคอีสาน อายุ เงิน เป็นอาชีพทีไ่ ม่ได้ทำ� ให้ใครเดือดร้อน สามารถมีราย
เฉลี่ย 35-40 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่ดี ท�ำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น แต่
เนื่องจากเป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่สังคมไม่ยอมรับและถูกสังคมดูถูก
เหตุ ที่ ไ ม่ ศึ ก ษาต่ อ เพราะปั ญ หาทางการเงิ น ของ หากทราบว่าตนเองประกอบอาชีพเป็นหญิงให้บริการ
ครอบครัว สถานภาพทางครอบครัวหย่าร้างหรือแยก ทางเพศดังกล่าว
อาจเป็นเพราะว่า เหตุทหี่ ญิงให้บริการทางเพศ
ทางกัน ซึ่งสาเหตุของการหย่าร้างเกิดจากสามีเจ้าชู้
นอกใจ มีหญิงอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิริยา มีความคิดหรือเชือ่ ว่าอาชีพของตนนัน้ เป็นอาชีพทีส่ จุ ริต
ถาวรชัยสิทธิ์ (2547, หน้า 2) ที่พบว่าสาเหตุเหตุของ เนือ่ งจากอาชีพของตนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
การ หย่าร้างเกิดจากสามีนอกใจไปมีหญิงอื่น สาเหตุ หรือท�ำร้ายใคร หากแต่ในความเป็นจริงนัน้ อาชีพหญิง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ครอบครัวแตกแยก ชายบริการทางเพศนั้น เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย อาชีพ
การประสบความล้มเหลวในชีวิตสมรสหรือ การศึกษา สุจริตความหมายทีแ่ ท้จริงคือ จะต้องเป็นอาชีพทีไ่ ม่เป็น
น้อย เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้นจึงท�ำให้ผู้หญิงจ�ำนวน ภัยต่อสังคม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี อาศัยความรู้ความ
ไม่น้อยเข้าสู่อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ นี้ ระยะ สามารถในการประกอบอาชีพและถูกต้องตามกฎหมาย
เวลาในการท�ำงาน 1-3 ปี เนื่องจากหญิงที่ท�ำงานให้ แต่ ด ้ ว ยเนื่ อ งจากฐานะความยากจนของครอบครั ว
บริการทางเพศที่เมืองพัทยา จ�ำนวนหลายปี ท�ำให้ ท�ำให้ไม่มีทางเลือกอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้ ประกอบกับที่
ลูกค้ามาบ่อยๆ ท�ำให้เห็นผู้ให้บริการคนเดิมๆ หลาย การศึกษาที่ไม่สูงจึงยากที่จะท�ำอาชีพอื่นที่ท�ำรายได้
ครั้งจึงไม่เลือกใช้บริการ โดยจะเลือกใช้บริการทางเพศ ครั้งละมาก ๆ เหมือนกับอาชีพหญิงให้บริการทางเพศ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ จึงสุวรรณ (2550,
หน้า 18) พบว่า หญิงที่มีอาชีพค้าประเวณี ประกอบ
อาชีพบริการทางเพศหรือบริการอื่นๆ จากผู้ชายมี
ความเกี่ยวพันโดยตรง กับกระบวนการก�ำหนดคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง อันหมายถึง การท�ำให้ร่างกาย
ของผู้หญิงกลายเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับเงินตรา หรือ
สิ่งของตอบแทนอื่น ๆ ตามแต่จะตกลง
2. สาเหตุของการตัดสินใจประกอบอาชีพ
หญิงให้บริการทางเพศ
จากการศึ ก ษาท� ำ ให้ ท ราบว่ า ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมทั้ง
ค่านิยม ส่งผลให้มีหญิงเข้าไปสู่อาชีพหญิงให้บริการ
ทางเพศได้ง่ายขึ้น เชื่อว่าอาชีพดังกล่าวนั้นไม่เป็น
อาชีพที่เสียหายอะไร สามารถช่วยท�ำให้ครอบครัวมี
ความเป็นอยู่ที่ดี ท�ำให้มีเงินให้บุตรมีการศึกษาที่สูงขึ้น
และยังถือเป็นความกตัญญูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
อีกด้วย อาจเป็นเพราะเห็นว่าหญิงที่ประกอบอาชีพ
เป็นหญิงให้บริการทางเพศ มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถ
มีบ้าน มีรถยนต์ มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงท�ำให้มีความ
ต้องการมีสิ่งของดังกล่าวบ้าง จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มา
ประกอบอาชีพนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี
พินิจรักษ์ธรรม (2544, หน้า 3) ที่พบว่า ความต้องการ
ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความต้องการหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ ความฟุ้งเฟ้อทางวัตถุนิยม
ความคลั่งไคล้ค่านิยมตะวันตกท�ำให้เข้ามาประกอบ
อาชีพหญิงขายบริการทางเพศ
3. ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต
หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม มีตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีแตกต่างกัน ส่วนใหญ่หญิงให้บริการ
ทางเพศ ในกลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผยนี้จะดูแลตัวเองดี มี
การตรวจเลือดอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง หรือบางคนจะ
ตรวจทุกเดือน เพราะสถานที่ท�ำงานบางแห่ง จะบังคับ
ให้มีผลตรวจเลือดมาแสดง ก่อนที่จะจ่ายเงินเดือนให้
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สถานที่ตรวจเลือดคือ คลินิก หรือตรวจที่สาธารณสุข
ของเมืองพัทยา ก็มีให้บริการเช่นกันมีค่าใช่จ่ายใน
การตรวจที่ถูกกว่า ผู้ให้ข้อมูลหญิงให้บริการทางเพศ
กลุม่ ที่ 2 แบบแอบแฝง จะไม่มกี ารวางแผนในการตรวจ
สุขภาพเลยเพราะไม่มีใครบังคับ หากมีเวลาว่างจริงๆ
หรือเจ็บป่วยจึงจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของ
รัฐ ส่วนหญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 3 แบบอิสระ
ส่วนใหญ่จะตรวจ 3-6 เดือนครั้ง ไม่มีการวางแผนใน
การตรวจร่างกายที่แน่นอน ใช้บริการโรงพยาบาลของ
รัฐ อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 2
และกลุ่มที่ 3 คิดว่าตนเองสามารถเลือกลูกค้าได้และ
ดูแลตนเองขณะให้บริการลูกค้าจึงมั่นใจว่าตนเองจะ
ไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หากเจ็บป่วยจริง ๆ ก็สามารถเข้าถึงสถานบริการของ
รัฐได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วิมล เดชภูมีและ
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร (2555) พบว่า ด้านการเข้าถึง
บริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการทาง
ด้านสุขภาพได้ และไปรับการตรวจสุขภาพตามกฎของ
สถานบริการ
การให้ ข ้ อ เสนอแนะในการประกอบอาชี พ
และ ความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายของหญิงให้บริการทางเพศ
ให้ข้อมูลว่า อาชีพหญิงให้บริการทางเพศเป็นอาชีพที่
ไม่แน่นนอนมั่นคง เมื่อมีรายได้ควรพยายามเก็บเงินให้
มากที่สุด ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่แนะน�ำให้มาท�ำ
เพราะเสี่ยงกับการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อาจเป็ น เพราะว่ า หญิ ง ให้ บ ริ ก ารทางเพศ
ทั้ง 3 กลุ่มมีความคาดหวังว่า เมื่อประกอบอาชีพหญิง
ให้บริการทางเพศแล้วจะต้องพยายามเก็บเงินให้มาก
ที่ สุ ด เพื่ อ กลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ที่ บ ้ า นเกิ ด ของตนหลั ง เลิ ก
ประกอบอาชีพนี้แล้ว โดยไม่คิดจะประกอบอาชีพนี้
เป็นการถาวรแต่อย่างใด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทวี
ชัย ระเบียบ (2555) ที่พบว่า กลุ่มหญิงดังกล่าวมีความ
หวังว่าจะเก็บเงินส่งทางบ้านเพือ่ ช่วยเหลือและแบ่งเบา
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ภาระหนีส้ นิ ให้หมด รวมทัง้ ตัง้ ใจจะสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ข้อมูลคือ วางแผน ที่จะมีกิจการเป็นของตนเองที่บ้าน
ให้กับครอบครัว เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของ มีร้านขายของช�ำ เปิดร้านเสริมสวย ค้าขายของเล็ก ๆ
คนในครอบครัวให้ดีขึ้น นอกจากนี้กลุ่มหญิงเหล่านี้ยัง น้อยๆ เป็นต้น
มีความตัง้ ใจจะเก็บเงินไว้จำ� นวนหนึง่ ไว้เมือ่ หลังจากเลิก
อาจเป็นเพราะความพยายามทีจ่ ะมีเงินเหมือน
อาชีพ ขายบริการแล้วจะได้มเี งินใช้ในช่วงบัน้ ปลายชีวติ คนอื่นที่มาประกอบอาชีพนี้จึงเป็นแรงกระตุ้นเมื่อเห็น
หรือบางคนก็ตงั้ ใจจะน�ำมาเป็นทุนเพือ่ เปิดขายของหรือ คนอื่นได้ดี จึงพยายามที่จะแสวงหาโอกาสนั้นบ้างเพื่อ
ร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ในภูมิล�ำเนาเดิม
ให้ตนเองสมหวังตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ทั้งมีเงินดูแล
4. แนวทางการปรับตัวในการด�ำเนินชีวิต ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับแนวคิด
ระหว่างการประกอบอาชีพ
ทฤษฎีของ Vroom (1964) พบว่า การพยายามดิ้นรน
การปรับตัวในการเข้ามาประกอบอาชีพของ แสวงหาหรือ กระท�ำด้วย วิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนอง
หญิงให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูล ความ ต้องการหรือสิง่ ทีค่ าดหวังไว้ ซึง่ เมือ่ ได้รบั การตอบ
ว่า ท�ำใจยอมรับกับอาชีพนีใ้ ห้ได้ เคยนอนกลางคืนก็ตอ้ ง สนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคล จะได้รบั ความ
เปลี่ยนมานอนเวลากลางวันแทน เพราะกลางคืนต้อง พึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ออกไปท�ำงาน ปรับตัวมากที่สุดตอนที่มาท�ำงานใหม่ๆ
6. ความต้องการการสนับสนุน
คือต้องปรับตัวกับเพือ่ นร่วมงาน และต้องพยายามเรียน
หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ข้อมูล
รู้ภาษาที่จะต้องใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ยอมรับที่จะ ทุ ก รายต้ อ งการให้ มี ก ารรั ก ษาพยาบาล และตรวจ
ต้องพบเจอกับลูกค้าที่มีนิสัยต่างกัน และปัญหาอื่นๆ สุขภาพฟรี เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ที่มา
อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ ต้อง ใช้บริการ อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของลักษณะงาน เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการติดต่อ
ที่ตนเองท�ำอยู่ สามารถด�ำรงชีวิตได้โดยไม่คิดว่าเป็น โรคที่เกิดจากทางเพศสัมพันธ์ หญิงให้บริการทางเพศ
อุปสรรคในการท�ำงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับ จึ ง ต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ค วามสนใจเรื่ อ ง
ตัวของ Roy (1999) พบว่า บุคคลมีความมั่นคงทาง สุขภาพของหญิงอาชีพนี้ ควรมีสวัสดิการการรักษา
จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้ พยาบาลที่ดี และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอดคล้องกับ
อย่างเหมาะสม
งานวิจัยของ ประทีป ปั้นทอง นันทนาจ�ำปา และ ปภัง
5. การวางแผนในอนาคต
กรสละรักษ์ (2557) พบว่า ลักษณะวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
การวางแผนในอนาคตของหญิงให้บริการทาง สังคม ความเป็นอยู่ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ การดูแล
เพศ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูลเหมือนกัน คือ มี สุขภาพโดยทั่วไปและการเข้าถึงความรู้บริการทางด้าน
บ้าน มีรถยนต์ ต้องการมีเงินเก็บเพื่อจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ สาธารณสุข ของพนักงานบริการทางเพศหญิงที่ท�ำงาน
บ้านเกิด น�ำเงินที่เก็บไว้ส่งบุตรให้ศึกษาในระดับที่สูง ในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ในเขตเมืองพัทยา
หรือถ้าโชคดีก็มีสามีชาวต่างชาติ ส่งเสียเลี้ยงดูหรือไป ในปัจจุบัน
อยู่ต่างประเทศกับสามีก็จะดีมาก ส�ำหรับอนาคตที่
หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย
คาดหวัง เมื่อเลิกประกอบอาชีพนี้แล้วจะไปประกอบ ให้ข้อมูลคือ ต้องการให้มีหน่วยงานให้ค�ำแนะน�ำหรือ
อาชีพอะไรนั้น หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มทั้ง 3 ได้ให้ ฝึกอบรมการดูแลตัวเองก่อนเข้ามาประกอบอาชีพนี้
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และท�ำให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายไม่ถูกจับกุม ไม่ให้คนใน
สังคมดูถูกหรือรังเกียจอาชีพดังกล่าว เพราะคิดว่า
อาชีพนี้ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน ส่วนหญิงให้บริการ
ทางเพศ กลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง ให้ข้อมูลคือ ตนเอง
ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตนเอง
จึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่อย่างใด
หากต้องการอยากให้มีหน่วยงานของรัฐบาลดูแลเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพนี้ และผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ให้ข้อมูลคือ ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐท�ำให้อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ ถูกกฎหมาย
รักษาพยาบาลตรวจร่างกายฟรี มีองค์กรหรือหน่วย
งานคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่มีพวกแอบอ้างมาเรียกเก็บ
ค่าคุ้มครอง
อาจเป็ น เพราะว่ า หญิ ง ที่ ป ระกอบอาชี พ นี้
ต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เมื่อได้การยอมรับ
แล้ว สามารถมีหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องแนวคิดทฤษฎีของ Maslow
(1975) พบว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการให้เป็น
ที่ยอมรับตนเข้าเป็นหมู่พวกในสภาพที่เป็นที่ยอมรับ
นับถือ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐบาลควรมีนโยบายป้องกันและให้ความรู้
กับผู้หญิง เรื่องผลเสียของการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ และให้ความรู้ผู้หญิงให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้เลือกมา
ประกอบอาชีพนี้ ดังนี้
1.1 สนั บ สนุ น เรื่ อ งการศึ ก ษาให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์มากขึน้ เกีย่ วกับอาชีพหญิงให้บริการทาง
เพศ ให้มคี วามคิดทีถ่ กู ต้องว่าการประกอบอาชีพหญิงให้
บริการทางเพศเป็นอาชีพทีไ่ ม่ควรท�ำเพราะผิดศีลธรรม
และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
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1.2 มีหน่วยงานให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รกั ษาสุขภาพ การ
รักษาพยาบาลฟรี มีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงแก่หญิง
ให้บริการทางเพศ เนื่องจากได้มาใช้บริการได้ถูกต้อง
ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ก�ำหนดไว้		
1.3 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อ
จะได้มีความรู้ประกอบอาชีพให้มีรายได้พอเพียงใน
ภูมิล�ำเนาบ้านเกิดพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิต
แบบ เศรษฐกิจพอเพียง ทีบ่ า้ นภูมลิ ำ� เนาทีต่ นเองอาศัย
อยู่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตที่ยั่งยืน
1.4 ควรมีหน่วยงานทางการศึกษาน�ำผล
การวิจัยนี้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจัดท�ำหลักสูตร
เสริ ม ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ระดั บการศึ ก ษาการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเรื่องการประอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถเลี้ยง
ชีพได้ด้วยดี และปลูกฝังทัศนคติที่จะไม่ประกอบอาชีพ
หญิงให้บริการทางเพศซึง่ เป็นอาชีพทีส่ งั คมไม่ยอมรับ ผู้
ประกอบอาชีพนี้ไม่มีความภาคภูมิใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวเรื่อง
การลดความเชื่ อ เรื่ อ งการเข้ า มาประกอบอาชี พ
หญิ ง ให้ บ ริ ก ารทางเพศแล้ ว จะท� ำ ให้ ต นเองมี ค วาม
เป็ น อยู ่ ท่ี ดี ขึ้ น ไม่ ล อกเลี ย นแบบความเชื่ อ เรื่ อ ง
วัตถุนิยม ลดความต้องการอยากได้เหมือนคนอื่นที่เข้า
มาประกอบอาชีพหญิงขายบริการ ปลูกฝังให้รกั ศักดิศ์ รี
ในความเป็นผู้หญิงไม่หลงผิดไปประกอบอาชีพหญิงให้
บริการทางเพศ
2. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของเยาวชน
หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมทัศนคติ
และค่านิยม ในการพึ่งพาตนเองเพื่อประกอบสัมมา
อาชีพ ตลอดจนเรียนรู้ในการด�ำรงชีวิต โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2*
The Effect of Web-Based Instruction on Project Based Learning in
Basic Photo Retouching Subject for Enhancing the Creative Thinking
of Eighth Grade Students
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ
แบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนผ่านเว็บ 3) เปรียบเทียบความ
คิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนผ่านเว็บ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนชลกันยานุกูล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบือ้ งต้น ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความ
คิดสร้างสรรค์ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
โครงงานแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าที
ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือ 81.64/83.70 และผลการทดลองพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงานที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
ค�ำส�ำคัญ : การเรียนการสอนผ่านเว็บ/ แบบโครงงาน/ ความคิดสร้างสรรค์
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ABSTRACT
The objectives of this research were; 1) to construct the Web-Based Instruction on
project based learning in basic photo retouching subject for enhancing the creative thinking of
eighth grade students, to achieve the standard 80/80, 2) to compare the learning achievement
of students before and after studying, 3) to compare the creative thinking of students before
and after studying, and 4) to study the satisfaction of the students towards the Web-Based
Instruction on project based learning. The subjects for the experiment group used was the eighth
grade student at Chonkanyanukoon School, the Secondary Educational Service Area Office
18, Semester 1/2014, with total of 45 students were selected by the cluster random sampling
technique. The instruments used in this were; 1) the Web-Based Instruction on project based
learning in basic photo retouching subject of eighth grade students 2) exercise during the study,
3) the learning achievement test, 4) the creative thinking test, and 5) educational assessing form
towards the Web-Based Instruction on project based learning. Data were analyzed using mean,
standard deviation, and t-test dependent.
Results of the research were shown as follows : the efficiency of the Web-Based Instruction
on project based learning in basic photo retouching subject of eighth grade students was
81.64/83.70 which follows the criteria. It was found that the post-test score was higher than
the pre-test score at .01 level of significance. After learning from the Web-Based Instruction the
students creative thinking score was higher than before learning at .01 level of significance. The
subject satisfaction towards the constructed Web-Based Instruction on project based learning
was at “high” level, with an average of 4.31 standard division is 0.65.
Keywords : Web-Based Instruction/ Project based learning/ Creative Thinking

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ มี
พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
ดังนั้น รูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ น� ำ มาใช้ ใ นการ
ใช้ จั ด การเรี ย นการสอนจึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ
พัฒนาบุคคลตามนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจนเป็นการพัฒนาคนเพื่อตอบสนองทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยเป้าหมายของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนั้น มุ่งเน้น เรียน
เป็นส�ำคัญบนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ผนวกกับการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
(ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552, หน้า 12) มุ่งพัฒนาคนไทย
ยุคใหม่ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มี
ความสามารถในการสื่ อ สาร สามารถคิ ด วิ เ คราะห์
แก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้สอน
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ต้องมีการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ
สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ศึกษาได้มีการปฏิรูปการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
จากรายงานผลการด�ำเนินงาน 9 ปีของการ
ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-2559) ในด้าน คุณภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพของสื่อ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบตั กิ าร และครูผสู้ อนให้สามารถใช้รปู แบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย (ส�ำนักนโยบายและแผนการ
ศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า
31) และนอกจากนีผ้ ลการพัฒนาการศึกษาในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า
แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีปัญหาการ
ด�ำเนินการเนื่องจากขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มี
คุณภาพ รวมทัง้ การเรียนการสอนและการพัฒนาผูส้ อน
ครูและนักเรียนในการน�ำความรูด้ า้ นเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียน
รู้ด้วยตนเองยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553, หน้า 9) ผนวกกับการสรุปผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระวิชา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนจ�ำนวน
ร้อยละ 70 ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีบทเรียน
ส�ำหรับทบทวนหรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 20
แสดงความคิดเห็นว่า เวลาเรียนในห้องเรียนมีจ�ำนวน
น้อย ร้อยละ 50 โดยอยากให้มเี วลาในการฝึกฝนตนเอง
และการส่งงานมากขึ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
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ชลกัลยานุกูล, 2555, หน้า 15) ดังนั้นจากสภาพปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้ อีกทั้ง
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเรียนการสอนได้รับอิทธิพล
มาจาก เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการออกแบบการเรียนการสอน
ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือ การเรียนการสอน
ผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ (Web-Based
Instruction) เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่นับว่าทันสมัย
ในยุคเทคโนโลยีการสือ่ สารไร้พรมแดน ท�ำให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยใช้ศักยภาพของเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงและติดต่อกับแหล่งการ
เรียนรูต้ า่ งๆ ตลอดจนการติดต่อปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างสะดวก
(อุทิศ บ�ำรุงชีพ, 2551, หน้า 4) โดยเป็นเทคโนโลยีรูป
แบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่มีคุณสมบัติแตกต่าง
จากการเรียนในชัน้ เรียนปกติ ซึง่ ได้แก่ ประการแรก คือ
ความมีอิสระ โดยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการน�ำ
ตนเองสูง ประการที่สอง คือ พลังความสามารถหรือ
ประสิทธิภาพของผู้เรียนที่จะรับผิดชอบหรือควบคุม
สถานการณ์ในการเรียน และประการสุดท้ายคือ แหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้หรือค้นคว้า
ได้หลากหลาย ทั้ง 3 ประการเป็นส่วนประกอบที่จะ
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการเรียนผ่านเว็บได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดกระบวนการคิดทีส่ ร้างขึน้ จาก
แนวคิดดังกล่าวมีงานวิจัยในต่างประเทศที่สรุปว่า การ
เรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสื่อประสม
สามารถพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
ยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ตลอดจนเกิดกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Mai Neo, 2005, pp. 4-14) การเรียนการ
สอนผ่านเว็บนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา
ที่สามารถช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ครู
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ผู้สอนต้องมีเทคนิควิธีการและกิจกรรมการเรียนการ ที่ 2 มี ความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมี
สอนเพื่อให้การเรียนการสอนผ่านเว็บด�ำเนินการได้ จินตนาการ ดังนั้นจึงเป็นทักษะที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนา
อย่างดี ซึ่งเทคนิควิธีการหนึ่งนั่นคือ “เทคนิคการสอน ผู้เรียน
แบบโครงงาน” (Project Based Learning)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผนวกกั บ ผู ้ วิ จั ย
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ
เป็ น กระบวนการที่ น� ำ มาใช้ เ ป็ น กิ จ กรรมการเรี ย น และเทคโนโลยี รายวิ ช าการตกแต่ ง ภาพเบื้ อ งต้ น
การสอนได้ทุกสาระวิชา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ได้ค้นพบปัญหา
โครงงานศิ ล ปะ โครงงานคณิ ต ศาสตร์ โครงงาน จากรายงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2556
ภาษาไทย เป็นต้น (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544, หน้า 43) (จิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์, 2556, หน้า 15) พบว่า การ
ซึ่งประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครง จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
งานดังกล่าวนั้น อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง (2543, อาชีพและเทคโนโลยี มีปัญหาในด้านเวลาเรียนซึ่งมีไม่
หน้า 23 24) ระบุว่า กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการ เท่ากันในแต่ละห้องเนือ่ งจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นกิจกรรมที่ตอบสนอง ค่อนข้างมาก จ�ำนวนนักเรียนต่อห้องมีจำ� นวนมาก และ
ความต้องการของผู้เรียนได้เต็มที่ เกิดความรู้จริง ซึ่ง มีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกันส่งผลให้การ
ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติ เรียนการสอนเป็นไปได้ช้า นอกจากนี้นักเรียนยังพบว่า
ค้นคว้า สามารถใช้ความรู้ได้หลายมิติ เกิดปัญญา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงานและการค้นคว้า
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกให้ผู้เรียนเป็น เพิม่ เติมด้วยตนเองอยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ อ้ งปรับปรุง ซึง่ สังเกต
คนคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดภาคภูมิใจที่ ได้จากชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะท�ำตามตัวอย่างที่
ท�ำงานส�ำเร็จ ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียน ให้ ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการใน
รู้ และช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นนักค้นคว้า จนน�ำไป การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
สู่กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนาความ
โดยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นก คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ระบวนการทางสมองที่เกิดจากการตกผลึกจากพลัง กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถส่งเสริม
ความคิดอย่างรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในโลก การเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและเป็นศูนย์กลางของ
ยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาทักษะของผูเ้ รียนได้
นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นมาตรฐานและ เต็มศักยภาพส่งเสริมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีการ
ตัวบ่งชี้ของการคิดของการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่
หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน (ส�ำนักงาน มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทักษะการรู้คิดของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 หน้า 12) นักเรียน อันจะน�ำไปสูร่ ากฐานของการพัฒนาสังคมและ
ได้ก�ำหนดในมาตรฐานที่ 4 ของการประกันคุณภาพ ประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
สถานศึกษาซึง่ ก�ำหนดให้นกั เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์ โดยมีตวั บ่งชีข้ อ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นผ่ า นเว็ บ
แบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนผ่านเว็บ
แบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด สร้ า งสรรค์
ก่ อ นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นผ่ า นเว็ บ
แบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น
ที่ มี ต ่ อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ แบบ
โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น เพือ่
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนผ่าน
เว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ แบบโครงงาน
วิ ช าการตกแต่ ง ภาพเบื้ อ งต้ น เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านเว็บแบบโครงงาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักและทฤษฎีการออกแบบ
การเรียน
การสอนผ่านเว็บ
(Khan, 1997; Bacon, 2005;
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2546)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
(ลัดดา ภู่เกียรติ, 2543;
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2551;
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553)
หลักและทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์
(อารี พันธุ์มณี, 2540; Torrance,
1971)

กรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น
1. แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหาให้ผู้เรียนทราบ
2. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขอบเขต
ของเนื้อหาและจุดประสงค์
3. ใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าตามกรอบเวลาที่
กาหนด
5. ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยการเรียนของ
ผู้เรียน และสามารถนาเสนอความรู้ที่ได้แก่
เพื่อนๆ และผู้สอนได้
6. ผู้เรียนเขียนสรุปขั้นตอนการทางาน และ
แสดงผลงานที่ได้จากการตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- คะแนนการทา
แบบทดสอบ
- กระประเมินผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์
(Torrance, 1971)
- ความคิดคล่องแคล่ว
- ความคิดยึดหยุ่น
- ความคิดริเริ่ม
- ความคิดละเอียดลออ
ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย
1.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ขึ้นไปและ
สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี
1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ ได้แก่
		 1.2.1 ระบบบริหารจัดการเรียนรูท้ เี่ ป็น
Open Source ที่ชื่อว่า Moodle ใช้บริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน์
		 1.2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับ
ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อน�ำภาพนั้นมาอธิบายให้
ผู้เรียนได้เห็นเสมือนนั่งชมการสาธิตจริงๆ ในห้องเรียน

		 1.2.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ส�ำหรับใช้ในการตกแต่งภาพประกอบและการสร้าง
ตัวอักษร โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับใช้ในการสร้าง
เว็บเพจ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน
การสอน
2.1 แบบฝึ ก หั ด ระหว่ า งเรี ย น วิ ช าการ
ตกแต่งภาพเบือ้ งต้น ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาที่ 2
2 . 2 แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ พิจารณา
จากตั ว ชี้ วั ด ทางความคิ ด 4 ลั ก ษณะ คื อ ความคิ ด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความ
คิดละเอียดลออ
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2.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
นั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ
แบบโครงงาน
2.5 แบบประเมินผลงาน (Rubric Scoring)
เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินผลงานนักเรียนมีการให้คะแนน
เป็นรายองค์ประกอบ 2 รายการ คือ การใช้เครื่อง
มือตกแต่งภาพเบือ้ งต้น และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ตกแต่งภาพเบื้องต้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
เครื่องมือที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ
1. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา ผลงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาเนื้อหาบทเรียน วิชาการตกแต่ง
ภาพเบื้องต้น
2. ออกแบบขัน้ ตอนการสอนโดยพิจารณาจาก
แนวความคิดทฤษฎีความยืดหยุ่น
ทางปัญญาและหลักการออกแบบของ ADDIE
Model (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบ
ด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้
การวิเคราะห์ปัญหาและก�ำหนดหัวเรื่องและ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
		 2.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน โดยก�ำหนด
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ชลกันยานุกลู จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธจี ากการสุม่ แบบกลุม่
(Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ�ำนวน 45 คน
		 2.1.3 วิ เ คราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง
พฤติ ก รรมและเนื้ อ หากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
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ผ่านเว็บ โดยการน�ำหลักสูตร วิชาการตกแต่งภาพ
เบื้องต้น มาเป็นเนื้อหา คือ การแต่งสีภาพแบบ Highkey การท�ำป้ายแบบสีชอล์ก การสร้างภาพถ่ายตัวต่อ
การสร้างเทคนิคพิเศษด้วยเมนูไฟนีออนให้ขอ้ ความและ
วัตถุ และการท�ำภาพกระพริบ
2.2 ขัน้ ตอนการออกแบบ (Design) ก�ำหนด
โครงสร้างเว็บไซต์บทเรียนแบบโครงงาน รายละเอียด
หน้ า เว็ บ เพจเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
บทเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้
		 2 . 2 . 1 ก า ร อ อ ก แ บ บ บ ท เรี ย น
(Courseware) ในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ผ่านเว็บ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์
เชิ ง พฤติ ก รรม เนื้ อ หา แบบทดสอบก่ อ นบทเรี ย น
(Pretest) สื่ อ กิ จกรรม วิ ธีก ารน� ำ เสนอในลั ก ษณะ
โครงงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (Posttest) โดยมีการออกแบบ
ในรูปแบบโครงงานซึ่งประยุกต์มาจากการจัดกิจกรรม
โครงงานตามสาระการเรียนรู้ ตามล�ำดับขั้นประกอบ
ด้วยกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้
1) แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหาให้ผู้เรียนทราบ
2) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขอบเขต
ของเนื้อหาและจุดประสงค์
3) ใช้ค�ำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4) ผู ้ เรี ย นศึ ก ษา ค้ น คว้ า ตามกรอบเวลาที่
ก�ำหนด
5) ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยการเรียนของ
ผูเ้ รียน และสามารถน�ำเสนอความรูท้ ไี่ ด้แก่เพือ่ นๆ และ
ผู้สอนได้
6) ผู้เรียนเขียนสรุปขั้นตอนการท�ำงาน และ
แสดงผลงานที่ได้จาก
การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก
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		 2.2.2 ออกแบบผังงาน (Flowchart) ของบทเรียน และหาข้อบกพร่องโดยท�ำการทดลอง
และการออกแบบบทด�ำเนินเรื่อง (Storyboard) โดย ใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่งจ�ำนวน 3 คน ใช้กลุ่มเล็กจ�ำนวน
การน� ำ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแต่ ล ะบทเรี ย นที่ 9 คน และใช้กลุ่มใหญ่ จ�ำนวน 45 คน กับนักเรียน
ต้องเรียนในเนื้อหา วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น มา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลกันยานุกูล อ�ำเภอ
ออกแบบขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
มัธยมศึกษา เขต 18 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน�ำไป
		 2.2.3 ออกแบบหน้าจอภาพ (Screen ปรับปรุงบทเรียนแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน�ำไปใช้จริง
Design) เพื่ อ ใช้ ใ นการน� ำ เสนอเนื้ อ หา ภาพ และ ต่อไป
ส่วนประกอบอื่นๆ โดยก�ำหนดความละเอียดในการ
การประเมินผลประสิทธิภาพของกิจกรรม
แสดงภาพที่ความละเอียดขั้นต�่ำที่ 800x600 พิกเซล การเรียนการสอนโดยผู้วิจัยน�ำกิจกรรมการเรียนการ
ก�ำหนดพื้นที่ในการแสดงเนื้อหาให้พอดีเพื่อความเป็น สอนผ่านเว็บแบบโครงงานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
ระเบียบและง่ายต่อการเรียน การเลือกรูปแบบและ ให้นกั เรียนศึกษาทีละเนือ้ หาแล้วท�ำแบบฝึกหัดจนครบ
ขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ น�ำคะแนนไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
รูปแบบและขนาดของตัวอักษรตามมาตรฐานการท�ำ โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวรการ (E1)
เว็บไซต์ทั่วไป
จากค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนทัง้ หมดทีไ่ ด้
		 2.2.4 ก�ำหนดสีของตัวอักษร (Font จากการท�ำแบบฝึกหัดในแต่ละเรือ่ งทีเ่ รียน และผลงาน
Color) สีของฉากหลัง (Background Color) สีของ จากโครงงาน กับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หาค่า
ส่วนอื่นๆ และก�ำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ�ำนวยความ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จาก
สะดวกในการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ การท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เช่น เมนูการใช้งานต่างๆ
2.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate)
ก�ำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ
ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาการตกแต่ง แบบโครงงานก่อนเรียนและหลังเรียน โดยให้ผู้เรียนท�ำ
ภาพเบื้องต้น เช่น เมนูการใช้งานต่างๆ ค�ำสั่ง และข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ควรระวังต่างๆ
เครื่องมือที่ 2 แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) สร้าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทเรียนจากสตอรี่บอร์ด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัยได้ท�ำการสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
เพื่อสร้างให้กลายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดย
เว็บแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หลัง ศึกษาวิธสี ร้างและเทคนิคการสร้างแบบฝึกหัดและแบบ
จากสร้างบทเรียนเสร็จแล้วน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์เนื้อหา
3 คน ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของกิจกรรมการ และจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น
เรียนการสอนผ่านเว็บ
สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
2.4 ขั้นตอนการน�ำไปใช้ (Implement) เรียนให้มีจ�ำนวนข้อสอบมากกว่าจ�ำนวนที่ต้องการ
การน�ำบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้วไปทดสอบการท�ำงาน จริง โดยออกข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก น�ำไปให้ผู้
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เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (IOC) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป น�ำแบบฝึกหัดและแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ผ ่ า นการเรี ย น วิ ช าการตกแต่ ง ภาพ
เบื้องต้นมาแล้ว จ�ำนวน 45 คน น�ำผลคะแนนที่ได้
มาวิเคราะห์หาความยาก (p) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r)
และค่าความเชื่อมั่น คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกทีม่ คี า่ ตัง้ แต่
0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
เครื่องมือที่ 3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
ทอแรนซ์
ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบวั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ของทอแรนซ์ โดยน�ำมาจาก อารี พันธ์มณี (2543
อ้างถึงใน อุทิศ บ�ำรุงชีพ, 2551 หน้า 213-215) มาใช้
เพื่อการวิจัยครั้งนี้และน�ำไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประเมินค่าความสอดคล้องในการ
วัดความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบของ
ทอแรนซ์ เนื่องจากเป็นแบบวัดที่ยอมรับและนิยมใช้
ในวงการศึกษา (เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม, 2546)
รวมทั้งเป็นแบบวัดที่สามารถใช้ได้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา โดยรายละเอียดของเครื่องมือมีดังนี้
ภาษาภาพ คื อ แบบวั ด ที่ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นแสดง
ความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ ประกอบด้วย
3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การสร้างรูปภาพ คือ ผูเ้ รียนเขียน
หรือต่อเติมภาพ ภาพอะไรก็ได้จากรูปวงรีที่ก�ำหนด
ให้ให้เป็นภาพที่ไม่ปกติธรรมดาที่บอกถึงเรื่องราวน่า
สนใจและตื่นเต้นจากรูปร่างที่ก�ำหนดให้ลงในกระดาษ
ที่ว่างเปล่าที่ก�ำหนดให้

หน้าที่ 215
กิจกรรมที่ 2 การเติมรูปภาพให้สมบูรณ์ คือ
ผูเ้ รียนต้องต่อเติมเส้นหรือวาดรูปให้สมบูรณ์โดยใช้เส้น
ที่ก�ำหนดให้เป็นเส้นเริ่มต้น
กิ จ กรรมที่ 3 เส้ น ตรง คื อ ผู ้ เรี ย นต้ อ งใช้
เส้นคูข่ นานสัน้ ๆ ทีก่ ำ� หนดให้ประกอบกันเป็นรูปต่างๆ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยการให้คะแนนแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ ด้วยแบบวัดภาษา
ภาพ ซึ่งการให้คะแนนของแต่ละกิจกรรมในแบบวัด
นี้ปฏิบัติตามคู่มือการให้คะแนนของทอแรนซ์โดยให้
คะแนนตามความสามารถ 4 ด้าน ส�ำหรับแบบวัดภาษา
ภาพ มีดังนี้
1) ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว หมายถึ ง ความ
สามารถในการคิดหาค�ำตอบได้คล่องแคล่วรวดเร็ว
และมี ป ริ ม าณค� ำ ตอบจ� ำ นวนมากในเวลาจ� ำ กั ด
ดั ง นั้ นคะแนนความคิ ด คล่ อ ง คื อ คะแนนที่ ไ ด้ จาก
การนับจ�ำนวนค�ำตอบทั้งหมดที่แตกต่างกัน และเป็น
ค�ำตอบทีส่ อดคล้องกับค�ำสัง่ ทีใ่ ห้ผเู้ รียนท�ำ ให้คำ� ตอบละ
1 คะแนน โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงค�ำตอบเหล่านัน้ จะซ�ำ้ กับ
ค�ำตอบของผู้อื่นหรือไม่
2) ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถใน
การคิดหาค�ำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัง
นัน้ คะแนนความคิดยืดหยุน่ คือ คะแนนทีไ่ ด้จากการนับ
จ�ำนวนค�ำตอบทีไ่ ม่อยูใ่ นทิศทางเดียวกัน หรือค�ำตอบที่
อยู่ในประเภทที่แตกต่างกัน โดยให้คะแนนค�ำตอบละ
1 คะแนน และไม่ค�ำนึงว่าค�ำตอบเหล่านั้นจะไปซ�้ำกับ
คนอื่นหรือไม่
3) ความคิดริเริม่ หมายถึง ความสามารถในการ
คิดสิง่ แปลกใหม่ไม่ซำ�้ กับคนอืน่ ดังนัน้ คะแนนของความ
คิดริเริม่ จะให้ในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยความ
คิดริเริ่มกิจกรรมละ 1 คะแนนเช่นเดียวกัน
4) ความคิ ด ละเอี ย ดลออ หมายถึ ง ความ
สามารถในการตกแต่งรายละเอียดของภาพให้สมบูรณ์
และสวยงาม ดังนั้นคะแนนของความคิดละเอียดลออ
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หน้าที่ 216
คือ เส้นหรือรายละเอียดของการตกแต่ง 1 เส้น คือ ภาพกระพริบ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
1 คะแนน กรณีที่ลักษณะของเส้นซ�้ำกันให้นับเพียง แบบโครงงานที่สามารถเรียนรู้รายบุคคล โดยยึดหลัก
ครั้งเดียวเท่านั้น
และทฤษฎีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based
เครื่องมือที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจ Learning) โดยมีขนั้ ตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยผูว้ จิ ยั ผ่านเว็บด้วยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS)
สร้างแบบสอบถามแล้วน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ Moodle Open source ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 1 แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหา
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของส�ำนวน ให้ผู้เรียนทราบผ่านเว็บ ขั้นตอนที่ 2 กระตุ้นความ
ภาษา แล้วค�ำนวณหาค่า IOC เป็นรายข้อ พิจารณาคัด สนใจของผูเ้ รียนในขอบเขตของเนือ้ หาและจุดประสงค์
เลือกแบบสอบถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ผ่านเว็บ ขั้นตอนที่ 3 ใช้ค�ำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
พบว่า แบบสอบถามมีคะแนนความสอดคล้องอยู่ใน ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บ ขัน้ ตอนที่
ช่วง 0.67-1.00
4 ผูเ้ รียนศึกษา ค้นคว้าตามกรอบเวลาทีก่ ำ� หนดผ่านเว็บ
ขัน้ ตอนที่ 5 ผูเ้ รียนสรุปองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยการเรียนของ
สรุปผลการวิจัย
ผูเ้ รียน และสามารถน�ำเสนอความรูท้ ไี่ ด้แก่เพือ่ นๆ และ
1. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ ผู้สอนได้ผ่านเว็บ และขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนเขียนสรุปขั้น
โครงงาน เรือ่ ง วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนา ตอนการท�ำงาน และแสดงผลงานที่ได้จากการตกแต่ง
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกผ่านเว็บ โดย
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นบทเรียนการฝึกทักษะการตกแต่งภาพ นักเรียนสามารถด�ำเนินการท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน
จ�ำนวนเนื้อหา 5 เรื่องที่มีประสิทธิภาพ 81.64/83.70 และหลังเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และประเมิน
ได้แก่ เรื่อง การแต่งภาพสีแบบ High-key, การท�ำ ความพึงพอใจผ่านเว็บได้ ดังภาพตัวอย่างของกิจกรรม
ป้ายสีชอล์ก, การสร้างภาพถ่ายตัวต่อ, การสร้างเทคนิค การเรียนการสอนผ่านเว็บ
พิเศษด้วยไฟนีออนให้ข้อความและวัตถุ และการท�ำ

ภาพที่ 2 หน้าจอกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน เรื่อง วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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2. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพ
เบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ดังนี้ คือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถท�ำแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนและผลงานได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.49
ของคะแนนทั้ ง หมด และนั ก เรี ย นสามารถท� ำ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเมือ่ เรียนจบบทเรียน
แล้วได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.70 แสดงว่ากิจกรรม
การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ แบบโครงงาน วิ ช าการ
ตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
83.49/83.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
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3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ แบบโครงงาน วิ ช าการ
ตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถิติ t-test
มีคา่ เฉลีย่ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านเว็บแบบโครงงาน
ผลการทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนในแต่ละด้าน ซึ่งได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความ
คิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ
โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครง
งาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปมี

n
45
45

X
11.82
25.11

SD
2.24
1.30

t
37.455**

P
.00

ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเว็บ

ความคิดสร้างสรรค์
ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ด้านความคิดยืดหยุ่น
ด้านความคิดริเริ่ม
ด้านความคิดละเอียดลออ
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

5. นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจใน
ระดับมาก หลังจากที่ได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านเว็บแบบโครงงานแบบโครงงาน วิชาการ
ตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65

อภิปรายผล
1. จากกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย
อภิปรายผลได้ดังนี้
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครง
งาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องเพือ่
การออกแบบและพัฒนาขึน้ มาจ�ำนวน 6 ขัน้ ตอนในการ
จัดกิจกรรม และน�ำเสนอกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบ

n
45
45
45
45
45
45
45
45

SD
X
16.53 4.47
21.29 5.57
17.87 3.40
21.00 3.76
38.20 8.34
51.91 10.74
101.89 19.38
125.20 34.55

t
5.504**

P
.00

6.777**

.00

12.414**

.00

5.790**

.00

บริหารจัดการเรียนการสอน (LMS : Moodle Open
Source) สามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียน ทั้งนี้
เนื่องจากการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยใช้วธิ รี ะบบ (System Approach) และมีขนั้ ตอน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ได้ทดลองและปรับปรุงตามกระบวนการ
ของการวิจยั และพัฒนา (Research & Development)
รวมทั้ ง ให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพและตรวจ
แก้ไข เป็นไปตามเกณฑ์ทเี่ หมาะสม นอกจากนีก้ จิ กรรม
การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ ดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรียนสามารถก�ำกับตนเอง (Self-regulation) และ
ได้ อ อกแบบโดยใช้ ก ารสื่ อ สารในมิ ติ ป ระสานเวลา
(Synchronous mode) ด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าไปท�ำกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการสื่อสาร
ในมิติต่างเวลา (Asynchronous mode) ด้วย Blog
และกระดานเสวนาของโปรแกรม ผ่านระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุทศิ
บ�ำรุงชีพ (2551) ที่พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคชันนิซมึ ส่งผลต่อการพัฒนา
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ความคิดสร้างสรรค์ และ อนิรทุ ธ์ สติมนั่ (2550) ทีพ่ บว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ
โครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการเรียนรู้
แบบน�ำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จากผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
มีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงานมีคุณลักษณะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง มีอิสระ
ในการเรียนรู้ และเป็นยุทธิวิธีการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกคน และ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามนโยบายส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2556) อีกทัง้ คุณสมบัติ
ทีด่ ขี องการเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถการสร้างแรง
จูงใจในการเรียนรูร้ ว่ มกันบนเครือข่ายสามารถท�ำได้ใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ โดยตัวสื่อภายในเว็บ ท�ำให้มีสีสัน
สวยงาม มีภาพประกอบ ง่ายต่อการใช้งาน การจัด
พื้นที่ในการสนทนาให้มีส่วนในด้านประโยชน์ของการ
เรียนสามารถเสนอให้ทราบได้ในรูปแบบของข่าวสาร
ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ และวัตถุประสงค์ของการ
เรียนให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Khan, B.H.,
1997) ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ จากผลการวิจัย
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนผ่านเว็บแบบโครงงานหลังเรียนมีคะแนนวามคิด
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทิศ บ�ำรุงชีพ
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(2551, หน้า 295) ที่พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมนั้นสามารถช่วย
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยความคิดสร้างสรรค์
นั้นเกิดในทุกขั้นตอนของกิจกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดของนักการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงความสามารถ
ทางสร้างสรรค์ของบุคคลเป็นผลที่เกิดตามธรรมชาติ
จากการจัดบรรยากาศทีเ่ หมาะสมซึง่ จะเป็นตัวเร้า และ
กระตุน้ ให้บคุ คลเกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวทาง
ของทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ตลอดจนการตรวจ
ให้คะแนนแบบทดสอบ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนท�ำแบบ
ทดสอบโดยได้ แ สดงความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ อกมาใน
ลักษณะการวาดภาพ และภาษาเขียน เพื่อสื่อความ
หมายทางความคิดออกมา ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด
รวมทั้งผู้เรียนได้มีอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน
4. ด้านคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน โดยรวม พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ในระดับมากและเป็นอันดับแรก ซึง่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ สู ง ขึ้ น ดั ง ค� ำ กล่ า วของ
ประภา ตุลานนท์ (2540, หน้า 23) ที่ว่า องค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนประการหนึ่ง
คือ ถ้ามนุษย์เราได้เรียนในสิง่ ทีพ่ อใจ ก็จะมีความสุขและ
ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ จะท�ำให้สง่ ผลต่อการเรียนรู้ และ
น�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชา
การตกแต่งภาพเบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพจะ
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ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับ เนื่อง และควรมีปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบประสานเวลา และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนา ไม่ประสานเวลาอย่างเหมาะสม
กระบวนการคิดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนานักเรียน
1.3 กระบวนการการพั ฒ นาความคิ ด
ในศตวรรษที่ 21 ทีย่ งั่ ยืนสมดังเจตนารมณ์ของแผนการ สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้น
ศึกษาชาติ และการปฏิรปู การศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ศึกษางานตัวอย่างในบท
เรียนพร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลในทรัพยากรการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นวีดิโอแชริ่ง ซึ่งจะท�ำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควร
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน ใช้ความสามารถของอินเทอร์เน็ตให้เต็มความสามารถ
ทั้ ง ในด้ า นการเชื่ อ มโยงแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ การใช้
เว็บผู้สอนควรวิเคราะห์ถึงโครงสร้างและ
ศั ก ยภาพความเร็ ว ของสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย ทรัพยากรที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
อิ น เตอร์ เ น็ ต เนื่ อ งจากในบางเนื้ อ หาหากมี ก ารยก
2 . 1 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร เรี ย น
ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ น ภาพและมี วี ดิ ทั ศ น์ ส าธิ ต การสอน
ประกอบ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี การสอนผ่านเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนแบบอื่นๆ มา
ความเร็วสูง จะสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ เสริ ม ศั ก ยภาพในการออกแบบการเรี ย นการสอน
(Instructional Design) ที่เหมาะสมกับนักเรียนใน
ส่งผลต่อการเรียนรู้
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ แต่ละช่วงวัย
2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนการสอน
โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนาความ
คิดนั้นผู้สอนควรสอดแทรกกิจกรรมเป็นระยะๆ เพื่อ ผ่านเว็บในเนื้อหาอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อ กระบวนการคิดด้านต่างๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อน
คิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนสายน�ำ้ ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียน
รู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน แบบประเมินการเขียน
บันทึกการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้
มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 น�ำเข้าสู่การเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การได้รับประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การไตร่ตรอง เชื่อมโยงการ
สะท้อนคิด ขัน้ ที่ 4 การสรุปหลักการโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และขัน้ ที่ 5 การปฏิบตั จิ ริง การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อมูลเชิงคุณภาพโดย วิเคราะห์เนื้อหา
บรรยายรายงานผล พบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนสามารถสะท้อนคิดในความรูค้ ณิตศาสตร์ และเขียนสะท้อนคิด
โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานความ
รูค้ วามสามารถของนักเรียนแต่ละคนด้วย 2) นักเรียนมีพฒ
ั นาการด้านความสามารถในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ใน
ระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับดีมาก และด้านเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop Learning activities Reflection by
Journal Writing in Mathematics learning activities of Mathayomsuksa 4, and 2) to study the
Abilities on Mathematics learning knowledge, Skills and processes of Mathematics, The desirable
characteristics and Attitudes to wards Mathematics of learning activity by Journal Writing.
The research design was Action Research. The target populations were 30 students of
Mathayomsuksa 4 of Sainampheung school under the Royal Patronage of Princess Petcharat
Rajasuda on the second semester of academic year 2016. The research instruments used in
this study were lesson plan of fundamental mathematics2, unit1; Relationship, Journal writing
form, Journal writing assessment form, Skills and processes of Mathematics assessment form,
Attitudes to wards Mathematics test, The desirable characteristics assessment form, Mathematics
achievement test. The instructional plan that was 5 steps as following: step 1 Introduction to
the content, step 2 The experience, step 3 Link thinking with reflection step 4 Summarise the
principles by Journal Writing, and step 5 Practicality. Percentage, mean were used in quanititative
data analysis and content analysis were used in qualitative data.
The results of study found that 1) The students improved the reflection of improvement
on Mathematic learning activities by Journal Writing was shown that they were able to
reflection Mathematic and to record their own learning procedure, which improve the abilities
of Mathematics learning depending on the individual basic knowledge. and 2) The students
improved their own Abilities of Mathematics learning. The students’desirable characteristics
were excellent level. The students’ attitude towards Mathematices was at good level.
Keywords : Reflecting/ Journal Writing

บทน�ำ
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มี คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่าง รอบคอบ ช่วยให้การวางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถ
คิดเป็นท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553) และคณิตศาสตร์ยังเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพมนุษย์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์จงึ

มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน
ให้สามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีเหตุผล
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดีความ
สามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนยังต�่ำอยู่ จากผล
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 32.40 และ 26.59 สะท้อน
ให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนไทย ควรได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ รวมถึง กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการวัดและ มีปัญญา มีความสุข เกิดการพัฒนาการคิด มีความ
ประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยการประเมินตามสภาพจริง ซึง่ สามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยน�ำความรู้
สุวิมล ว่องวานิช (2546) ได้กล่าวว่าการประเมินตาม ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้
สภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสินในสภาพทีส่ อดคล้อง ปัญหาชีวิตจริง รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กับชีวติ จริง ซึง่ เป็นการสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร
และทักษะต่างๆ ของผูเ้ รียนว่ามีมากน้อยเพียงใด อยูใ่ น (2545) กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ระดับใด และ Johns (2000) กล่าวถึง การสะท้อนคิด สามารถตอบสนองความสนใจหรือความต้องการของ
(Reflection) ว่าเป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน ผู้เรียน โดยอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
และพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ท�ำให้บุคคลได้ ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะในการ
สะท้อนถึงการกระท�ำของตน ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ แสวงหาความรู้ ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และน�ำมา
ความเข้าใจจากประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดความมัน่ ใจ ปรับใช้ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องการแนวคิดการเรียนรู้
ความกล้าที่จะประเมินตนเองในลักษณะการสะท้อน จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
คิดและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง จริง ซึ่งผู้เรียนที่มีโอกาสได้รับประสบการณ์แล้วได้รับ
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ประเมินตามสภาพจริงและแสดงถึง การกระตุ้นให้สะท้อนคิดสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์
การสะท้อนคิด คือ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ (Journal (Experiential Learning Cycle Theory) ของ Kolb
Writing) ซึง่ Mett (1987) กล่าวถึงการเขียนบันทึกการ (1984) ที่ว่า ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าง
เรียนรูเ้ ป็นการเขียนโดยทีน่ กั เรียนสามารถเขียนสะท้อน เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินกันไปเป็นวงจรซึ่งแต่ละขั้น
ผลการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ และตรวจสอบความคิด ของการเรียนรู้ก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ของขั้นต่อไป ใน
ของตนเอง เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเขียนแสดงความรู้ ขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็น
ความคิด การประเมินผลการเรียน และทบทวนความ รูปธรรม ทั้งนี้เพื่อการจัดการเรียนรู้และการประเมิน
รู้ความเข้าใจของตนเองในการเรียน เป็นการสะท้อน การเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อสะท้อนความสามารถ
ผลการเรียนรู้อย่างแท้จริง และพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ในการคิด Hoskison and Tompkin (1987) ได้เน้น ที่ก�ำหนดไว้ ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ เครือวัลย์
ว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้น�ำไปใช้ในการเรียนการ รอดไฝ (2551) ได้ศึกษาผลของการเขียนบันทึกการ
สอนได้ โดยให้นักเรียนสามารถเขียนบันทึกเกี่ยวกับ เรียนรู้ต่างชนิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่สงสัย ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานและความคงทนของการเรียนรูข้ อง
เรียนการสอน ตลอดจนได้ประเมินความรู้ความเข้าใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียน
ของตนเองในสิง่ ทีเ่ รียน โดยครูผสู้ อนสามารถให้นกั เรียน ด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้ได้ทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่าง เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน และ
การเรียนและหลังการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการ มีความคงทนของผลการเรียนรู้แตกต่างกัน ณัฐวัฒน์
สอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา มะลิวรรณ (2556) ได้ศึกษาการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชานนท์ จันทรา (2555) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
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คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น :การ
วิ เ คราะห์ พั ฒ นาการ พบว่ า การเขี ย นบั น ทึ ก ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่มทดลองมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะเป็ น ครู ผู ้ ส อนพบว่ า เนื้ อ หา
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์พบว่า นักเรียนในแผนการเรียนภาษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต�่ำ
อีกทั้งมีเจตคติที่ไม่ดีนักต่อวิชาคณิตศาสตร์ ควรศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และเตรียมการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของนักเรียน
จากความส�ำคัญของการสะท้อนคิด การเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
การศึ ก ษางานวิ จั ย และปั ญ หาของนั ก เรี ย น
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสะท้อนคิดโดยการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง ความสัมพันธ์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1 . ก ลุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียนอังกฤษ-ญีป่ นุ่ จ�ำนวน
30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียน
สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
จาก ห้องเรียนแผนภาษาทั้งหมด 7 ห้องเรียน
2. ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 2 (ค31102) ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ในสาระที่ 4
พีชคณิต เรื่อง ความสัมพันธ์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ กราฟของ
ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
3. ระยะเวลาในการวิจัย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ ช้เวลา 8 คาบ และทดสอบหลังเรียน 1 คาบ รวม
9 คาบ โดยสอนสัปดาห์ละ 2 คาบ จ�ำนวน 5 สัปดาห์
4. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวจัดกระท�ำ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ (กิจกรรม
การเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 น�ำเข้าสู่การเรียนรู้
ขั้นที่ 2 การได้รับประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การไตร่ตรอง
เชื่อมโยงการสะท้อนคิด ขั้นที่ 4 การสรุปหลักการจาก
ประสบการณ์ และขั้นที่ 5 การปฏิบัติจริง)
ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 1.1) ความรู้ 1.2) ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ 2) คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อน
คิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ คือความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนคิดโดยการ
Johns (2000) กล่ า วว่ า การสะท้ อ นคิ ด
เขียนบันทึกการเรียนรู้
(Reflection) เป็ น กระบวนการคิ ด ไตร่ ต รองและ
พิจารณาสิง่ ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้สติและ
สมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�ำให้บุคคลเกิดการทบทวนและ
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สะท้อนการกระท�ำของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและ เพือ่ สะท้อนความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้บรรลุ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาการ มาตรฐานการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดไว้ ได้มงี านวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ ดังนี้ ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ (2542) ได้ศึกษาผลของการ
Cooney et al. (1996) กล่าวถึงการเขียนบันทึกการ เขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนรู้ว่าเป็นวิธีการประเมินผลที่สามารถให้นักเรียน และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ได้ เขี ย นแสดงถึ ง ความ สามารถในการสื่ อ สารทาง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวง
คณิตศาสตร์ได้ และยังกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการ มหาวิทยาลัย พบว่านักเรียนที่เขียนบันทึกการเรียนรู้ มี
คิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้ง ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์สงู กว่า และมีความ
ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าส�ำหรับครูในการตรวจสอบ วิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์หลังการเขียนบันทึกการ
การสอนของตนเอง ชานนท์ จันทรา (2555) กล่าวว่าถึง เรียนรู้ต�่ำกว่าก่อนการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เครือวัลย์
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร รอดไฝ (2551) ได้ศึกษาผลของการเขียนบันทึกการ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียนรู้ต่างชนิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ว่ามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความ วิทยาศาสตร์พน้ื ฐานและความคงทนของการเรียนรูข้ อง
สุ ข เกิ ด การพั ฒ นาการคิ ด มี ค วามสามารถในการ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วย
เรีย นรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยน�ำความรู้ ทัก ษะและ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน และมีความ
จริง รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติ คงทนของผลการเรียนรู้แตกต่างกัน เชษฐา แก้วพรม
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545) (2556) ได้ศึกษาพัฒนาทักษะสะท้อนคิดของนักศึกษา
กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถ พยาบาลด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ในรายวิชา
ตอบสนองความสนใจหรือความต้องการของผูเ้ รียน โดย การสอนและการให้ค�ำปรึกษาทางสุขภาพ เป็นวิจัยกึ่ง
อาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ ทดลอง เพื่อศึกษาผลของการเขียนบันทึกการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะในการแสวงหาความ ต่อพฤติกรรมสะท้อนคิดและระดับการสะท้อนคิดของ
รู้ ค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง และน�ำมาปรับใช้ในชีวติ จริง นักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมสะท้อน
ซึ่งสอดคล้องการแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ คิดและระดับการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้น แสดงว่าการเขียน
หรือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เรียนที่ บันทึกการเรียนรูเ้ ป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้นกั ศึกษา
มีโอกาสได้รับประสบการณ์แล้วได้รับการกระตุ้นให้ มีทักษะสะท้อนคิด ณัฐวัฒน์ มะลิวรรณ (2556) ได้
สะท้อนคิดสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ (Experiential ศึกษาการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
Learning Cycle Theory) ของ Kolb (1984) ที่ว่า เรี ย นและเจตคติ ต ่ อ การเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข อง
ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นกระบวนการ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น:การวิเคราะห์พัฒนาการ
ทีด่ ำ� เนินกันไปเป็นวงจรซึง่ แต่ละขัน้ ของการเรียนรูก้ จ็ ะ พบว่าการเขียนบันทึกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องขัน้ ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ได้รบั เรียนคณิตศาสตร์และเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ในกลุม่
ประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ การ ทดลองมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น
จัดการเรียนรูแ้ ละการประเมินการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์
จ�ำนวน 8 แผน พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์
จากการลงความเห็น (IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย
2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ
2. แบบบั น ทึ ก การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น มี
แนวทางในการเขียนบันทึกการเรียนรู้น้ีประกอบด้วย
การสรุปสาระส�ำคัญ การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ของตนเอง และความรู้สึกในการเรียนรู้ ให้นักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
อย่างอิสระตามความคิดของนักเรียน พิจารณาคุณภาพ
เครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้านการ
วัดประเมินผลทางการศึกษา ใช้เกณฑ์จากการลงความ
เห็น (IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และ
ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ
3. แบบประเมินการเขียนบันทึกการเรียนรู้ รูป
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ในแต่ละ
ครั้งจะมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ทั้งสิ้น 4 ระดับ
ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ซึ่งมี 3 รายการที่ต้องประเมิน จะมี
คะแนนรวมเต็ม 9 คะแนน พิจารณาคุณภาพเครื่องมือ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ ด้านการวัดประเมิน
ผลทางการศึกษา ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น (IOC)
ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุง
ตามค�ำแนะน�ำ
4. แบบประเมินทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)ในแต่ละครั้งจะมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)
ทั้งสิ้น 4 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 3 ซึ่งมี 4 ด้านที่ต้องประเมิน
จะมีคะแนนรวมเต็ม 12 คะแนน พิจารณาคุณภาพ
เครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์จากการลง
ความเห็น (IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน
และปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ
5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้
และด้านมุ่งมั่นในการท�ำงาน โดยมีรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ในแต่ละครั้งจะมีเกณฑ์
การให้คะแนน (Rubric) ทั้งสิ้น 2 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง
1 ซึ่งมี 3 ด้าน ที่ต้องประเมิน จะมีคะแนนรวมเต็ม
3 คะแนน พิจารณาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ด้านการวัดประเมินผลทางการ
ศึกษา ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น (IOC) ทีส่ อดคล้อง
กันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ โดยเป็นแบบทดสอบ
แบ่งเป็น2 ตอน ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 14 คะแนน และ
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จ�ำนวน 3 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
6 คะแนน รวมจ�ำนวน 17 ข้อ 20 คะแนน พิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น
(IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และ
ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ คุณภาพด้านความยากง่าย ใช้
การวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม อยู่ระหว่าง 0.2–0.8 และ
ด้านความเที่ยง ตอนที่ 1 โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
20 (KR-20) พบว่า มีค่า 0.650 ตอนที่ 2 โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha
Coefficient) พบว่า มีค่า 0.600
7. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ความรู้สึก และการกระท�ำ
เป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามเทคนิควิธขี องลิเคิรท์ ก�ำหนดตัวเลือกเป็น เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง จ�ำนวน 30 ข้อ พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ และแบบประเมิ น
มีประสบการณ์ ด้านการวัดประเมินผลทางการศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น (IOC) ที่สอดคล้องกัน
4. เมื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
อย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ มี เสร็จสิ้นตามวงจรปฏิบัติการครบแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนิน
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง 0.24–1.00 ค่าความเทีย่ ง การประเมินผลโดยให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผล
โดยใช้สตู รสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์
(Alpha Coefficient) มีค่า 0.882
และแบบวัดเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
แล้วน�ำมาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้วธิ ดี ำ� เนินการตามขัน้ ปฏิบตั กิ ารการวิจยั
(Action Research) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง
ตามแนวคิด Kemmis and Mc Taggart (1988) มี
4 ขัน้ ตอน คือ 1) การวางแผนหลังจากการวิเคราะห์และ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผนที่
ก�ำหนด (Act) 3) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
(Observe) และ 4) การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติ
งานให้ผู้มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์น�ำไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทดสอบวัดผลก่อนการเรียนรู้ เรื่อง
ความสัมพันธ์ เพือ่ ตรวจสอบความรูพ้ นื้ ฐาน และเจตคติ
ก่อนเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ แล้วน�ำผลการทดสอบมา
ตรวจและท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผู้วิจัยวางแผนและด�ำเนินการสอนในหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้
สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 8 คาบ
3. เมื่อสิ้นสุดการสอนแต่ละวงจรปฏิบัติการ
ผู้วิจัยให้นักเรียนเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้และท�ำ
แบบฝึกทักษะในแต่ ละวงจรปฏิบัติการส่ง จากนั้น
ท�ำการตรวจให้คะแนนประเมินผลในแบบประเมิน
การเขียนบันทึกการเรียนรู้แบบประเมินทักษะและ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ด้ า นการเขี ย นสะท้ อ นคิ ด โดยบั น ทึ ก
การเรี ย นรู ้ โดยหาคะแนนร้ อ ยละของคะแนนการ
เขี ย นสะท้ อ นคิ ด จากแบบประเมิ น การเขี ย นบั น ทึ ก
การเรียนรู้ ทัง้ 8 เรือ่ ง แปลผลตามเกณฑ์การแปลความ
หมายคะแนนดังนี้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป(ดีมาก) ร้อยละ
70-79 (ดี) ร้อยละ 60-69 (พอใช้)และต�่ำกว่า ร้อยละ
60 (ควรปรับปรุง)
2. ด้านความสามารถในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ความรู้ ใช้แบบฝึกทักษะท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้การ
หาความถี่ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนในแต่ละแบบฝึก
และเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง ความสัมพันธ์ โดยผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 50 ของ
คะแนนแบบทดสอบ
2.2 ด้ า นทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ จากการใช้ แ บบประเมิ น ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 8 ครั้ง โดยหาค่า
ร้อยละของคะแนน แปลผลค่าร้อยละตามเกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนดังนี้ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป หมายถึง
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ดีมาก ร้อยละ 70-79 หมายถึงดี ร้อยละ 60-69 หมายถึง
พอใช้ และต�่ำกว่าร้อยละ 60 หมายถึงควรปรับปรุง
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณา
ทั้ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ และข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพข้ อ มู ล
เชิงปริมาณ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวิ เคราะห์ ค วามถี่แปลผลตามเกณฑ์ก ารแปล
ความหมายคะแนนดังนี้ 3 คะแนน หมายถึงดีมาก
2 คะแนน หมายถึงดี 1 คะแนน หมายถึงพอใช้ และ
0 คะแนน หมายถึงควรปรับปรุง ในส่วนของข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะร่วม
กิจกรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายงาน
ผลการวิจัยในลักษณะการบรรยาย
4. ด้านเจตคติเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดย
ทดสอบวัด ก่อน-หลังเรียน ค�ำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ย
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เลขคณิต ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้จาก
การสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ระหว่างของผูเ้ รียน น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
(Content Analysis) รายงานผลการวิจัยลักษณะ
บรรยาย เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อน
คิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรูใ้ นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ได้ผลการประเมินในระดับต่างๆ ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการเขียนสะท้อนคิดการเรียนรู้โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ที่
1. คู่อันดับ
2. ผลคูณคาร์ทีเซียน
3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ)
4. ความสัมพันธ์
5. กราฟของความสัมพันธ์
6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 (แบบแจกแจง)
7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2 (แบบกราฟ)
8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3 (แบบเงื่อนไข)
จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น การเขี ย น
สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ พบว่า การ
สะท้อนคิดในระดับดีมาก ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6,
7, 1 และ 4 ระดับดี ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4, 5 และ
3 ระดับพอใช้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2, 5 และ 7

ระดับการสะท้อนคิด (คน)
ดีมาก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
13
5
4
8
10
9
8
3
9
10
8
3
11
13
2
4
13
12
5
30
16
7
7
9
9
12
2. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ คือความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ าร
สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้
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2.1 ด้านความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
		 2.1.1 ความรู้ จากการท�ำแบบฝึกทักษะและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตารางที่ 2 ผลประเมินสรุปด้านความรู้จากการท�ำแบบฝึกทักษะ
แผนการเรียนรู้ที่
1. คู่อันดับ
2. ผลคูณคาร์ทีเซียน
3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ)
4. ความสัมพันธ์
5. กราฟของความสัมพันธ์
6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1
7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2
8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3

พัฒนาการของคะแนนร้อยละ
ในการทำ�แบบฝึกทักษะ (จำ�นวนคน)
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
30
25
5
28
2
16
14
13
17
7
23
9
21
30
-

รวม
จำ�นวน
30
30
30
30
30
30
30
30

จากตารางที่ 2 พบว่า จ�ำนวนนักเรียนหลังจากการท�ำแบบฝึกทักษะจนผ่านเกณฑ์คะแนนในแต่ละครั้ง มี
พัฒนาการทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับคะแนนของแบบฝึกทักษะในครัง้ ทีผ่ า่ นมาและนักเรียนบางคนมีพฒ
ั นาการเท่าเดิม
คือคะแนนในครั้งนี้เท่ากับคะแนนของแบบฝึกทักษะในครั้งที่ผ่านมา
ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาด้านความรู้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

จำ�นวนนักเรียนจำ�แนกตามพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
30
100
-

จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของนักเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน แสดงถึงพัฒนาการความสามารถในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ เทียบกับคะแนนก่อนการเรียนรู้
		 2.1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่
1. คู่อันดับ
2. ผลคูณคาร์ทีเซียน
3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ)
4. ความสัมพันธ์
5. กราฟของความสัมพันธ์
6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1
7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2
8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3

พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการ
รวมจำ�นวน
ทางคณิตศาสตร์ (จำ�นวนคน)
นักเรียน
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม ลดลง
30
30
30
17
13
30
10
20
30
12
18
30
19
11
6
30
24
30
6
24
30
30
-

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนมีพฒ
ั นาการเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับคะแนนของแบบฝึกทักษะในครัง้ ทีผ่ า่ นมาในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2, 4, 5 และ 6 ตามล�ำดับ นักเรียนมีพัฒนาการเท่าเดิมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และ 8 เมื่อเทียบ
กับคะแนนของแบบฝึกทักษะในครั้งที่ผ่านมา
		 2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. คู่อันดับ
2. ผลคูณคาร์ทีเซียน
3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ)
4. ความสัมพันธ์
5. กราฟของความสัมพันธ์
6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1
7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2
8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3

จำ�นวนนักเรียนในแต่ละระดับ (คน) รวมจำ�นวน
ดีมาก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง นักเรียน
12
3
3
12
30
11
11
6
2
30
7
20
3
30
21
7
2
30
6
15
9
30
30
30
19
8
3
30
13
6
9
2
30
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จากตารางที่ 5 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมีจ�ำนวนมากที่สุด
รองลงมาคือ ระดับดี ส่วนในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง คิดโดยมีจ�ำนวนนักเรียนที่น้อยลงของแต่ละครั้งที่
ประเมิน
		 2.3 ด้านเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึก
การเรียนรู้และแบบวัดเจตคติ โดยเปรียบเทียบก่อนเรียน – หลังเรียน

ตารางที่ 6 ผลการประเมินด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ตัวแปรศึกษา
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
(จำ�นวนคน)
30

จากตารางที่ 6 พบว่า เจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 หมายถึง นักเรียนมี
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย 2.51 – 3.50) ภายหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้
การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ มีคา่ เฉลีย่
เพิ่มขึ้นเป็น 4.36 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50)

อภิปรายผล
1. การสะท้อนคิดการเรียนรู้ สามารถน�ำมาใช้
ในการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ได้เกิดการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
6, 7, 1 และ 4 จากการสังเกตนักเรียนจะพยายามที่
คิดพิจารณาความรู้ โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ ท�ำให้เกิดการคิดค้นหาค�ำตอบรวดเร็วขึน้ กล้าตอบ
ค�ำถาม มีความมัน่ ใจ ตืน่ ตัวในการคิดตามเนือ้ หาทีเ่ รียน
แล้วสามารถเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองคิดในบันทึกการ
เรียนรู้โดยใช้ค�ำพูดของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ เชษฐา แก้วพรม (2556) ที่ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรม
สะท้อนคิดและระดับการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้นจากการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้

ก่อนเรียน

หลังเรียน

µ

µ

3.37
(ปานกลาง)

4.36
(ดี)

มีทักษะสะท้อนคิด และส่งเสริมให้เป็นนักคิดจากการ
ตั้งค�ำถามและให้เหตุผลเพื่อตอบค�ำถามมากขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนคิดโดย
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้มี
โอกาสคิดเชือ่ มโยงความรู้ ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนเชือ่ มโยง
กับความรู้เดิม ซึ่งผ่านล�ำดับขั้นของกิจกรรมการเรียนรู้
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 น�ำเข้าสูก่ ารเรียนรู้ เป็นขัน้ ตอนทีค่ รูและ
นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนสิ่งรอบๆ ตัวที่เชื่อมโยงกับ
สิ่งที่ก�ำลังเรียนและรับทราบผลการสะท้อนคิดจากการ
เขียนบันทึกการเรียนรูค้ รัง้ ทีผ่ า่ นมา ผลการเรียนรู้ ข้อที่
ควรพัฒนาของนักเรียน ซึ่ง Nahrgang and Peterson
(1989) กล่าวว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้ช่วยให้
นักเรียนแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเอง อีกทัง้ เป็นเครือ่ งมือใน
การวินิจฉัยของครูบอกถึงข้อบกพร่อง ความเข้าใจของ
นักเรียน และสามารถวัดความรูพ้ นื้ ฐานของนักเรียนจาก
การตอบค�ำถาม ซึ่งครูจะน�ำสิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุง
แก้ไขมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับความรู้ของนักเรียนต่อไป
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ขั้นที่ 2 การได้รับประสบการณ์ ในขั้นนี้ครู
จะอธิบายและแสดงบทนิยาม โดยวิธีการสนทนาและ
ซักถามนักเรียนเพือ่ ทบทวนความรูท้ เี่ รียน และเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญของเนื้อหา ซึ่งใน
ขั้นนี้นักเรียนเกิดการคิด และการซักถามในเนื้อหาที่
ก�ำลังเรียนได้ นอกจากนี้ครูยังสามารถตรวจสอบความ
รูท้ นี่ กั เรียนก�ำลังคิดเชือ่ มโยงความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจ
ความหมายของประสบการณ์
ขั้นที่ 3 การไตร่ตรอง เชื่อมโยงการสะท้อนคิด
เป็นขั้นตอนที่ครูตั้งค�ำถามให้นักเรียนคิดทบทวนใน
ความรูค้ ณิตศาสตร์ ให้นกั เรียนค้นหาความสัมพันธ์เชือ่ ม
โยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ก�ำลังเรียนเข้ากับตัวอย่าง
หรือความรู้เดิม จนสร้างเป็นแนวคิดรวบยอดในเนื้อหา
คณิตศาสตร์นั้นได้ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 4 การสรุปหลักการจากประสบการณ์
เมื่ อ นั ก เรี ย นผ่ า นช่ ว งการสะท้ อ นคิ ด โดยใช้ เ หตุ ผ ล
และความคิ ด ในการสรุปแนวคิดรวบยอดในเนื้อหา
คณิตศาสตร์ของตนเอง นักเรียนสามารถเขียนบันทึก
การเรียนรู้ ทีแ่ สดงถึงแนวคิดรวบยอดทีน่ กั เรียนได้เรียน
รูด้ ว้ ยภาษาของตนเอง เขียนสิง่ ทีเ่ ข้าใจ สิง่ ทีส่ งสัยสับสน
สิ่งที่ต้องการค�ำตอบ และความรู้สึกต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Cooney et al. (1996) กล่าวถึงการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้ว่าเป็นการที่สามารถให้นักเรียน
ได้ เขี ย นแสดงถึ ง ความสามารถในการสื่ อ สารทาง
คณิตศาสตร์ได้ และยังกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการคิด
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติจริง เน้นให้นักเรียนน�ำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้แนวคิดรวบยอดในเนื้อหา
คณิตศาสตร์ที่สรุปได้ ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำแบบ
ฝึ ก ทั ก ษะ แสดงถึ ง ความสามารถด้ า นทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่แท้จริง
เป็ น การตรวจสอบว่ า ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
การแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดย บูรชัย
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ศิริมหาสาคร (2546) ที่ว่า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้
เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความ
รู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ จนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถน�ำมาใช้แก้ปัญหาได้จริง
3. ความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ด้ า นความรู ้ และด้ า นทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เมือ่ ได้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้
เรื่อง ความสัมพันธ์ ในแต่ละครั้งโดยจะประเมินด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จากท�ำแบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนสามารถเข้าใจรู้
เนื้อหาคณิตศาสตร์ใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนด้วย เมื่อได้มีเวลาใน
การสะท้อนคิดทบทวนความรูท้ เี่ รียน ได้คดิ ตอบค�ำถาม
ท�ำให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใน
การเชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมและความรูใ้ หม่ได้รวดเร็วส่งผล
ท�ำแบบฝึกทักษะได้ผลดี ส่วนนักเรียนมีพื้นฐานความรู้
เดิมค่อนข้างอ่อน เมื่อได้มีเวลาในการคิดทบทวนความ
รูท้ เี่ รียน จึงคิดตามทันซึง่ ต้องอาศัยระยะเวลาทีน่ านขึน้
ในการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ผู้วิจัยท�ำการสังเกตและตรวจแบบฝึกทักษะ พร้อมทั้ง
กระตุน้ ให้กำ� ลังใจกับนักเรียนทีจ่ ะพยายามฝึกฝนทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่างๆอยู่เสมอ
4. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เมื่ อ ได้
รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ส ะท้ อ นคิ ด โดยการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ในด้าน
มี วิ นั ย ใฝ่ เรี ย นรู ้ และมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งาน พบว่ า
จ�ำนวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมีจ�ำนวนมากที่สุด
รองลงมาคือ ระดับดี พอใช้ และระดับปรับปรุง ตาม
ล�ำดับ แสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาในด้านคุณลักษะ
อันพึงประสงค์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งการประเมินจาก
สังเกตหลายๆ ด้าน เช่น การตรงต่อเวลา การท�ำและ
ส่งแบบฝึกทักษะ พฤติกรรมแสดงออกระหว่างเรียน
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ทั้งนี้นักเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเอง ทบทวนซึง่ ท�ำให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ เมือ่ นักเรียน
เกิดแนวความคิดในเนือ้ หาการเรียนด้วยตนเองสามารถ
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
5. ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เขียนบันทึกการเรียนรู้ตามความเข้าใจได้ ส่งผลให้ช่วย
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีเจตคติต่อ เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น จากก่อนการจัดกิจกรรมอยู่ เป็นอย่างดี รวมถึงเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เห็นได้
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ จากค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
เป็นโอกาสดีท�ำให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ ในแต่ละครั้งมีนักเรียนเขียนแสดงความ ข้อเสนอแนะ
รู้สึกของตนเองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ McIntosh and
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนคิด
Draper (2001) ทีว่ า่ ช่วยท�ำให้นกั เรียนทีไ่ ม่อยากเขียน โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรเปิดใจ
เห็นว่าการครูมกี ารตอบสนองต่อการเขียนของนักเรียน กว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากการเขียน
มีผลให้นักเรียนเต็มใจที่จะเขียนบันทึกการเรียนรู้ โดย บันทึกของนักเรียน
การเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ควรมีความ
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะท้อนคิด
สม�่ำเสมอ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนเข้าใจความคิด ของนักเรียนในการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์
ความรู้สึกของนักเรียน สามารถตอบโต้กับนักเรียน
3. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
ทุกคน และน�ำไปปรับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะ สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ร่วมเทคนิค
สมกับความต้องการของนักเรียน
การสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ดังนัน้ การศึกษากิจกรรมการเรียนรูส้ ะท้อนคิด รูปแบบทีห่ ลากหลาย และในสาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ หรือ
เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสคิด ระดับชั้นอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว และวิธีการการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการก่อสร้าง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ศึกษา
สภาพการด�ำเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวด้วยการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 17 ราย และ 2) ศึกษาวิธี
การการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ แรงงานต่างด้าวด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จ�ำนวน 12 ราย
ผลการวิจัยพบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อาชีพเดิมท�ำเกษตรกรรม และสาเหตุที่ย้ายถิ่นมาท�ำงานเพราะค่าจ้างแรงงานของไทยสูง และปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมี 4 ด้านคือ 1) ด้านร่างกาย ไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนท�ำงาน 2) ด้านจิตใจ ไม่พอใจหรือ
ไม่มีความสุขกับสภาพการด�ำเนินชีวิตโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวแอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกคนและมีสภาพ
จิตใจอาการคิดถึงบ้านหรือบุคคลในครอบครัว 3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการหรือนายจ้างทุกราย
ไม่มีกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึก เพื่อความจงรักภักดีในองค์กร 4) ด้านปัจจัยจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ ที่พักอาศัยเป็น
ห้องสังกะสี ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการท�ำงาน
วิธีการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวมี 4 ด้านคือ 1) ด้านร่างกาย ต้องตรวจสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวก่อนรับท�ำงานและปัจจัยเสีย่ งจากการท�ำงานเป็นประจ�ำทุกปี 2) ด้านจิตใจ นายจ้างต้องชักน�ำและส่งเสริม
ให้แรงงานต่างด้าวเป็นผูเ้ ข้าเมืองท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย ยึดความเทีย่ งธรรม หลักสิทธิมนุษยชน 3) ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นายจ้างควรอบรมให้ความรู้ ขอความร่วมมือและให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง และรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิต 4) ด้านปัจจัยที่จ�ำเป็นใน
การด�ำรงชีพ นายจ้างต้องจ่ายอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามกฎหมายก�ำหนด ที่พักอาศัยควรต้องปลูกสร้างได้
มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยส�ำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง น�้ำดื่มต้องสะอาดและอาหาร
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

หน้าที่ 237
ควรถูกหลักสุขอนามัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจ�ำนวนแรงงาน จัดเตรียมตู้ยา
สามัญประจ�ำบ้านทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่พักอาศัย
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิต/ แรงงานต่างด้าว/ แรงงานก่อสร้าง

ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the living conditions of foreign labours. (2)
to study methods for improving their quality of life. Through the qualitative research the research
process had to 2 steps: (1) to study the living conditions of foreign labours through interviews 17
foreign labours. (2) to study methods for improving their quality of life by interviews and focus
group with 12 experts who concerns experienced in improvement of labours’ quality of life.
The research findings were that most of foreign labours were uneducated and some of
them were lower than secondary school level. They were in agriculture. They became migrant
labours in Thailand because of higher wages in Thailand. The factors affecting their quality of
life were 4 aspects including, Physical, Psychological, Social and Environment, and Necessities
of life. Firstly, Physical aspect: they had no health check-up. Secondly, Psychological aspect:
foreign labours were unsatisfied and unhappied with their ways of living, especially of all the
illegal immigration labours, and had got the mental symptoms of homesickness. Thirdly, Social
and Environment aspect: most of them did not have any activities concerning awareness and
loyalty to the organization. And finally, Necessities of life aspect: their shelters were made of
zinc sheet and worked without personal protective equipment (PPE).
The methods for improving their quality of life had 4 aspects as followed: 1) Physical
aspect, employers had to provide health check-up in the recruiting process and follow up
health risk factors annually. 2) Psychological aspect, employers had to encourage foreign labours
to became legally immigration labours and treated them with fairness under the principle of
human rights. 3) Social and Environment aspect, employers should conduct on-the jobs-training
and training sessions for awareness with rules and regulations about environmental issues that
affected their lives. 4) Necessities of life aspect, were as followed: employers had to pay wages
at the minimum rate by law, the shelters should have employee welfare housing construction
standard, drinking water had to be clean, food should be eaten and cooked hygienic ally,
and provided personal protective equipment as required enough to labours needs, medicine
cupboard should be provided both at the construction site area and the shelter area.
Keywords : Quality of Life/ Foreign Labours/ Construction Workers
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ ความเป็ น อยู ่ ทั่ ว ไปของ
ปัจเจกบุคคลและครอบครัวทีแ่ สดงถึงความพึงพอใจใน
ชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถในการจัดหาสิง่ จ�ำเป็น
ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ชีวิตด�ำรง
อยูไ่ ด้อย่างดีตามฐานะของตน เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อบุคคลและสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์
สามารถก�ำหนด สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ระดับ
การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ และเพื่อท�ำให้การพัฒนา
ตนเองและสั ง คมไปสู ่ เ ป้ า หมายที่ ป รารถนา บุ ค คล
แต่ละคน และแต่ละครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเอง
สามารถช่ ว ยยกระดั บ ทั้ ง ของตนเองและสั ง คมให้ มี
คุณค่า มีความเจริญงอกงาม พัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติ
ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไป ประเทศ
ต่างๆ จึงใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการทีจ่ ะพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้สงู ขึน้ จนถึง
ระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ เพื่อช่วยให้สมาชิก
ในสังคมทุกคนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2551, หน้า 1)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ตระหนักว่าแรงงานต่างด้าวได้กลายเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย และมีความส�ำคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ในบริบทของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11, พ.ศ. 2555–2559, หน้า 5) ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ(ส�ำนักงานสภาทีป่ รึกษาเพือ่
พัฒนาแรงงานแห่งชาติ ส�ำนักเศรษฐกิจการแรงงาน
ส�ำนักปลัดกระทรวงแรงงาน, 2558, หน้า 8) โดย
เฉพาะในภาคธุรกิจก่อสร้าง ถ้าหากยังไม่มีการแก้ไข
อย่างจริงจัง อาจท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

เกิดอัมพาต และท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยลดลงจนไม่สามารถต่อสู้กับต่างชาติได้ในอนาคต
(ภัทรพล เวทยสุภรณ์, 2558)
กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัญหาแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้าสู่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อหางานท�ำมา
โดยตลอด พักอาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัดเป็นชุมชน
เสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม
ของชุมชนและด้านสาธารณสุข ที่มักเป็นแหล่งของโรค
ร้ายแรงในอดีต เช่น วัณโรค กาฬโรค และโรคเท้าช้าง
เป็นต้น และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข การ
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเมื่อปี 2555 มีแรงงาน
ต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค 2,034 คน ในจ�ำนวนนี้อยู่ใน
ระยะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นจ�ำนวน 195 คน เป็นโรคซิฟิลิส
จ�ำนวน 1,359 คน โรคเท้าช้าง 38 คน และมีสารเสพ
ติดอีก 321 คน และโรคอื่นๆ เช่น โรคพยาธิไส้เดือน
ไข้เลือดออก และมาลาเรีย เป็นต้น ซึ่งถือว่าอันตราย
มากหากมีการน�ำมาแพร่เชือ้ โดยไม่มกี ารควบคุมทีด่ พี อ
(ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
ม.ป.ป.) ด้านสังคม เกิดเป็นแหล่งอาศัยและทีห่ ลบซ่อน
ของผูก้ ระท�ำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
การมั่วสุมในการกระท�ำผิดกฎหมายทั้งในเรื่องของ
ยาเสพติด การค้าประเวณี ค้ามนุษย์ แหล่งอบายมุข
ในพื้ น ที่ กลุ ่ ม อิ ท ธิ พ ลในด้ า นต่ า งๆ หรื อ ถู ก ล่ อ ลวง
ให้ ม าขอทาน รวมทั้ ง การถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจาก
นายจ้ า งในเรื่ อ งต่ า งๆ ทั้ ง ค่ า แรงที่ ถู ก การจ่ า ย
ค่าตอบแทนทีน่ อ้ ยกว่าความเป็นจริงหรือการโกงค่าแรง
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2554, หน้า 3-4) และปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติคือ ความเครียดจากการย้ายถิ่นโดยเฉพาะปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง (ศิรดา
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เกษรศรี, ยาใจ สิทธิมงคล, และ Hegadoren, 2014) คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐ เสริมสร้าง ด้านปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
แรงงานต่างด้าวให้มสี ภาพการด�ำเนินชีวติ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลถึงศักยภาพและคุณภาพการท�ำงาน วิธีด�ำเนินการวิจัย
ที่ดีของแรงงานต่างด้าว อีกทั้งช่วยลดภาระการดูแล
การวิ จั ย นี้ ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี วิ ธี ก าร
จากภาครัฐเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้น ด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
ฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูกละเมิดและการเคารพสิทธิ
ตอนที่ 1 : ศึกษาสภาพการด�ำเนินชีวิตของ
ของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติสุขภายในสังคมตาม แรงงานต่ า งด้ า วกลุ ่ ม ผู ้ ใช้ แรงงานประเภทกิ จ การ
หลักสากล แสดงถึงความเจริญทางเศรษฐกิจและความ ก่อสร้าง
มั่นคงของประเทศ
1. ผู้ให้ข้อมูลเป็นแรงงานต่างด้าวประเภท
กิจการก่อสร้างงานอาคาร ทั้งแรงงานต่างด้าวเข้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เมื อ งถู ก กฎหมายและเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมายที่ เ ป็ น
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินชีวติ ของแรงงาน ผู้ใช้แรงงาน วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
ด้วยวิธีบอกต่อ รวมทั้งหมด 17 คน จากสถานประกอบ
ต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้าง
2. เพื่อศึกษาวิธีการการเสริมสร้างคุณภาพ การจ�ำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว
ชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการ กรรมกรชาวสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 10 คน และ
ชาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ�ำนวน 7 คน เป็น
ก่อสร้าง
เพศชาย 10 คน เพศหญิง 7 คน และในจ�ำนวนทั้งหมด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นี้มีแรงงานแอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจ�ำนวน 4 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบบสัมภาษณ์แบบ
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิด
คุณภาพชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจ�ำแนกตาม มีโครงสร้าง ซึ่งน�ำเครื่องมือที่สร้างเพื่อใช้ในการเก็บ
ปัจจัยคุณภาพชีวิตระดับบุคคล 4 ด้าน ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูล น�ำไปตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดย
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้าน ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 คน ได้ดชั นีความสอดคล้องของข้อ
ปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีพ ซึง่ ได้ปรับปรุงและพัฒนา ค�ำถาม (IOC) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.891
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์
มาจากแนวคิดของ Kondo (1985, p. 66) นิศารัตน์
ศิลปเดช (2540, หน้า 85-86) สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล แบบมีโครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดย
(2540, หน้า 18-19) และวิธีการการพัฒนาคุณภาพ ไปยังสถานที่ก่อสร้างงานอาคารจ�ำนวน 3 แหล่ง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
ชีวิตซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนามาจากแนวคิดของ
Zhan (1992) นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540, หน้า 167- เนื้อหา สภาพการด�ำเนินชีวิตตามปัจจัยคุณภาพชีวิต
170) ณลินพัฒน์ ณรงค์กุล (2541, หน้า 40) ส�ำนัก โดยผู้วิจัยไม่มีอคติหรือความรู้สึกของตัวเอง ไม่เน้น
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การตีความหรือหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความหมายระหว่างบรรทัด และเขียนรายงานผลการ
ความมั่นคงของมนุษย์ (2548, หน้า 23) ทั้ง 4 ด้าน
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เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการด�ำเนินชีวิตของแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเรียนเชิญเข้าสนทนากลุ่ม
ต่างด้าว
เพื่อการวิพากษ์ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
5. การสรุปข้อมูล สรุปตามกรอบแนวคิดการ แนวคิดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อยืนยัน และสรุปวิธีการ
วิจัยตามปัจจัยคุณภาพชีวิตระดับบุคคล 4 ด้าน คือ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้าน แรงงานประเภทกิจการก่อสร้าง
ปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้ผลสรุปรายงาน
ตอนที่ 2: ศึกษาวิธีการการเสริมสร้างคุณภาพ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สภาพการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
ชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการ แรงงานต่างด้าวตอนที่ 1 ประกอบกับข้อมูลการณ์
ก่อสร้าง
สัมภาษณ์และท�ำการประมวล วิเคราะห์ สรุปข้อมูลวิธี
1. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล กลุ ่ ม ผู ้ มี ป ระสบการณ์ ด ้ ว ย การการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวขั้นต้น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม และน�ำเสนอบรรยายเพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญและหรือนักวิชาการระดับ ยืนยันข้อมูล ด้วยการสนทนากลุม่ เพือ่ จะสรุปข้อมูลวิธี
บริหารภาครัฐซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรือนักวิชาการ การการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 2) ผู้ประกอบการ
5. การสรุปข้อมูล สรุปตามกรอบแนวคิดการ
หรือนายจ้างทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว วิจยั ตามปัจจัยคุณภาพชีวติ ระดับบุคคล 4 ด้าน คือ ด้าน
3) ผู้คุมงานหรือหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ตรงใน ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม และด้าน
การบริหารจัดการ ร่วมการ ควบคุม สัมผัสและสังเกต ปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการ
ก่อสร้าง 4) ผู้น�ำท้องถิ่นหรือผู้น�ำชุมชนพื้นที่สถานที่ตั้ง สรุปผลการวิจัย
ทีพ่ กั อาศัยของแรงงานต่างด้าวกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานประเภท
สภาพการด�ำเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว
กิจการก่อสร้าง รวมผู้มีประสบการณ์จ�ำนวน 12 คน
1. สภาพทั่วไปของแรงงานต่างด้าว พบว่า
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ได้รับการศึกษาและ
แบบมีโครงสร้าง ซึ่งน�ำเครื่องมือที่สร้างเพื่อใช้ในการ ระดับการศึกษาต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูล น�ำไปตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ก่อนย้ายถิน่ มาท�ำงานประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ได้ดัชนีความสอดคล้อง เหตุผลย้ายถิ่นมาท�ำงานเพราะการจ่ายค่าตอบแทน
ของข้อค�ำถาม (IOC) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 และ แรงงานของประเทศไทยสูงกว่าประเทศต้นทางและ
การสนทนากลุ่ม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก าร
2. สภาพการด�ำเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและน�ำหนังสือจากคณะ พบด้านปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพมีล�ำดับขั้นความ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ในการติดต่อและ ส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด และตามปั จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ
นั ด หมายวั น เวลาในการสั ม ภาษณ์ ตามเวลาที่ ผู ้ ใ ห้ บุคคล 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
ข้อมูลกลุ่มผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสะดวกและ และสิ่งแวดล้อม และด้านปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรง
พร้อมให้ข้อมูล และนัดหมายวันเวลาผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม ชีพ สรุปดังนี้
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2.1 ด้านร่างกาย แรงงานต่างด้าวเคยฉีด
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นส่วนใหญ่ การตรวจสุขภาพ
ประจ� ำ ปี ข องแรงงานต่ า งด้ า วกลุ ่ ม ประเภทกิ จ การ
ก่อสร้างมากกว่าครึง่ ในรอบปีไม่มกี ารตรวจสุขภาพและ
พบแพทย์
2.2 ด้านจิตใจ แรงงานต่างด้าวส่วนมากไม่
ค่อยพอใจกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีสภาพจิตใจ
อาการคิดถึงบุคคลในครอบครัว รวมถึงไม่พอใจหรือ
ไม่มคี วามสุขกับสภาพการด�ำเนินชีวติ เนือ่ งด้วยไม่มบี ตั ร
ต่างด้าว
2.3 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรหรือ
ผูป้ ระกอบการไม่มกี จิ กรรมส่งเสริม สร้างจิตส�ำนึก เพือ่
ความจงรักภักดีในองค์กรเลย
2.4 ด้ า นปัจ จัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
ปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีพพืน้ ฐานขัน้ ต้นของแรงงาน
ต่างด้าวมีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัยคือ รายได้ ที่อยู่อาศัย
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
(ยารักษาโรค) ดังนี้
		 2.4.1 รายได้ ซึ่งรายได้จากการรับจ้าง
ท�ำงานเป็นปัจจัยส�ำคัญจ�ำเป็นพื้นฐานขั้นต้นล�ำดับ
แรกที่ สุ ด ด้ ว ยชี วิ ต ของแรงงานต่ า งด้ า วเหล่ า นี้ จ ะ
ด�ำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติในประเทศไทย จ�ำเป็นต้อง
น�ำรายได้มาจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่จ�ำเป็นต่างๆ ในการ
ด�ำรงชีพ และดูแลตนเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องอุปการะ ดูแล ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ต้นทาง แรงงานต่างด้าวมีรายได้ต�่ำสุด 250 บาทต่อวัน
ซึ่งค่าแรงที่แรงงานต่างด้าวได้รับต�่ำกว่ากฎหมายเป็น
แรงงานเพศหญิง
		 2.4.2 อาหารและน�้ำดื่ม น�้ำที่ใช้ในการ
บริโภคและอุปโภคใช้น�้ำประปา น�้ำดื่มเป็นน�้ำกรองซึ่ง
แรงงานต่างด้าวเสียค่าใช้จา่ ยเอง และมีแรงงานต่างด้าว
ส่วนน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาหารแบบ
กึ่งสุกกึ่งดิบและดิบรับประทานโดยเฉพาะ ลาบ ก้อย
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		 2.4.3 เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ชุ ด ปฏิ บั ติ ง าน
แรงงานต่างด้าวสามารถสวมใส่ชุดทั่วไปปฏิบัติงาน
ได้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการ
ท�ำงาน นายจ้างทุกรายไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลบริการหรือเป็นข้อก�ำหนดให้สวมใส่ในการ
ปฏิบัติงาน
		 2.4.4 การดู แ ลตนเองเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ย
ในพื้นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวไม่มีตู้ยาสามัญ
ประจ�ำบ้านเบือ้ งต้นไว้บริการ แต่ในพืน้ ทีท่ ำ� งานนายจ้าง
บางรายมี ตู ้ ย าสามั ญ ประจ� ำ บ้ า นเบื้ อ งต้ น ไว้ บ ริ ก าร
ส่วนเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณพื้นที่พักอาศัยและ
พื้นที่ท�ำงานไม่เคยติดประกาศเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินให้
ทราบทุกพืน้ ที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวทุกคนไม่รจู้ กั และ
ไม่เข้าใจสิทธิของประกันสังคม

วิ ธี ก ารการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน
ต่างด้าว
สรุปสิง่ จ�ำเป็นด้านต่าง ๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการตาม
เกณฑ์พนื้ ฐานจ�ำเป็นด้วยวิธกี ารการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการ
ก่อสร้างระดับบุคคล 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านร่างกาย
1.1 การตรวจสุขภาพ ต้องด�ำเนินการตรวจ
สุขภาพแรงงานต่างด้าวก่อนอนุญาตให้ทำ� งาน นายจ้าง
ต้องมั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวที่รับเข้าท�ำงานมีสุขภาพดี
ไม่น�ำโรคภัยมาแพร่ระบาดแก่สังคมและประชาชนชาว
ไทย
1.2 การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี เ กี่ ย วกั บ
ปัจจัยเสี่ยงการท�ำงาน นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพแรงงานต่างด้าวตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน
เป็นประจ�ำทุกปี
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1.3 การพักผ่อนของแรงงานต่างด้าว ต้อง
ค�ำนึงถึงจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานของลูกจ้างเป็นหลัก
ส�ำคัญ จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานล่วงเวลารวมการท�ำงาน
ในวันหยุดไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งนายจ้างควร
ส่งเสริมและมีส่วนควบคุมดูแล
2. ด้านจิตใจ
		 2.1 การรับแรงงานต่างด้าวเข้าท�ำงาน
ต้องรับเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตาม
กฎหมายเข้ า ท� ำ งานเท่ า นั้ น หรื อ ด� ำ เนิ น การชั ก น� ำ
ส่งเสริมท�ำให้ลกู จ้างเป็นบุคคลเข้าเมืองถูกกฎหมาย เช่น
ร่วมโครงการ MOU เป็นต้น
		 2.2 การปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างด้วยความเป็น
ธรรม ต้องรับผิดชอบและดูแลแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคทั้งแรงงาน
ชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ต้องไม่เอาเปรียบแรงงาน
ต่างด้าว เช่น จ่ายเงินค่าจ้างในการท�ำงานและการ
ท�ำงานล่วงเวลาเต็มอัตราตามกฎหมายก�ำหนด และเงิน
รายเดือนออกตรงเวลา จัดหาชุดปฏิบัติงาน อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และสวัสดิการที่พักอาศัย
เป็นต้น
		 2.3 ความรักสามัคคีปรองดองในที่พัก
อาศัยและสถานที่ท�ำงาน นายจ้างและหัวหน้างานควร
ดูแลแนะน�ำให้แรงงานสามัคคีปรองดองกันเป็นส�ำคัญ
เพื่อความรักความสามัคคีในการท�ำงานร่วมกัน ช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน และความสุขจากการท�ำงานในการ
พักอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
		 2.4 หลักสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรม
และหลักความถูกต้อง นายจ้างต้องส่งเสริมและดูแล
เอาใจใส่แรงงานต่างด้าว ทั้งเข้าเมืองถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย ให้ได้รับสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน หลัก
มนุษยธรรมและหลักความถูกต้อง ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน เช่น รายได้จากการรับจ้าง

ท�ำงานตามหน้าที่ ที่พักอาศัย น�้ำดื่ม ชุดปฏิบัติงาน
ยารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เป็นต้น
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 3 . 1 ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ค ว ร ค� ำ นึ ง
ถึ ง ภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ สารกั บ แรงงานต่ า งด้ า ว ต้ อ ง
จั ด อบรม ปฐมนิ เ ทศ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ทาง
กฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว ด้าน
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ขอความร่ ว มมื อ ให้ แรงงาน
ต่างด้าวปฏิบัติตามข้อก�ำหนด และสิ่งที่แรงงานควร
พึงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง การรับรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิตในชุมชน
ที่พักอาศัยและชุมชนเจ้าของพื้นที่เดิม
		 3.2 ควรต้ อ งประสานความร่ ว มมื อ
ท�ำความเข้าใจและชี้แจงข้อพึงปฏิบัติและรูปแบบการ
ควบคุ ม พื้ น ที่ ที่ พั ก อาศั ย ชุ ม ชนแรงงานก่ อ สร้ า งกั บ
ผู้น�ำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนหรือผู้น�ำฝ่ายปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่
		 3.3 สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ่ ว มมื อ กั น
ระหว่ า งแรงงานต่ า งด้ า วและสมาชิ ก ในชุ ม ชนพื้ น ที่
เดิม เพื่อป้องกันภัยอันตราย สิ่งผิดกฎหมาย อบายมุข
และยาเสพติ ด ท� ำ กิ จ กรรมตามความจ� ำ เป็ น ที่ อ าจ
ส่งผลกระทบกับสมาชิกของตนทุกคนทุกครอบครัว
4. ด้านปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
4.1 รายได้
		 4.1.1 อัตราค่าจ้างแรงงาน นายจ้าง
ต้ อ งจ่ า ยตามตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพราะว่ารายได้จากการรับจ้าง
ท�ำงานเป็นปัจจัยจ�ำเป็นพืน้ ฐานขัน้ ต้นส�ำคัญทีส่ ดุ ล�ำดับ
แรกของแรงงานต่างด้าว เพือ่ น�ำรายได้มาจับจ่ายใช้สอย
สิ่งจ�ำเป็นต่าง ๆ ในการด�ำรงชีพ
		 4.1.2 ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งปราม
ยับยั้ง ป้องกันสิ่งผิดกฎหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
แรงงานต่างด้าว โดยนายจ้างและผู้น�ำชุมชนควรมี
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ส่วนร่วมในการก�ำหนดวิธีการป้องปราม ยับยั้ง ป้องกัน
สิง่ ผิดกฎหมายไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับแรงงานต่างด้าว
เช่น เล่นหวย การพนันหรือยาเสพติด เป็นต้น
		 4.1.3 ภาครั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การปราบ
ปรามเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ อ� ำ นวย
ความสะดวกกั บ ขบวนการน� ำ พาแรงงานต่ า งด้ า ว
เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยควบคุมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ป้องปราม ปราบปรามอย่างจริงจัง เคร่งคัด ไม่ให้มี
ส่วนร่วมหรืออ�ำนวยความสะดวกกับขบวนการน�ำพา
แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และต้องก�ำหนด
บทลงโทษอย่างเต็มอัตรา เพือ่ ป้องปรามไม่ให้บคุ คลอืน่
กระท�ำซ�้ำอีก
4.2 ที่พักอาศัย ต้องปลูกสร้างที่พักอาศัย
ได้ตามมาตรฐานมีลกั ษณะตามประกาศคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง มาตรฐานด้าน
สวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยส�ำหรับลูกจ้างประเภท
กิจการก่อสร้าง
4.3 อาหารและน�้ำดื่ม จัดหาน�้ำสะอาด
ส� ำ หรั บ บริ โ ภค ถู ก สุ ข อนามั ย อย่ า งเพี ย งพอ เช่ น
น�้ำประปา เป็นต้น บริการให้กับแรงงานตลอดช่วงเวลา
ท�ำงานปกติและการท�ำงานล่วงเวลา
4.4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เป็น ข้อก� ำ หนดพื้ น ฐานทางกฎหมายที่นายจ้างต้อง
จัดหาให้แรงงานต่างด้าวใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน
และต้องมีกฎข้อบังคับให้สวมใส่ พร้อมอบรมให้ความ
รู ้ ถึ ง คุ ณ ประโยชน์ จ ากการสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล แต่ถา้ ลูกจ้างไม่ปฏิบตั ติ าม นายจ้าง
ต้องมีวิธีการก�ำหนดโทษและลงโทษ
4.5 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
		 4.5.1 ชุ ด ยาสามั ญ ประจ� ำ บ้ า น
ควรต้ อ งจั ด ตู ้ ย าสามั ญ ประจ� ำ บ้ า นขั้ น ต้ น และเป็ น
หน้ า ที่ ข องนายจ้ า งต้ อ งจั ด หาและจั ด เตรี ย มไว้ ใ น
พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานขั้นต้นตามกฎหมาย เมื่อ
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แรงงานต่างด้าวมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย
(ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ของมีคมบาด) สามารถดูแล
ตนเอง และท�ำความสะอาดบาดแผลด้วยตนเองได้
		 4.5.2 เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น ของ
หน่วยงานบริการสาธารณะ กรณีฉกุ เฉินแรงงานต่างด้าว
เจ็บป่วยรุนแรงหรือเกิดอุบัติเหตุ นายจ้างควรต้องมี
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานบริการสาธารณะ
ติ ด ประกาศไว้ ใ ห้ แรงงานทราบโดยทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
ทัง้ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและพืน้ ทีพ่ กั อาศัย อีกทัง้ นายจ้าง
ต้องแต่งตั้งหรือมอบหมายให้หัวหน้างานหรือบุคคล
ที่สื่อสารภาษาไทยได้เป็นผู้ท�ำหน้าที่ประสานงานขอ
ความช่วยเหลือ
		 4.5.3 การใช้ สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาล
นายจ้ า งต้ อ งส่ ง เสริ ม และน� ำ แรงงานต่ า งด้ า วเข้ า สู ่
กระบวนการด�ำเนินการทางกฎหมายให้เป็นบุคคลเข้า
เมืองถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง เช่น ร่วมโครงการ MOU
เป็นต้น และเข้าสูร่ ะบบการประกันสุขภาพอย่างถูกต้อง
หรือเป็นกลุม่ ทีส่ ามารถใช้สทิ ธิประกันสังคม เมือ่ แรงงาน
ต่างด้าวเจ็บป่วยจะใช้สทิ ธิรกั ษาพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขได้

อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย สภาพการด� ำ เนิ นชี วิตของ
แรงงานต่างด้าวและวิธีการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
แรงงานต่างด้าวตามปัจจัยคุณภาพชีวิต สามารถน�ำมา
เป็นข้ออภิปรายที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
1. ด้านร่างกาย ด้วยผูป้ ระกอบการหรือนายจ้าง
ทุกรายไม่มีข้อก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ
ก่อนท�ำงานและตรวจสุขภาพประจ�ำปีแม้แต่รายเดียว
ฉะนัน้ การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวก่อนอนุญาตให้
ท�ำงานเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำคัญ เพือ่ มัน่ ใจว่าแรงงานต่างด้าว
ที่รับเข้าท�ำงานมีสุขภาพดี มั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวมี
ความเป็นปกติทางร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้อง
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กับทฤษฎีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ หมายถึง การมี มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณพื้นที่
สุขภาพดี มีความเป็นปกติทางร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน ชุมชนรอบข้างและใกล้เคียงในช่วงวันส�ำคัญอย่างวัน
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความสามารถในการปฏิบัติ พ่อและวันแม่ เป็นการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของลูกจ้าง
กิจวัตรประจ�ำวันของตนเอง มีพละก�ำลังที่สามารถท�ำ ในทุกๆ ระดับในกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบ
กิจการงานได้ดี (นิศารัตน์ ศิลปะเดช, 2540) และรวม ต่อสังคมขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล (มาตรฐาน
ถึงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมวิ ธี ก ารความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ท�ำงาน นายจ้างต้องจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพลูกจ้างตาม สังคม, 2553) และนายจ้างควรต้องด�ำเนินการอบรม
ปัจจัยเสีย่ งของการท�ำงานเป็นประจ�ำทุกปีและเป็นหลัก ให้ความรู้ ขอความร่วมมือและให้แรงงานก่อสร้าง
ประกันสุขภาพทีดีกับแรงงานต่างด้าว รวมถึงเป็นการ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ส่งเสริมมติการประชุมจากคณะกรรมการนโยบายการ ของนายจ้าง การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน การด�ำเนินชีวิต ซึ่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
แรงงาน (กนร) ด้วย (ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอดและความอยู่ดีมีสุข
2559) เพื่อเป็นการบังคับให้แรงงานต่างด้าวมีหลัก ของมวลมนุษยชาติ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกันสุขภาพ และมั่นใจได้ว่ามีสุขภาพร่างกายปกติ วิธีการความรับผิดชอบต่อสังคม, 2553) และนายจ้าง
สมบูรณ์แข็งแรง
ควรประสานความร่วมมือ ท�ำความเข้าใจและชี้แจงข้อ
2. ด้ า นจิ ต ใจ แรงงานต่ า งด้ า วส่ ว นมาก พึงปฏิบัติและวิธีการควบคุมพื้นที่แรงงานก่อสร้างกับ
ไม่คอ่ ยพอใจกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีสภาพจิตใจ ผู้น�ำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนหรือผู้น�ำท้องถิ่นเจ้าของ
อาการคิดถึงบ้านหรือบุคคลในครอบครัว สอดคล้อง พื้นที่ฝ่ายปกครอง เพื่อปรับทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความ
กับงานวิจัยของชาวจีนที่มาท�ำงานก่อสร้างในสิงคโปร์ เข้าใจที่ดีต่อกัน และเป็นหลักประกันร่วมกัน เพื่อ
ไม่มีความสุขในการท�ำงานเนื่องจาก คิดถึงบ้าน ว้าเหว่ ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปฏิสัมพันธ์
(Low Sui Pheng, Liu Jun Ying, and Soh Shan, ร่วมมือกันระหว่างแรงงานต่างด้าวและสมาชิกในชุมชน
2008) และไม่พอใจหรือไม่มีความสุขกับสภาพการ พืน้ ทีเ่ ดิม เพือ่ จะได้ชว่ ยเหลือร่วมมือกัน การท�ำกิจกรรม
ด�ำเนินชีวิตเนื่องด้วยไม่มีบัตรต่างด้าว เป็นเรื่องปกติ ตามความจ�ำเป็น เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ของแรงงานต่างด้าวแอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะ ลูกจ้างในทุกๆ ระดับในกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิด
กลัวถูกเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ใช้กฎหมายจากหลายหน่วย ชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล (มาตรฐาน
งานจับกุมและส่งตัวกลับประเทศต้นทาง นายจ้างต้อง ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมวิธีการความรับผิดชอบต่อ
ยินยอมด�ำเนินการและชักน�ำส่งเสริมและท�ำให้แรงงาน สังคม, 2553)
ต่างด้าวเป็นผูเ้ ข้าเมืองท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย เช่น โดย
4. ด้านปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
เข้าร่วมโครงการ MOU การท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซึง่ ไม่มี
4.1 รายได้ แรงงานต่างด้าวมีรายได้ต�่ำสุด
สัญชาติไทย เป็นต้น
250 บาทต่อวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานตาม
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรหรือ กฎหมาย นายจ้ า งต้ อ งไม่ มี ข ้ อ อ้ า งใด ๆ และต้ อ ง
ผู้ประกอบการทุกรายไม่มีกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึก เพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และตัวแรงงาน
ความจงรักภักดีในองค์กร แต่มีผู้ประกอบกาบางราย ต่ า งด้ า วต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล การท� ำ งานไว้ แ ละน� ำ อั ต รา
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ค่าจ้างทีน่ ายจ้างจ่ายส่วนทีข่ าดมาเรียกร้องมีอายุความ
2 ปี แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ภาครัฐตรวจพบนายจ้างจะมี
ความผิด ด้วยการจ่ายค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทน
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานขององค์กรซึ่งจะมีส่วน
ส�ำคัญในการสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพจะถูกปรับปรุงได้ก็โดย
มี ก ารจ้ า งงานเต็ ม เวลาและมี ค วามมั่ น คง การขาด
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญในการเกิด
ปัญหาด้านสังคม การปฏิบัติด้านแรงงานมีผลกระทบ
อย่างมากกับการให้ความเคารพต่อหลักนิติธรรมและ
ในแง่ความรู้สึกด้านความเป็นธรรมของสังคม การ
ปฏิ บั ติ ด ้ า นแรงงานที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจึ ง เป็ น สิ่ ง
จ�ำเป็นต่อความยุตธิ รรมทางสังคม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมวิธีการความรับผิดชอบต่อสังคม, 2553)
4.2 ทีพ่ กั อาศัย ในภาพรวมการจัดสวัสดิการ
ปั จ จั ย ที่ จ� ำ เป็ น ในการด� ำ รงชี พ เกี่ ย วกั บ ที่ พั ก อาศั ย
นายจ้างยังมีมาตรฐานที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการสวัสดิการแรงงานกระทรวงแรงงาน เรื่อง
มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยส�ำหรับ
ลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้างอยู่จ�ำนวนหลายหัวข้อ
ซึ่งนายจ้างต้องด�ำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ขั้นต�่ำต้อง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4.3 อาหารและน�้ำดื่ม ลักษณะของน�้ำที่
ใช้ในการบริโภคและอุปโภคใช้น�้ำประปา แต่แรงงาน
ต่างด้าวทุกคนดื่มเฉพาะน�้ำกรองและเสียค่าใช้จ่ายเอง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคน�้ำของประชาชน
คนไทยส่ ว นใหญ่ บ ริ โ ภคน�้ ำ บรรจุ ภ าชนะปิ ด สนิ ท
(นั น ทกา หนู เ ทพ, 2553) และมี แรงงานต่ า งด้ า ว
ส่วนน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาหาร
แบบกึ่งสุกกึ่งดิบและดิบรับประทานโดยเฉพาะ ลาบ
ก้อย ส่วนมากเป็นชาวสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาซึ่ง
มีพื้นที่เขตแดนติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย และสอดคล้องกับการประกอบอาหารรับประทาน
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ของประชาชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวน
ประชาชนที่รับประทานอาหารปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ
มากกว่าภาคอื่นๆ (นันทกา หนูเทพ, 2553)
4.4 เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่ใช้ในการท�ำงาน นาจ้างไม่มีให้ใช้ซึ่งขัดต่อ
ข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่ก�ำหนดให้นายจ้างต้องจัด
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลสวมใส่ในการท�ำงาน
ให้พอเพียงกับจ�ำนวนลูกจ้าง ซึง่ เป็นข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
สุขภาพ อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่
ทางด้านร่างกายและจิตใจ และสังคมของคนงานให้อยู่
ในระดับสูงสุด เพื่อเป็นการปกป้องคนงานจากความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธี
การความรับผิดชอบต่อสังคม, 2553)
4.5 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย นายจ้าง
ต้องจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ�ำบ้านประจ�ำที่พักอาศัย
และในพื้นที่การท�ำงาน เพื่อดูแลบรรเทาอาการป่วย
ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ลูกจ้าง และเมื่อแรงงาน
ต่างด้าวมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย (ปวดหัว
ตัวร้อน เป็นไข้ ของมีคมบาด) จะมีวิธีการดูแลตนเอง
ด้วยการซื้อยาทานเอง และท�ำความสะอาดแผลเอง
ทุกคน สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า หาก
แรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเจ็บป่วย
ไม่มากมักซือ้ ยากินเอง (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินการดังนี้
1. การส่งเสริมและท�ำให้แรงงานต่างด้าวเป็น
ผู้เข้าเมืองท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย
1.1 ภาครัฐ ต้องด�ำเนินการควบคุม ก�ำจัด
ขบวนการน�ำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายคือ
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พวกนายหน้าให้หมดไปจากระบบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ราชการของประเทศต้นทางแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่
ภาครัฐที่มีส่วนช่วยอ�ำนวยความสะดวกหรือมีส่วนร่วม มุ่งหวังให้เข้าสู่ประเทศเป็นผู้ใช้แรงงาน
ในขบวนการนี้อย่างเคร่งครัดจริงจัง
		 2.1.2 การหาความร่วมมือกับประเทศ
1.2 ผู ้ ป ระกอบการหรื อ นายจ้ า ง ต้ อ ง สมาชิกประชาคมอาเซียน ให้น�ำองค์ความรู้ในคู่มือ
ยิ น ยอมด� ำ เนิ น การและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย่ า ง ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ไปสื่อสารให้กับผู้ใช้แรงงาน
เคร่งครัดตามหลักนิติธรรมของไทย และน�ำแรงงานที่ กลุม่ เป้าหมาย มีโอกาสเข้าถึง สามารถศึกษาได้ทำ� ความ
แอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อท�ำงานเข้าสู่ระบบอย่าง เข้าใจได้ด้วยตนเองหรือมีหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมให้
ถูกต้องกลายเป็นผู้เข้าเมืองท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานกลุ่มเป้าหมาย ก่อนตัดสินใจเข้า
เช่น ช่องทาง MOU ในปัจจุบัน เป็นต้น
มาท�ำงานในประเทศไทย
1.3 หั ว หน้ า งานในสถานประกอบการ
		 2.1.3 จั ด ท� ำ “คู ่ มื อ การว่ า จ้ า งผู ้ ใช้
กิจการก่อสร้าง ต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันแรงงาน แรงงานข้ามชาติท�ำงานเป็นลูกจ้าง” เป็นคู่มือหรือ
ต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย ด้ ว ยการเจรจากั บ วิธีการ ความรู้ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ผู้ประกอบการหรือนายจ้างให้ช่วยเหลือตน ต้องไม่ ข้อบังคับทางกฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่ขัด
บังคับตนให้เป็นผู้จัดหาที่พักพิงในบริเวณที่พักอาศัย กับมาตรฐานสากล เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ของชุ ม ชนแรงงานก่ อ สร้ า งให้ กั บ แรงงานต่ า งด้ า ว ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีความรู้ ทรัพยากรและ
เข้าเมืองผิดกฎหมายและหรือมีหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวย ทุนจ�ำกัด เช่น วิสาหกิจรายย่อย (วิสาหกิจที่จ้างงาน
ความสะดวกการท�ำงาน
ไม่เกิน 5 คน และไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์) เป็นต้น
1.4 ผู้น�ำฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำ
		 2.1.4 เจ้าหน้าที่ภาครัฐประสานงาน
ชุมชน และสมาชิกในชุมชน ต้องมีส่วนกดดัน เฝ้าระวัง กลาง ควรมีเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ ข้าใจวัฒนธรรมประเพณี
และตรวจตราอาณาเขตพื้นที่ของชุมชน ประสานงาน สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และมีความสามารถ
กับผูป้ ระกอบการหรือนายจ้าง แสดงเจตนาของสมาชิก ในการสื่อสาร การใช้ภาษาประเทศต้นทางของกลุ่ม
ชุมชนให้ชัดเจน สมาชิกในสังคมและชุมชนแห่งนี้ไม่ส่ง ผู ้ ใช้ แรงงานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เช่ น หน่ วยงานภาษา
เสริมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาท�ำงานอยูใ่ น ต่างประเทศ เป็นต้น ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก
อาณาเขตพื้นที่ชุมชนและหรือมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ช่วยสื่อสารภาษาประเทศต้นทางของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ชุมชน
บริ ก ารหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในแต่ ล ะเขตหรื อ จั ง หวั ด
2. การส่งเสริมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็น ตามการร้องขอการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอยบริการ อ�ำนวยความสะดวก
		 2.1.1 จัดท�ำคู่มือส�ำหรับแรงงานข้าม ช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรเอกชน ตามการร้องขอความ
ชาติ ควรต้องหาความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดท�ำ อนุเคราะห์
คู่มือแนะน�ำประเทศไทยเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมที่จ�ำเป็น กฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย
สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษและภาษา
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การเปรียบเทียบประสิทธิผลการประมาณค่าพารามิเตอร์และการท�ำหน้าที่ต่างกัน
ของข้อสอบ ด้วยวิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮู๊ด วิธีของเบย์แบบไม่ค�ำนึงถึงอิทธิพล
ของเทสเลท และวิธีของเบย์แบบค�ำนึงถึงอิทธิพลของเทสเลท*
Comparing the Effectiveness of Parameter Estimation and
Differential Item Functioning by Using Maximum Likelihood,
Bayesian, and Bayesian with Testlet
อริสฬา เตหลิ่ม**
ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม***
ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น****

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องผู ้ ส อบ
(ความสามารถ) และเพื่อศึกษาผลการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ (DIF) ระหว่างวิธีแมกซิมัมไลค์
ลิฮู๊ด (ML) วิธีของเบย์แบบไม่ค�ำนึงถึงอิทธิพลของเทสเลท (Bayes) และวิธีของเบย์แบบค�ำนึงถึงอิทธิพลของ
เทสเลท (Bayesγ) ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลจ�ำลองภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัย คือ อิทธิพลของเทสเลท
(เท่ากันทุกเทสเลท และข้อสอบที่เป็นอิสระในเทสเลท) การแจกแจงของความสามารถ (ปกติ เบ้ซ้าย เบ้ขวา)
จ�ำนวนข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันในแบบสอบ (5 ข้อและ 8 ข้อจากแบบสอบ 40 ข้อ) และอัตราส่วนของกลุ่ม
เปรียบเทียบต่อกลุ่มอ้างอิง (1000:1000, 1000:100) รวมจ�ำนวนเงื่อนไขทั้งหมด 24 เงื่อนไข (2 x 3 x 2 x 2)
ก�ำหนดจ�ำนวนรอบในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละเงื่อนไข 100 รอบ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของผู้สอบระหว่างวิธี ML วิธี Bayes
และวิธี Bayesγ พบว่า วิธี Bayesγ ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ดีที่สุด
2. การตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พบว่า วิธี Bayes และวิธี Bayesγ สามารถควบคุม
อัตราความคาดเคลือ่ นประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และมีอำ� นาจการตรวจสอบสูงเมือ่ มีการแจกแจงความ
สามารถแบบเบ้ซา้ ยและจ�ำนวนตัวอย่างมาก แต่ไม่มากถึงเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ตรงข้ามกับวิธี ML ซึง่ ไม่สามารถควบคุม
อัตราความคาดเคลื่อนประเภทที่ 1 แต่มีอ�ำนาจการตรวจสอบสูง
ค�ำส�ำคัญ : การท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ/ เทสเลท/ วิธีของเบย์
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the effectiveness of person parameter
estimation, and (2) to study the differential item functioning by Using Maximum Likelihood (ML),
Bayesian (Bayes), and Bayesian with Testlet (Bayesγ). In this study, the data were simulated.
All conditions were consists of 2 levels of testlet effect (equal effect, independent + testlet),
3 levels of ability distribution (normal, negative, and positive skew distributions), 2 amount of
items with DIF (5, and 8 items in the 40-item test length), and 2 levels of ratio of a reference
and focal group (1000:1000, 1000:100) The entire total of testing conditions was 24 (2 x 3 x
2 x 2). The 100 replications used to estimate the item parameters and test statistics in each
condition. The research results were as follows:
1. From the comparison of ML, Bayes, and Bayesγ for person parameter estimation, it
was found that Bayesγ had the best estimator.
2. From the study of the detection of Differential Item Functioning, it was found that
the Bayes, and Bayes γ estimate procedures had well-control of Type I error rate and higher
the power rate when negatively skewed ability distributions and sample sizes were increased
but it is not adequate for criteria, whereas ML estimate procedures had not control of Type I
error rate and high power of DIF detection.
Keywords : Differential Item Functioning/ Testlet/ Bayesian estimator

บทน�ำ
ทฤษฎี ก ารตอบสนองข้ อ สอบ มี ก ารตกลง
เกี่ยวกับการยอมรับความจริงเบื้องต้นข้อหนึ่ง นั่นคือ
ความเป็นอิสระระหว่างข้อสอบและผูส้ อบ (Item Local
Independent) หมายถึง เมื่อควบคุมความสามารถ
(Latent Trait หรือ Ability) ที่ส่งผลต่อข้อสอบให้คงที่
แล้ว ผลการตอบข้อสอบแต่ละข้อต้องเป็นอิสระกัน ซึ่ง
หากไม่ค�ำนึงถึงข้อตกลงเบื้องต้นนี้แล้ว จะน�ำไปสู่ข้อ
ผิดพลาดต่าง ๆ สามารถพบข้อผิดพลาดในสถานการณ์
จริง บ่อยครั้งข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวมักขัดแย้งกับ
การน�ำไปใช้ โดยที่ผลจากการตอบข้อสอบข้อหนึ่งถูก
จะมีผลต่อการตอบข้อสอบข้ออืน่ ถูกด้วย หรือเมือ่ แบบ
สอบมีลกั ษณะเป็นเทสเลท (Testlet) เช่น ข้อสอบหลาย

ข้อที่ต้องใช้ข้อมูลในการตอบจากกราฟ หรือแผนภูมิ
หรือบทความเดียวกัน หรือแบบสอบที่เป็นการสอบ
ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension Test) ซึ่ง
แบ่งแบบสอบเป็นตอน ๆ ในตอนหนึง่ อาจประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม 4 - 12 ข้อ ดังนั้น ผลการตอบสนองของข้อ
ค�ำถามเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้สอบเข้าใจบทความที่ใช้เป็น
ค�ำถามมากน้อยเพียงใด หรือ กรณีของคอมพิวเตอร์
ปรับเหมาะ (Computerized Adaptive Testing:
CAT) ในการสุม่ เลือกข้อสอบอาจเกิดกรณีทผี่ ลการตอบ
ของข้อสอบข้อหนึง่ มาจากโจทย์ของอีกข้อหนึง่ (Crossinformation) ซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นอิสระของการ
ตอบค�ำถามในแต่ละข้อ เช่น ในมุมของทฤษฎีการ
ทดสอบแบบดัง้ เดิม หากเกิดความไม่เป็นอิสระระหว่าง
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ข้อสอบและผู้สอบ เนื่องจากเทสเลท (Testlet) แล้ว
จะท�ำให้ประมาณค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวัด (Standard Error of Measurement) น้อยเกิน
จริง ซึ่งท�ำให้การประมาณค่าความเที่ยง (Reliability)
สูงเกินจริง ส่วนในมุมของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
(IRT) จะส่งผลให้ประมาณค่าสารสนเทศของแบบ
สอบสูงขึ้น นั่นหมายถึง มีการประมาณค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานต�่ำเกินจริง นอกจากนี้ ยังเกิดอคติใน
การประมาณค่าความยากและค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของ
ข้อสอบด้วย
ส�ำหรับวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ นั้น
Zhang (2010) ได้สรุปข้อมูลบทความเกี่ยวกับเทส
เลทระหว่างปี 1989-2009 ในฐานข้อมูลของ EBSCO
และ PsychInfo พบว่า ร้อยละ 82.76 ประมาณค่า
พารามิเตอร์ด้วยวิธี ML และร้อยละ 17.24 ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธี Bayes จะเห็นว่าในการวิเคราะห์
ข้อสอบด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ มักน�ำวิธี ML
และวิธี Bayes มาใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์
โดยที่ข้อดีของการประมาณค่าด้วยวิธี ML คือ ให้
สารสนเทศของค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ของผู้สอบและพารามิเตอร์
ของข้ อ สอบ แต่ ก ารประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
วิธีนี้ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของกลุ่มผู้เข้าสอบและข้อสอบ
ถ้ามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น การประมาณค่าก็จะมีความคงที่
ไปสู่ค่าพารามิเตอร์เพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อจ�ำกัดของการ
ประมาณค่าด้วยวิธี ML คือ การประมาณค่าพารามิเตอร์
ในขั้นที่ 2 และ 3 โดยใช้ค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 ใน
กระบวนการนิวตัน-ราฟสัน มีโอกาสที่ค่าประมาณที่ได้
จะไม่ลเู่ ข้าสูค่ า่ คงที่ ประเด็นถัดมาส�ำหรับการประมาณ
ค่าในสมการไลค์ลิฮูดไม่ใช่สมการเชิงเส้นตรง จะท�ำให้
การหารากของสมการทีท่ ำ� ให้ฟงั ก์ชนั ไลค์ลฮิ ดู มีคา่ สูงสุด
ได้หลายค่าแต่คา่ เหล่านีไ้ ม่สามารถน�ำไปใช้หรือประกัน
ได้ว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงได้ ประเด็นที่สาม ใน
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บางครั้งค่าพารามิเตอร์หรือค่าที่ได้จากการประมาณ
ไม่ตกอยู่ในขอบเขตของค่าพารามิเตอร์ กล่าวคืออาจมี
ค่าใดค่าหนึ่งอยู่ภายนอกขอบเขตที่ยอมรับได้ ในกรณี
เช่นนี้ต้องมีการก�ำหนดขอบเขตจ�ำกัดของค่าประมาณ
ไว้ เพื่อให้ค่าประมาณที่ได้ไม่สูงหรือต�่ำเกินไปนัก
ดังนั้น วิธี Bayes จึงอาจเป็นวิธีที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้เพราะวิธี Bayes มีแนวคิดบางประการที่ต่าง
ออกไปจากแนวคิดของวิธี ML นัน่ คือ ค่าพารามิเตอร์ของ
ผู้สอบและค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบเป็นตัวแปรสุ่ม
(Random Variable) จากการแจกแจงที่แสดงได้ด้วย
ฟังก์ชนั ความหนาแน่นร่วม (Joint Density Function)
หรือ การแจกแจงเริ่มแรก (Prior Distribution) ซึ่ง
ท�ำให้การใช้ฟังก์ชันไลค์ลิฮู๊ดเพียงอย่างเดียวในการ
ประมาณค่ า ถู ก พิ จารณาว่ า เป็ นการใช้ ข ้ อ มู ล ที่ มี อ ยู ่
อย่างไม่ครบถ้วน เพราะยังมีการแจกแจงเริ่มต้นร่วม
กับฟังก์ชันความหนาแน่นร่วมที่ควรน�ำมาใช้ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย แม้จะมีข้อดีมากกว่าวิธี
ML แต่วิธี Bayes ใช้เวลาในการวิเคราะห์นานกว่าวิธี
ML มาก
นอกจากการหาคุ ณ ภาพของแบบสอบที่
วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบด้วยวิธีต่าง ๆ
แล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในการพัฒนาแบบสอบอีก
กรณีหนึง่ คือ แบบสอบต้องมีความยุตธิ รรมกับผูส้ อบทุก
กลุ่ม ไม่เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ลักษณะการท�ำหน้าที่
ของข้อสอบประเภทนีเ้ รียกว่า การท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของ
ข้อสอบ (Differential Item Functioning: DIF) และ
จากทีก่ ล่าวมาแล้วว่าอิทธิพลของเทสเลทส่งผลกระทบ
ต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าอิทธิพล
ของเทสเลทจะส่งผลต่อการตรวจสอบการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบด้วย
แม้จะมีผลกระทบดังที่กล่าวมาแล้ว แต่การ
วิเคราะห์ขอ้ สอบก็มกั จะไม่คำ� นึงถึงอิทธิพลของเทสเลท
ข้อจ�ำกัดประการหนึ่งคือ โปรแกรมส�ำเร็จรูปที่รองรับ

แม้จะมีผลกระทบดังที่กล่ำวมำแล้ว แต่กำรวิเครำะห์ข้อสอบก็มักจะไม่คำนึงถึงอิทธิพลของ
เทสเลท ข้อจำกัดประกำรหนึ่งคือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับกำรวิเครำะห์มีน้อย และยังไม่สะดวกต่อ
กำรใช้งำน เช่น SCORIGHT แม้จะรองรับกำรวิเครำะห์แบบสอบที่ส่วนประกอบของเทสเลทได้ แต่
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เพื่อศึจากปั
กษำประสิ
ำหน้และวิ
ำที่ต่ำธงกั
นของข้
ี Bayes
γ อสอบ (DIF) ด้วยวิธี
จึ
ง
ต้
อ
งการตรวจสอบว่
า
การวิ
เ
คราะห์
โ
ดยละเลยอิ
ท
ธิ
พ
ล
ML วิธี Bayes และวิธี Bayes 

กรอบแนวคิดดในการวิ
ในการวิจัยจัย
กรอบแนวคิ
เงื่อนไขกำรจำลองข้อมูล
อิทธิพลของเทสเลท
1. อิทธิพลของเทสเลทเท่ำกันทุกเทสเลท
2. ข้อสอบที่เป็นอิสระและอิทธิพลของ
เทสเลทไม่เท่ำกัน

กำรแจกแจงควำมสำมำรถ
1. ปกติ
2. เบ้ซ้ำย
3. เบ้ขวำ

จำนวนข้อที่ DIF
1. 5
2. 8

อัตรำส่วน R:F
1. 1000:1000
2. 1000:100

รวม 2 x 3 x 2 x 2 = 24 เงื่อนไข
วิธีประมำณค่ำพำรำมิเตอร์
1. วิธีแมกซิมมั ไลค์ลิฮู๊ด (ML)
2. วิธีของเบย์แบบไม่คำนึงถึงอิทธิพลของเทสเลท (Bayes)
3. วิธขี องเบย์แบบคำนึงถึงอิทธิพลของเทสเลท (Bayes)
รวม 3 เงื่อนไข

วัดประสิทธิภำพ
1. วัดประสิทธิภำพของกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถ พิจำรณำจำก RMSE
2. กำรตรวจสอบกำรทำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ โดยพิจำรณำจำกอัตรำควำมคลำดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนำจ
กำรตรวจสอบกำรทำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ก�ำหนดให้ความยาวแบบสอบ
เป็น 40 ข้อ ประกอบด้วย 4 เทสเลท โดยแต่ละเทสเลท
ประกอบด้วยข้อสอบ 10 ข้อ และก�ำหนดให้ข้อสอบที่
ท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบมีความเข้ม (Magnitude
of DIF) เท่ากับ 0.5 โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการจ�ำลอง
24 เงื่อนไข (2 x 3 x 2 x 2) ด้วยโปรแกรม R ในส่วน
ของประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบการท�ำ
หน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธี ML ท�ำการประมวล
ผลและแสดงผลโดยใช้ Package TAM ของโปรแกรม
R ส่วนการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Bayes
และ Bayesγ จะท�ำการเขียนค�ำสั่งการประมวลผล
ด้วยโปรแกรม WinBUGS และกลับมาแสดงผลจะ
แสดงผลในโปรแกรม R โดยใช้ Package R2WinBUGS
มีรายละเอียดในการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ท�ำการจ�ำลองข้อมูลจากเงื่อนไข ดังนี้
1.1 อิ ท ธิ พ ลของเทสเลทในแบบสอบ
(TestletEff.) ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ได้แก่
		 1.1.1 อิทธิพลของเทสเลทเท่ากันทุก
เทสเลท (0.8, 0.8, 0.8, 0.8)
		 1.1.2 ข้อสอบที่เป็นอิสระและอิทธิพล
ของเทสเลทไม่เท่ากัน (0, 0.25, 0.56, 1)
1.2 การแจกแจงของความสามารถ (Dist.
theta) ประกอบด้วย 3 เงื่อนไข ได้แก่
		 1.2.1 การแจกแจงแบบปกติ
		 1.2.2 การแจกแจงแบบเบ้ซ้าย
		 1.2.3 การแจกแจงแบบเบ้ขวา
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1.3 จ�ำนวนข้อสอบที่ท�ำหน้าที่ต่างกันใน
แบบสอบ (NumDIF) ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ได้แก่
		 1.3.1 ร้ อ ยละ 10 หรื อ มี ข ้ อ สอบที่
ท�ำหน้าที่ต่างกันจ�ำนวน 5 ข้อ ในแบบสอบ
		 1.3.2 ร้อยละ 20 หรือมีข้อสอบที่ท�ำ
หน้าที่ต่างกันจ�ำนวน 8 ข้อ ในแบบสอบ
1.4 อั ต ราส่ ว นของกลุ ่ ม อ้ า งอิ ง ต่ อ กลุ ่ ม
เปรียบเทียบ (R:F) ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ได้แก่
		 1.4.1 เป็ น 1:1 หรื อ กลุ ่ ม อ้ า งอิ ง
1,000 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 1,000 คน
		 1.4.2 เป็น 1:0.1 หรือ กลุ่มอ้างอิง
1,000 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 100 คน
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถและ
พารามิเตอร์ที่ตัดสินการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบมี
3 วิธี ได้แก่ วิธี ML วิธี Bayes และวิธี Bayesγ
2.1 วิธี ML ท�ำการประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยการใช้โปรแกรม R จากการเรียกใช้ Package
TAM ด้วยการใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ 2
พารามิเตอร์ (traditional IRT)
2.2 วิธี Bayes ประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยการใช้โปรแกรม R จากการเรียกใช้ Package
R2WinBUGS ด้วยการใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบ
แบบ 2 พารามิเตอร์ (traditional IRT)
2.3 วิธี Bayesγ ประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยการใช้โปรแกรม R จากการเรียกใช้ Package
R2WinBUGS ด้วยการใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบ
แบบ 2 พารามิเตอร์ โดยใช้ bi-factor MIRT (Fukuhara
& Kamata, 2011) ดังสมการ
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ln (

เมื่อ 𝑎𝑎𝑗𝑗
â
𝐺𝐺𝑖𝑖

𝑃𝑃 (𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1)
𝑃𝑃 (𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0)

) = 𝑎𝑎𝑗𝑗 (𝛽𝛽 𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑗𝑗 + 𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑗𝑗) − 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝐺𝐺𝑖𝑖 )

หมำยถึง พำรำมิเตอร์อำนำจจำแนก
หมำยถึง อิทธิพลของกลุ่ม 𝐺𝐺𝑖𝑖 ต่อควำมสำมำรถ 𝑖𝑖
หมำยถึง กลุ่มของผู้สอบ
𝑖𝑖
หมำยถึง ส่วนที่เหลือ (Residual) สำหรับผู้สอบ i
𝑏𝑏𝑗𝑗
หมำยถึง พำรำมิเตอร์ควำมยำกของข้อ j
ã𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑗𝑗)
หมำยถึง อิทธิพลสุ่มของ Testlet d(j)
หมำยถึง ควำมต่ำงของพำรำมิเตอร์ควำมยำกระหว่ำงกลุ่ม ใช้
â𝑗𝑗
พิจำรณำกำรทำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ โดยตัดสินว่ำข้อสอบทำหน้ำที่ต่ำงกันเมื่อมีค่ำสัมบูณ์
มำกกว่ำ 0.426 และค่ำขอบล่ำงของช่วงควำมเชื่อมั่น 95% และค่ำขอบบนของช่วงควำมเชื่อมั่น 95%
ไม่คลุม 0
3. วัดประสิทธิภำพของกำรประมำณค่ำ
อ�ำำพำรำมิ
นาจ (Power)
ของตรวจสอบการท�
ำหน้าที่ต่างกัน
3. วัดประสิ3.1ทธิวัภดาพของการประมาณค่
า
ประสิทธิภำพของกำรประมำณค่
เตอร์ควำมสำมำรถ
พิจำรณำจำกควำม
3.1 วัดำประสิ
ภาพของการประมาณค่
า ของข้หรื
อสอบ
เบี่ยงเบนของค่
พำรำมิทเธิตอร์
ที่แท้จริงและค่ำที่ประมำณได้
อ Root Mean Square Error (RMSE)
พารามิ
เตอร์ความสามารถ
พิจารณาจากความเบี
ของพำรำมิ
เตอร์ควำมสำมำรถของผู
้สอบ ย่ งเบน
ของค่าพารามิเตอร์3.2
ที่แท้กำรวั
จริงและค่
หรือ สรุปผลการวิ
ดประสิาทีท่ปธิภระมาณได้
ำพของกำรตรวจสอบกำรท
ำหน้ำจทีัย่ต่ำงกันของข้อสอบ พิจำรณำ
Rootจำกอั
Mean
Square Error (RMSE)
ของพารามิ
เตอร์I Error rate)1.ซึประสิ
ทธิคภ่ำาพในการประมาณค่
พารามิ
ตรำควำมคลำดเคลื
่อนประเภทที
่ 1 (Type
่งหำกมี
ไม่เกิน 0.05 หรือร้อายละ
5 เตอร์
ความสามารถของผู
้สอบมอัตรำควำมคลำดเคลื่อนประเภทที
ความสามารถ
วยวิธ(Power)
ี ML วิธี Bayes
และวิธี Bayesγ
ถือว่ำสำมำรถควบคุ
่ 1 ได้ และอด้ำนำจ
ของตรวจสอบ
กำรทำหน้
่ต่ำงกัดประสิ
นของข้ทอธิภสอบ
3.2ำทีการวั
าพของการตรวจสอบ
1.1 ผลวิ เ คราะห์ ค วามเบี่ ย งเบนของ
การท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พิจารณาจากอัตรา ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงและค่าที่ประมาณได้ หรือ
สรุปผลการวิ
จัย
ความคลาดเคลื
่อนประเภทที
่ 1 (Type I Error rate) Root Mean Square Error (RMSE) ของพารามิเตอร์
ำพำรำมิความสามารถของผู
เตอร์ควำมสำมำรถ้สด้อบวยวิมีคธี ่าML
ซึ่งหากมีค่าไม่เกิ1.น ประสิ
0.05 ทหรืธิภอำพในกำรประมำณค่
ร้อยละ 5 ถือว่าสามารถ
ดังนีวิ้ ธี Bayes และ
วิธมี Bayes

ควบคุ
อัตราความคลาดเคลื
่อนประเภทที่ 1 ได้ และ
1.1 ผลวิเครำะห์ควำมเบี่ยงเบนของค่ำพำรำมิเตอร์ที่แท้จริงและค่ำที่ประมำณได้ หรือ
Root Mean Square Error (RMSE) ของพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถของผู้สอบ มีค่ำดังนี้
ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถของผู้สอบ
TestletEff.
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8

Dist.theta NumDIF
R:F
ML
ปกติ
5
1000:1000 0.2906
ปกติ
5
1000:100 0.2830
ปกติ
8
1000:1000 0.2883

Bayes
0.2431
0.2532
0.2443

Bayesγ
0.2349
0.2452
0.2364
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบ
TestletEff.
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1

Dist.theta NumDIF
R:F
ML
ปกติ
5
1000:1000 0.2906
ปกติ
5
1000:100 0.2830
ปกติ
8
1000:1000 0.2883
ปกติ
8
1000:100 0.2743
เบ้ซ้าย
5
1000:1000 0.6371
เบ้ซ้าย
5
1000:100 0.6407
เบ้ซ้าย
8
1000:1000 0.6339
เบ้ซ้าย
8
1000:100 0.6372
เบ้ขวา
5
1000:1000 0.6165
เบ้ขวา
5
1000:100 0.6013
เบ้ขวา
8
1000:1000 0.6212
เบ้ขวา
8
1000:100 0.5908
ปกติ
5
1000:1000 0.2305
ปกติ
5
1000:100 0.2109
ปกติ
8
1000:1000 0.2236
ปกติ
8
1000:100 0.2038
เบ้ซ้าย
5
1000:1000 0.6053
เบ้ซ้าย
5
1000:100 0.5836
เบ้ซ้าย
8
1000:1000 0.5818
เบ้ซ้าย
8
1000:100 0.5850
เบ้ขวา
5
1000:1000 0.5693
เบ้ขวา
5
1000:100 0.5371
เบ้ขวา
8
1000:1000 0.5713
เบ้ขวา
8
1000:100 0.5446

Bayes
0.2431
0.2532
0.2443
0.2476
0.4103
0.4147
0.4051
0.4100
0.4071
0.4051
0.4054
0.4034
0.1863
0.1911
0.1842
0.1859
0.3781
0.3651
0.3607
0.3629
0.3601
0.3558
0.3624
0.3555

Bayesγ
0.2349
0.2452
0.2364
0.2386
0.3192
0.3230
0.3150
0.3169
0.3170
0.3138
0.3137
0.3172
0.1572
0.1624
0.1561
0.1557
0.2766
0.2762
0.2770
0.2766
0.2745
0.2733
0.2726
0.2727

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถ พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนี RMSE ของ
พารามิเตอร์ความสามารถ โดยรวมมีค่าระหว่าง 0.1557 - 0.6407 หากพิจารณาตามวิธีที่ใช้ในการประมาณค่า
พบว่า วิธีแมกซิมัมไลค์ลิฮู๊ดมีค่าระหว่าง 0.2038 - 0.6407 วิธี Bayes มีค่าระหว่าง 0.1842 - 0.4147 และวิธี
Bayesg สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถได้ดีที่สุด
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2.1 ผลการวิ เ คราะห์ อั ต ราความคลาด
2. ประสิทธิภาพการตรวจสอบการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบ (DIF) ด้วยวิธี ML วิธี Bayes และ เคลือ่ นประเภทที่ 1 (Type I Error Rate) ของการตรวจ
สอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ เป็นดังนี้
วิธี Bayesγ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อตั ราความคลาดเคลือ่ นประเภทที่ 1 ของการตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบ
Testl etEff.
Dist.theta NumDIF
R:F
ML
Bayes
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
ปกติ
5
1000:1000 0.3606 0.0040*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
ปกติ
5
1000:100 0.5517 0.0040*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
ปกติ
8
1000:1000 0.4613 0.0000*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
ปกติ
8
1000:100 0.5625 0.0069*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ซ้าย
5
1000:1000 0.4149 0.0040*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ซ้าย
5
1000:100 0.6000 0.0260*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ซ้าย
8
1000:1000 0.4275 0.0156*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ซ้าย
8
1000:100 0.5338 0.0344*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ขวา
5
1000:1000 0.4214 0.0009*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ขวา
5
1000:100 0.6137 0.0100*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ขวา
8
1000:1000 0.4675 0.0050*
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
เบ้ขวา
8
1000:100 0.5969 0.0269*
0, 0.25, 0.56, 1
ปกติ
5
1000:1000 0.4071 0.0000*
0, 0.25, 0.56, 1
ปกติ
5
1000:100 0.5637 0.0029*
0, 0.25, 0.56, 1
ปกติ
8
1000:1000 0.4809 0.0009*
0, 0.25, 0.56, 1
ปกติ
8
1000:100 0.5481 0.0084*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ซ้าย
5
1000:1000 0.4717 0.0254*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ซ้าย
5
1000:100 0.6437 0.0394*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ซ้าย
8
1000:1000 0.4969 0.0400*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ซ้าย
8
1000:100 0.6194 0.0516*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
5
1000:1000 0.4629 0.0123*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
5
1000:100 0.5977 0.0297*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
8
1000:1000 0.4872 0.0388*
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
8
1000:100 0.6416 0.0413*
*สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ไม่เกิน 0.0500 (ร้อยละ 5)

Bayesγ
0.0000*
0.0074*
0.0000*
0.0088*
0.0040*
0.0291*
0.0181*
0.0319*
0.0023*
0.0231*
0.0084*
0.0244*
0.0000*
0.0020*
0.0009*
0.0091*
0.0083*
0.0329*
0.0181*
0.0419*
0.0023*
0.0223*
0.0200*
0.0356*
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และวิธี Bayesγ มีค่าระหว่าง 0 - 0.0419 หรือร้อยละ
0 - 4.19 โดยวิธี Bayes และวิธี Bayesγ สามารถควบคุม
ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ทุกเงื่อนไข ส่วนการ
ตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบในแบบสอบ
ด้วยวิธี ML ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกเงื่อนไข

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์อัตรา
ความคลาดเคลื่ อ นประเภทที่ 1 (Type I Error
Rate) ของการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของ
ข้อสอบ พบว่า โดยรวมมีค่าระหว่าง 0 - 0.6437 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0 - 64.38 หากพิจารณาตามวิธีที่ใช้ใน
การประมาณค่า พบว่า วิธี ML มีค่าระหว่าง 0.3606 2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าอ�ำนาจการทดสอบ
0.6437 หรือคิดเป็นร้อยละ 36.06 - 64.38 วิธี Bayes (Power Rate) ของการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกัน
มีค่าระหว่าง 0 - 0.0516 หรือคิดเป็นร้อยละ 0 - 5.16 ของข้อสอบ เป็นดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ�ำนาจการทดสอบ (Power Rate) ของการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของ
ข้อสอบ
TestletEff.
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0.8, 0.8, 0.8, 0.8
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1
0, 0.25, 0.56, 1

Dist.theta NumDIF
R:F
ปกติ
5
1000:1000
ปกติ
5
1000:100
ปกติ
8
1000:1000
ปกติ
8
1000:100
เบ้ซ้าย
5
1000:1000
เบ้ซ้าย
5
1000:100
เบ้ซ้าย
8
1000:1000
เบ้ซ้าย
8
1000:100
เบ้ขวา
5
1000:1000
เบ้ขวา
5
1000:100
เบ้ขวา
8
1000:1000
เบ้ขวา
8
1000:100
ปกติ
5
1000:1000
ปกติ
5
1000:100
ปกติ
8
1000:1000
ปกติ
8
1000:100
เบ้ซ้าย
5
1000:1000
เบ้ซ้าย
5
1000:100
เบ้ซ้าย
8
1000:1000

ML
0.9420*
0.7900
0.9425*
0.7863
0.9800*
0.8560*
0.9613*
0.8113*
0.9720*
0.8340*
0.9588*
0.7800*
0.9740*
0.7500
0.9375*
0.7388
0.9400*
0.8640*
0.9663*

Bayes
0.1000
0.0980
0.1038
0.1138
0.6600
0.3680
0.6000
0.2250
0.6640
0.2940
0.5450
0.2875
0.2660
0.1000
0.1150
0.0975
0.7200
0.3320
0.5588

Bayesγ
0.1240
0.0900
0.0763
0.0450
0.7180
0.2800
0.5275
0.1475
0.7000
0.2320
0.4988
0.1475
0.3740
0.1260
0.1550
0.1000
0.7820
0.3900
0.6863
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TestletEff.
Dist.theta NumDIF
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ซ้าย
8
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
5
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
5
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
8
0, 0.25, 0.56, 1
เบ้ขวา
8
*อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.8000 ขึ้นไป (ร้อยละ 80)
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่า
อ�ำนาจการทดสอบ (Power Rate) ของการตรวจสอบ
การท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พบว่า โดยรวมมีค่า
ระหว่าง 0.0450-0.9800 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5098 หากพิจารณาตามวิธีที่ใช้ในการประมาณค่า พบ
ว่า วิธี ML มีค่าระหว่าง 0.7388-0.9800 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 73.88 - 98 วิธี Bayes มีค่าระหว่าง 0.09750.7200 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.75-72 และวิธี Bayesg
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การประมาณค่าพารามิเตอร์
ความสามารถของผู้สอบจากแบบสอบที่มีลักษณะของ
เทสเลท ส่วนใหญ่วิธี Bayesg ในการวิเคราะห์ข้อสอบ
ที่มีลักษณะของความเป็นเทสเลทผสมในแบบสอบ
ควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบ เช่น หากข้อมูลความสามารถมีการแจกแจง
แบบปกติ ควรประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบโดย
ใช้วิธี Bayesgผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การตรวจสอบ
การท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่มีลักษณะของความ
เป็นเทสเลทผสมในแบบสอบ ภายใต้เงื่อนไข 4 ปัจจัย
แม้วิธี ML จะมีอ�ำนาจการตรวจสอบการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบสูง แต่ไม่สามารถควบคุมอัตราความ
คาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ตรง
ข้ามกับวิธี Bayesg ควรศึกษารายละเอียดของตัวแปร

R:F
1000:100
1000:1000
1000:100
1000:1000
1000:100

ML
0.8275*
0.9520*
0.7460
0.9475*
0.8063*

Bayes
0.2488
0.6140
0.2200
0.5913
0.2638

Bayesγ
0.3063
0.7480
0.2860
0.7025
0.2888

เพิ่มเติม โดยให้มีค่าหลายหลายมากขึ้น เช่น ลักษณะ
ของอิทธิพลของเทสเลท และอิทธิพลของการท�ำหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบ เป็นต้น
ควรศึกษาลักษณะของข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่
มี ผ ลกระทบต่ อ การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ห รื อ
การตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ เช่น
แบบสอบทีป่ ระกอบด้วยข้อมูลทีม่ กี ารสูญหาย (Missing
data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outlier) แบบสอบที่มีข้อมูล
ผสมกันของวิธีการให้คะแนนรายข้อแบบสองค่าและ
หลายค่า (Dichotomous and Polytomous data)
เป็นต้น
แม้ว่าวิธี Bayesg ควรศึกษาลักษณะความ
เป็นเทสเลทที่มีผลต่อการประมาณค่าความสามารถใน
กรณีของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
(Computerized Adaptive Testing: CAT) เนื่องจาก
การสุ่มเลือกข้อสอบอาจเกิดกรณีที่ผลการตอบของ
ข้อสอบข้อหนึ่งมาจากโจทย์ของอีกข้อหนึ่ง (Crossinformation) ซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นอิสระของการ
ตอบค�ำถามในแต่ละข้อ ท�ำให้เกิดการค�ำนวณค่าความ
สามารถของผูส้ อบคาดเคลือ่ น แล้วส่งผลต่อการยุตกิ าร
สอบก่อนก�ำหนด
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี*
PROMOTION APPROACH FOR THE ELDERLY HEALTH TOURISM
IN MUANG DISTRICT CHONBURI PROVINCE
ธนันรักษ์ วัชราธร**
ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์***
ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) ส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คน และการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มเลือกอย่างเจาะจง จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 คน มีดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ 2) เจ้าหน้าที่ทางด้าน
การท่องเที่ยว 3) นักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบส�ำรวจ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแบบประเด็นการสนทนากลุ่ม วิธีการวิจัยประกอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1) ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความต้องการคือ
การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) การมีส่วนร่วม (Participation) และการมีหลักประกันหรือความมั่นคง (Security)
2) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีทงั้ ภายในและภายนอกชุมชนโดย
จัดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีไทย 2) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติ และ 3) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ 3) แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกได้เป็น 3 มิติ 3.1) มิติด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐควร
มีนโยบายขยายเวลาการเกษียณอายุราชการเพือ่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คือกลุ่มผู้สูงอายุมีพลัง หรือ ภาวะพฤฒิพลัง (Active aging)
เป็นช่วงสูงสุดทั้งในด้านประสบการณ์ ภูมปิ ญ
ั ญา มีพร้อมต่อการท�ำงาน 3.2) มิติดา้ นการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและก�ำหนดการ ท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าไปยังผู้สูงอายุ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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และผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3.3) มิติด้านการศึกษา ชมรมผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ABSTRACT
The objectives of this qualitative research were to study, survey locations and promote
for the elderly health tourism demand in Muang District Chonburi province. The sample
were 10 elderly residents in Muang District Chonburi Province. Focus group discussion was
conducted with purposive selected 8 attendants in 1) Public health government agencies 2)
Tourism agencies and 3) Tourism academic officers. The research instruments were interview,
health tourism survey and group discussion guidelines. Data collected by in-depth interview,
non-participant observation and group discussion. Data were analyzed by the content analysis
technique. The results were as follow: 1) The elderly residents in Muang District Chonburi
Province’s demand for the elderly health tourism were healthy, participation and security 2)
The locations for the elderly health tourism in Muang District Chonburi Province including inside
and outside communities were categorized in 3 patterns 1) Thai culture tourism 2) natural
tourism 3) recreation tourism 3) The promotion approach for the elderly health tourism in
Muang District Chonburi Province can be viewed in 3 dimensions: 3.1) Health dimension: The
government agencies should extend the retirement age for encourage the elderly mental health
to improve their self-esteem since the elderly age between 60-69 are the group that in active
aging which has the most experiences, knowledge and ready to work. 3.2) Tourism dimension:
Tourism Authority of Thailand should communicate tourism locations and define tourism plan
focus on the elderly and elderly caregiver. 3.3) Educational dimension: The Senior Citizen Club
is one of the sources for the elderly health care knowledge sharing.
Keywords : Health Tourism

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged
society) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2548 โดยประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป
มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด ใน
อีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2564 ประเทศไทย
จะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete

aged society) เมื่อประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 20
และจะเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super aged
society) ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยแบ่งประชากรสูง
อายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประชากรสูงอายุ
วัยต้น คือ ผู้มีอายุ 60 ถึง 69 ปี จ�ำนวน 5.3 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 8.2 กลุ่มที่ 2 ประชากรสูงอายุวัยกลาง
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คือ ผู้มีอายุ 70 ถึง 79 ปี จ�ำนวน 2.9 ล้านคน คิดเป็น ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นที่ส�ำคัญคือ การ
ร้อยละ 4.5 และกลุ่มที่ 3 ประชากรสูงอายุวัยปลาย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากการดูแลสุขภาพรักษา
คือ ผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 1.3 ล้านคน คิดเป็น และป้องกันโรคส�ำหรับผูส้ งู อายุดา้ นร่างกายยังเป็นการ
ร้อยละ 2.0 ซึ่งในอนาคตอีก 27 ปีข้างหน้า ในปี พ.ศ. ส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจอีกด้วย การท่องเที่ยว
2583 ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุที่มีอายุ 80 ปี เชิงสุขภาพมีรูปแบบบริการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวซึ่งเพิ่มเร็วกว่าผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท�ำกิจกรรมต่างๆ
กลุ่มอื่น ท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความ ในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ
พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิม่ มากขึน้ (ปราโมทย์ สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ภาวะพฤฒิพลัง (Active
ประสาทกุ ล , 2557) สอดคล้ อ งกั บ ผลส� ำ รวจของ aging) เป็นการพัฒนาประชากรผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูง
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทย อายุทมี่ สี ขุ ภาพทีด่ ี มีความตระหนักในคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ี
มีจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสุขในการด�ำเนินชีวติ มีความสามารถในทางสังคม
และต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ และเศรษฐกิจ ตลอดจนมีศักยภาพที่จะพึ่งพิงตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่ม เท่าที่ผู้สูงอายุจะท�ำได้ และใช้ความสามารถนั้นช่วย
ขึ้นเป็นร้อยละ 9.4, 10.7 และ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, เหลือตนเอง ครอบครัว บุคคลอื่น และสังคม โดยภาวะ
2550, 2554 ตามล�ำดับ ผลการส�ำรวจปี พ.ศ. 2557 พฤฒิพลังประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 1) สุขภาพ
พบว่า มีจ�ำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ ที่ดี (Healthy) 2) การมีส่วนร่วม (Participation)
ประชากรทั้งหมด (ชาย ร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 3) การมีหลักประกันหรือความมั่นคง (Security);
16.1) จากจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน เป็น สุทธิชัย จิตะพันธุ์กล, 2545 ความส�ำคัญและความ
ชาย 4,514,812 คน และหญิง 5,499,887 คน หรือ จ�ำเป็นดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่อง
คิดเป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ เที่ยวไทยปี พ.ศ. 2558-2560 โดยให้ความส�ำคัญกับ
ผู ้ สู ง อายุ ทั้ ง หมด (ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2557) กลยุทธ์การพัฒนารายสาขาให้สอดคล้องกับความสนใจ
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ของกลุม่ เป้าหมายเฉพาะกลุม่ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
พบว่า ผูส้ งู อายุเป็นบุคคลทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป และมีการ และกลุม่ การท่องเทีย่ วในผูส้ งู อายุ ตลอดจนกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในลักษณะการเสื่อมถอย พัฒนาเชิงพื้นที่ท่ีเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่อง
การเจริญเติบโตของร่างกาย และความต้านทานโรค เที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถใน
น้อยลง ความสามารถด้านการปรับตัวและบทบาททาง การรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดย
สังคมของแต่ละบุคคลจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ให้ความส�ำคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ออกไปขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
บุคคลที่ไม่เหมือนกัน ตลอดจนบทบาทและลักษณะ พืน้ ทีใ่ นจังหวัดชลบุรมี ศี กั ยภาพและความพร้อมในเรือ่ ง
นิ สั ย ทางสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นสั ง คมนั้ น เอง การท่องเที่ยวในทุกด้าน นอกจากนั้นแล้วผู้สูงอายุใน
(โสภาพรรณ รัตนัย, 2555) จากภาวะผู้สูงอายุดังกล่าว ภาคตะวันออกที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุทั้ง 7 จังหวัด โดย
ท�ำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการ จังหวัดชลบุรีมีผู้สูงอายุมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.91
ทางด้ า นสุ ข ภาพและความต้ อ งการทางสั ง คมของ (พรทิพย์ สุขอดิศยั , 2557) ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาแนวทาง
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กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับ
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี เพือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ าร
ผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป
แนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (Active aging)
1. สุขภาพที่ดี (Healthy)
2. การมีส่วนร่วม (Participation)
3. การมีหลักประกันหรือความมั่นคง (Security)

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1. แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีไทย
2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
3. แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี
2. เพื่ อ ส� ำ รวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพของผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 1) ขอบเขตพื้นที่ ด�ำเนิน
การศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) ขอบเขต

แนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผู้ให้ข้อมูล ด�ำเนินการใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep interview) ผู้สูงอายุในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีที่เข้ากลุ่มสันทนาการ และ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามชมรมหรือศูนย์นันทนาการ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ทีม่ ผี สู้ งู อายุมาใช้บริการวันละประมาณ
ไม่ต�่ำกว่า 40 คน เป็นผู้สมัครใจยินยอมให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
และเป็นผู้สื่อสารได้อย่างเข้าใจครบถ้วนของประเด็น
ค�ำถามของการวิจัยจนกระทั่งผู้วิจัยได้ข้อมูลอิ่มตัวเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ จ�ำนวน
10 คน ส่วนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเลือกอย่างเจาะจง (Purposive
selected) จ�ำนวน 8 คน มีดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ทางด้าน
สุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 4 คน 2) เจ้าหน้าที่
ทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1 คน 3) นักวิชาการทางด้าน
การท่องเที่ยวและการศึกษา จ�ำนวน 3 คน 3) ขอบเขต
ด้านเนื้อหา 3.1) ศึกษาความต้องการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
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ชลบุรี 3.2) ส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับ ความเสื่อมถอยของร่างกาย ตลอดจนเพิ่มการปกป้อง
ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี3.3) ศึกษา คุ้มครองให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมี
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับ สุขภาพที่ดี จนสามารถจัดการกับสุขภาพของตนเองได้
ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ขณะเดียวกันเมื่อต้องได้รับการดูแลสุขภาพก็สามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามสิทธิ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ที่ผู้สูงอายุพึงได้ 2) การมีส่วนร่วม Participation)
ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เชิ ง สุ ข ภ า พ ( H e a l t h หมายถึ ง การเข้ า ไปมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งท� ำ กิ จ กรรมใน
tourism) หมายถึ ง การเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการส่งเสริมให้ดูแลผู้สูง
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยแบ่งเวลาจากการ อายุ และการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ จะท�ำให้ผสู้ งู
ท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งมาท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ อายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น 3) การมีหลักประกัน
หรือความมั่นคง (Security) หมายถึง การมีกฎหมาย
ตนเอง
รู ป แบบของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ข้อบังคับไม่ให้ท�ำร้าย ทอดทิ้ง และทารุณผู้สูงอายุ ให้
หมายถึ ง ลั ก ษณะของสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วเชิ ง มีความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านร่างกาย จากทีอ่ ยูอ่ าศัย
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ ในสถานที่ต่างๆ ที่ผู้สูงต้องไปติดต่อหรือใช้บริการ มี
1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทวิ ถี ไ ทย เช่ น สถานที่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรายได้ มีรายได้จากหลัก
ท่องเที่ยวประเภทแพทย์แผนไทย สถานที่ท่องเที่ยว ประกันสุขภาพ อาชีพการงาน เงินออมและผู้ดูแล ที่
ประเภทอาหารสมุนไพร สถานที่ท่องเที่ยวประเภท ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามมัน่ ใจในการด�ำรงชีวติ ในช่วงปลาย
สมุนไพรชนบท สถานที่ท่องเที่ยวประเภทท�ำให้เกิด
สมาธิ ห รื อ การบ� ำ เพ็ ญ ภาวนา 2) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประเภทธรรมชาติ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวประเภท
การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเกษตรธรรมชาติ (Qualitative research) ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนด�ำเนินการ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ วิจยั 3 ขัน้ ตอน คือ ตอนที1่ การศึกษาความต้องการการ
3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ เช่น การเดิน ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมือง
การวิ่งออกก�ำลังกาย และสถานที่รวบรวมความหลาก จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ตอนที่ 2
หลายทางชีวิภาพ
การส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
แนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (Active aging) หมายถึง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการศึกษา
สุขภาวะที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุและเป็นเป้าหมายของ เอกสาร และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ตอนที่ 3
ภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องด�ำเนินไปให้ การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ถึง ซึ่งถูกก�ำหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก มีความ ส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้
หมายครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการเป็นผูส้ งู อายุ วิธีการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
ที่มีภาวะพฤฒิพลัง ในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
ดังนี้ 1) สุขภาพที่ดี (Healthy) หมายถึง การลดภาวะ
ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง และ
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ น� ำ มา
วิเคราะห์ผล ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมา
วิ เ คราะห์ ใ นภาพรวมและองค์ ป ระกอบย่ อ ยในการ
ตอบค�ำถามการวิจัย ดังนี้ 1) การสังเกตระหว่างการ
สัมภาษณ์บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2) การ
รวบรวมข้อมูลจาก 2.1) การจดบันทึก 2.2) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep interviews) 2.3) การสนทนา
กลุ่ม (Focus group) โดยเลือกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
อย่างเจาะจงเพื่อให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอแนวทาง
2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) แบบตีความและสรุปข้อมูลส�ำคัญจากการ
สนทนากลุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่ม ถอดข้อความจาก
เครื่องบันทึกเสียงมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบ แล้ว
ปรับแก้ให้ถูกต้อง
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น�ำมาถอดความตามเนือ้ หา เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกงานภาคสนาม 3.4)
เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ และกล้องถ่ายภาพ ส�ำหรับ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงท่าที ความรู้สึก อารมณ์ของ
ให้สัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก�ำหนดรหัสเพื่อ
แสดงที่มาของแหล่งข้อมูลแทนชื่อของผู้ให้ข้อมูล ด้วย
ค�ำว่า “ผู้ให้ข้อมูลรายที่...วันที่สัมภาษณ์...” จากนั้นจึง
น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ได้จากการ
ถอดค�ำสนทนาจากเครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกงาน
ภาคสนาม และบันทึกการสังเกต มาตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการวิเคราะห์ที่ปรากฏ
อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบทสนทนาทั้งหมดสรุปข้อมูลใน
หัวข้อต่าง ๆ จัดกลุม่ ให้เป็นระบบแยกแยะองค์ประกอบ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนื่ อ งจากการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ จากนัน้ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เก็บรวบรวม
ผู ้ วิ จั ย จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะให้ ไ ด้ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็นทีข่ าดหายไป และน�ำเสนอโดย
ต้องการและมีเครื่องมือประกอบดังนี้ 1) ตัวผู้วิจัย เป็น การพรรณนา
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และศึกษาแนวค�ำถาม
แบบไม่มีโครงสร้างวัตถุประสงค์ในการวิจัยรวมทั้ง การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล แบบ
ทบทวนความพร้อมของผู้วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้ครอบคลุมประเด็นมากที่สุดเมื่อเข้าสู่การด�ำเนิน สามเส้า (Triangulation) โดยวิธีการเก็บรวบรวม
การ และระหว่างการด�ำเนินการวิจยั 2) แบบสัมภาษณ์ ข้ อ มู ล จากหลายทาง ได้ แ ก่ ก ารสั ง เกต การสั ง เกต
ข้อมูลทัว่ ไป แนวค�ำถามแบบกึง่ โครงสร้างเพือ่ ใช้ในการ อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและให้
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับประสบการณ์ความ ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม รวมทั้งการน�ำข้อมูลข้อค้นพบ
ต้องการ 3) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 3.1) แบบบันทึกงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ
ภาคสนาม ส�ำหรับบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ ตรวจสอบข้อค้นพบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ตรวจสอบความ
เจาะลึก 3.2) แบบบันทึกการสังเกต ส�ำหรับบันทึกสิ่งที่ ครอบคลุมความลึกซึง้ ความอิม่ ตัวของข้อมูลและยืนยัน
สังเกตได้ระหว่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 3.3) เครือ่ ง ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากที่สุด
บันทึกเสียง ส�ำหรับบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
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สรุปผลการวิจัย
1. ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูงอายุ จากการศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง
60-69 ปี คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active aging) และกลุ่มที่ 2 อายุ 70 ปีขึ้นไป คือ กลุ่มผู้สูงอายุในช่วงแห่ง
การพักผ่อน (Relaxation aging) ได้ดังนี้
ประเด็น

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2

อายุของผู้สูงอายุ

อายุระหว่าง 60-69 ปี

อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

ลักษณะกลุ่มผู้สูงอายุ

- สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีแล้วยังสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี
- เป็นแรงงานและมีศักยภาพในการผลิต
- คนกลุ่มนี้เป็นจุดสูงสุดทั้งในด้านประสบการณ์
ภูมิปัญญาและการวิเคราะห์ เป็นช่วงที่พลังกาย
กระฉับกระเฉงและสติปัญญาหลักแหลม
- สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่ดีแก่ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมได้มาก

- สุขภาพโดยรวมยังค่อนข้างดีถึงแม้ร่างกายเริ่มอ่อนแอหรือ
มีความเจ็บป่วยมารบกวนการด�ำเนินชีวิตผู้สูงอายุบางคน
เริ่มสูญเสียความคล่องแคล่วทางร่างกาย
- ความสามารถในการมองเห็น การได้ยินลดลง มีการสูญ
เสียฟันบดเคี้ยวและข้อเข่ามีปัญหา แต่ด้านจิตใจ ความจ�ำ
ความคิดวิเคราะห์ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดี
- บางรายเริ่มมีความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�ำ
ตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งในด้านการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันท�ำงานที่ไม่ต้องออกแรงมากนักหรือ
งานในบ้าน

ความต้องการการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูง
อายุเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

- ผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่อยู่ภายในและภายนอกชุมชนที่มีความ
สะดวก และสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง
- ด้านสุขภาพกายต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการออกก�ำลังกายร่วมกัน
พบปะพูดคุยในกลุ่มผู้สูงอายุ
- ด้านสุขภาพใจต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการท�ำบุญ ท�ำจิตใจให้สงบ

- ผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่อยู่ภายในและภายนอกชุมชนตามความสะดวก
ของตนเองและบุตร-หลาน
- ด้านสุขภาพกายต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อเป็นการออกก�ำลังกายร่วมกัน พบปะพูดคุย
ในกลุ่มผู้สูงอายุ
- ด้านสุขภาพใจต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพื่อเป็นการท�ำบุญ ท�ำจิตใจให้สงบ

ความต้องการการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเพื่อการมี
ส่วนร่วมในสังคม

- ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของตนเอง และน�ำไปใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมถึงการเป็นอาสาสมัครใน
การสอนการดูแลผู้ป่วย สอนการดูแลสุขภาพของ
ตนเองหรือผู้สูงอายุภายในชุมชน
- ต้องการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิชาความรู้ของ
ตนเองตามความถนัดเพื่อก่อให้เกิดรายได้ภายใน
ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สูงอายุ

- ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการ
ไปร่วมกับครอบครัวเนื่องจากอยู่ในช่วงต้องการการดูแล
- ต้องการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิชาความรู้ของตนเอง
ตามความถนัดภายในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าในตนเอง

ความต้องการการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูง
อายุเพื่อการมีหลักประกัน
หรือความมั่นคง

- ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
- ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ภายในชุมชนเพื่อผู้สูงอายุที่มีเงินออมน้อยจะได้ใช้
อย่างเท่าเทียม

- ต้องการผู้น�ำพาส�ำหรับเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
- ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใน
ชุมชนเพื่อผู้สูงอายุที่มีเงินออมน้อยจะได้ใช้อย่างเท่าเทียม
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2. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผูส้ งู อายุ นิยมไปท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพจากแหล่ง
ท่องเทีย่ วทัง้ ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จากการ
ส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส�ำหรับผู้สูงอายุ
โดยจ�ำแนกประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้ดังต่อไปนี้
2.1 แหล่งท่องเทีย่ วประเภทวิถไี ทย มีดงั นี้
หอพระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ มิ่ ง มงคลสิ ริ น าถ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่
เป็นสถานทีส่ ำ� หรับกราบไหว้บชู าเพือ่ สิรมิ งคลแก่ตนเอง
และบุตร-หลาน ส�ำหรับจัดงานประเพณีส�ำคัญๆ เช่น
ท�ำบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่ งานสงกรานต์ของทุกปีจะมี
การอัญเชิญพระพุทธสิหงิ ค์มงิ่ มงคลสิรนิ าถแห่รอบเมือง
เพื่อให้ประชาชนได้สรงน�้ำและสักการะเป็นสิริมงคล
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ทางเดิน
ขึ้นหอพระบันไดมีราวจับมีทางขึ้นหลายทางเพื่อความ
สะดวก พืน้ เรียบไม่ขรุขระ ไม่มสี งิ่ กีดขวาง สะอาดร่มรืน่
ห้องสุขา สะอาดพืน้ ไม่ลนื่ มีทนี่ งั่ พักทีร่ ม่ รอบ ๆ บริเวณ
สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย
วัดป่าวชิรบรรพต กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม
ความสงบภายใน จากการฝึกตน ท่ามกลางธรรมชาติ
อันสงบ และร่มเย็น เป็นที่ส�ำหรับจัดงานประเพณี
ส�ำคัญ ๆ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การท�ำบุญตักบาตร
ในวันส�ำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น ที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น ร่มเย็น สงบ สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ ทางเดิน มีทงั้ บันได
และทางลาดชัน บันไดมีราวจับ มีทางลาดชันส�ำหรับผู้
สูงอายุที่นั่งรถเข็น ลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่ง
กีดขวาง สะอาด มีห้องสุขาส�ำหรับผู้สูงอายุสะอาด มี
ราวจับ พื้นไม่ลื่น มีที่นั่งพักใต้ร่มไม้ รอบๆ บริเวณมี
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ความร่มรืน่ สะอาด มีเรือนส�ำหรับปฏิบตั ธิ รรมแบ่งแยก
ชัดเจนชายหญิง ภายในห้องกว้างขวาง สงบ สะอาด
วัดตาลล้อม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม และ
ร่มเย็น เป็นสถานทีส่ ำ� หรับจัดงานประเพณีสำ� คัญๆ เช่น
การสวดมนต์ขา้ มปี การท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญเช่น
วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
มีความร่มรื่น ร่มเย็น สงบ ทุกวันตอนเช้าตั้งแต่เวลา
06.00 น. ยกเว้นวันพระและวันส�ำคัญทางศาสนาจะมี
การออกก�ำลังกายโดยการเต้นเต้าเต๋อและร�ำกระบอง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน
ขึน้ วัดมีบนั ได พืน้ เรียบไม่ขรุขระ ไม่มสี งิ่ กีดขวาง สะอาด
ร่มรื่น ห้องสุขา สะอาดพื้นไม่ลื่น มีห้องสุขาส�ำหรับ
ผู้สูงอายุมีราวจับ มีที่นั่งพักใต้ต้นไม้ รอบๆ บริเวณ
สะอาดร่มรื่น
ท่าเรือพลี กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ แหล่งจ�ำหน่ายอาหารทะเล
สด หรืออาหารทะเลแห้ง เช่น ปลา หอย ปลาหมึก
อาหารสมุนไพร และขนมพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว และบุตรหลาน
นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศเหนือน�้ำ
ทะเล หรือทะเลโคลนยามน�้ำลง พร้อมกับชมวิวยาม
พระอาทิ ต ย์ อั ส ดง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ
ไม่มีสิ่งกีดขวาง ที่นั่งพักส�ำหรับรับประทานอาหาร
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกรอการพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา
ควรมี ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ หรื อ คนพิ ก าร มี ที่ นั่ ง พั ก รั บ
ประทานอาหารน้อย ควรเพิม่ จุดส�ำหรับนัง่ รับประทาน
อาหาร สถานที่จอดรถไกลจากแหล่งซื้ออาหาร ควร
พัฒนาเพิ่มจุดจอดรถ หรือมีรถเข็นส�ำหรับผู้สูงอายุไว้
คอยบริการ
2.2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ มี
ดังนี้
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เขาสามมุข กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เป็นที่ออกก�ำลังกายเช่น การ
ปั่นจักรยานขึ้นไปรับอากาศบริสุทธิ์ และชมวิว เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว เพื่อให้บุตรหลานน�ำ
อาหารไปเลี้ยงฝูงลิง และชมวิวยามพระอาทิตย์อัสดง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน
มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง นั่งพักให้
ชมวิว ร่มรื่น และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกรอการพัฒนา
ได้แก่ ห้องสุขา ควรปรับปรุงเรือ่ งความสะอาดมีผรู้ บั ผิด
ชอบและดูแล ทีจ่ อดรถไม่มากนัก และมีฝงู ลิงเยอะอาจ
เป็นอันตรายแก่ผู้สูงอายุ
หาดบางแสน กิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เป็นที่ออกก�ำลังกาย เช่น การ
เดินออกกก�ำลังกายบนทรายโดยเท้าเปล่า สูดอากาศ
และชมวิว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว และ
บุตรหลาน มีกจิ กรรมให้เด็กๆ เล่น เช่นการเล่นน�ำ้ ทะเล
มีเก้าอี้ชายหาดพร้อมอาหารทะเลจ�ำหน่ายให้เลือกรับ
ประทาน สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่
ทางเดิน มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ที่นั่งพักให้ชมวิว ร่มรื่น ปลอดภัย มีลานกีฬาริมทะเล
ส�ำหรับออกก�ำลังกาย และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกรอ
การพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา ของรัฐควรปรับปรุงเรื่อง
ความสะอาด ของเอกชนควรมีการให้บริการโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ชายหาด
ไม่สะอาดมีขยะผู้สูงอายุที่เดินเท้าเปล่าเพื่อออกก�ำลัง
กายอาจได้รบั อันตราย จึงควรมีการจัดระเบียบเรือ่ งการ
ทิง้ ขยะควรมีหน่วยฉุกเฉินส�ำหรับการให้บริการผูส้ งู อายุ
เมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละอนุ รั ก ษ์
ป่าชายเลน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้
สูงอายุ ได้แก่ เดินออกก�ำลังกายศึกษาธรรมชาติของ
ป่าชายเลนบนสะพานไม้ยาว 2,300 เมตร ช่วยกัน
อนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า

ชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ เป็นที่พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ ทางเดิน มี
ลักษณะพืน้ เรียบไม่ขรุขระ มีราวจับตลอดทางเดิน ไม่มี
สิง่ กีดขวาง มีทนี่ งั่ พักรอ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกรอ
การพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา ยังไม่มีที่จับ และทางลาด
ส�ำหรับผู้สูงอายุ มีที่นั่งพักน้อย ควรเพิ่มจุดส�ำหรับนั่ง
พักส�ำหรับผู้สูงอายุ ทางลาดส�ำหรับให้รถเข็นผู้สูงอายุ
ขึน้ ไปได้ ความสะอาดรอบๆ บริเวณ ควรมีผดู้ แู ล ควรจัด
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวมากขึ้น
2.3 แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ
มีดังนี้
ส ว น นั น ท น า ก า ร รั ช มั ง ค ล า ภิ เ ษ ก
(มหาวิทยาลัยบูรพา) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ เป็นทีอ่ อกก�ำลังกาย เช่น การเดิน
การวิ่งออกก�ำลังกาย มีเครื่องออกก�ำลังกายบางชนิดที่
เหมาะสมแก่ผสู้ งู อายุ การเต้นเต้าเต๋อช่วงเย็น เป็นทีพ่ กั
ผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว และบุตรหลาน มีกิจกรรม
ให้เด็กๆ เล่น เช่นการเดินออกก�ำลังกาย สามารถ
น� ำ สั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า ไปเดิ น เล่ น ได้ มี เ ครื่ อ งเล่ น ส� ำ หรั บ
เด็ก สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่
ทางเดิน มีลกั ษณะพืน้ เรียบไม่ขรุขระ ไม่มสี งิ่ กีดขวาง ที่
นัง่ พักให้ชมวิว ร่มรืน่ ปลอดภัย เครือ่ งออกก�ำลังกายบาง
ชนิดทีเ่ หมาะสมแก่ผสู้ งู อายุ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
รอการพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา ควรปรับปรุงเรื่องความ
สะอาดมีผู้รับผิดชอบและดูแล ควรมีการจัดระเบียบ
เรือ่ งการทิง้ ขยะ ควรมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทหี่ าได้
ง่ายและมีจุดส�ำหรับผู้สูงอายุเมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดิน-วิง่ มินมิ าราธอน: ก้าวตามพ่อพฤกษา
ตะวันออกมินิมาราธอน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การวิ่งออกก�ำลังกาย โดยการ
แบ่งกลุ่มออกเป็นช่วงอายุ การท�ำกิจกรรมออกก�ำลัง
กายร่วมกับครอบครัว และพักผ่อนเที่ยวชมงานแสดง
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ไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน มีลักษณะพื้นเรียบไม่
ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ที่นั่งพัก ร่มรื่น ปลอดภัย หน่วย
พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มาเที่ยวชมงาน หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ทหี่ าได้งา่ ยและมีจดุ ส�ำหรับผูส้ งู อายุเมือ่
มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ การชมปลานานาพันธุ์ การ
สาธิตการด�ำน�้ำให้อาหารปลาในตู้ปลาใหญ่ มีการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมทั้งความส�ำคัญ
ของทะเลที่มีต่อมนุษย์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ
ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีทางลาดส�ำหรับให้รถเข็นนั่งผู้สูงอายุ
ขึ้นไปได้ ห้องสุขา สะอาด พื้นไม่ลื่น มีที่นั่งพัก สะอาด
อากาศถ่ายเทดี
ห้างสรรพสินค้า กิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์หรือเครือ่ ง
ใช้ส�ำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์จ�ำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่หลากหลาย โรงชมภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมผู้สูงอายุในเทศกาลต่างๆ เช่น การสรงน�้ำพระ
ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ ทางเดินมีทงั้ บันไดเลือ่ นและทาง
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ลาด บันไดเลื่อนมีราวจับ มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ
ไม่มีสิ่งกีดขวาง สะอาด ที่นั่งพัก สะอาด ปลอดภัย มี
ห้องสุขาส�ำหรับผู้สูงอายุสะอาด มีราวจับ พื้นไม่ลื่น มี
ทางลาดส�ำหรับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และมีรถเข็นนั่งไว้
บริการผู้สูงอายุ
3. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี
จากการสนทนากลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการจัดผู้สูงอายุในเขต
อ�ำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ภาวะ
พฤฒิพลัง (Active aging) เป็นการพัฒนาประชากรผู้
สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดี มีความตระหนัก
ในคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามสุ ข ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต มี
ความสามารถในทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมี
ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองเท่าที่ผู้สูงอายุจะท�ำได้ และ
ใช้ความสามารถนั้นช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว บุคคล
อื่น และสังคมได้
3.1 สรุปแนวทางการส่งเสริมการท่อง
เที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพตามความต้ อ งการของผู ้ สู ง อายุ
สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 มิติ ดังนี้

หน้าที่ 270

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

มิติด้านสุขภาพ
1. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้สูง
อายุและมีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
2. รัฐควรมีนโยบายขยายเวลาในการ
เกษียณอายุเพือ่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ทางด้านจิตใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง
3. ชมรมผู้สูงอายุควรสนับสนุนการออก
ก�ำลังกาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท� ำ บุ ญ อย่ า งสม�่ ำ เสมอทั้ ง ภายในและ
ภายนอกชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น การพั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุในวัย
ใกล้เคียงกัน
4. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ดู แ ลสุ ข ภาพภายในชุ ม ชนของตนเอง
เช่นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ข ภาพภายในชุ ม ชนเพื่ อ มี ก ารท� ำ
กิจกรรมร่วมกัน

มิติด้านการท่องเที่ยว
1. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส�ำคัญ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ และจัดสถานที่ให้เป็น
ที่สาธารณะ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุมีการ
พบปะพูดคุยกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรมี
การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพไปยังบุตรหลานหรือผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุทตี่ นดูแลอยูไ่ ด้ไปท่องเทีย่ ว
พักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ
คลายความวิตกกังวลในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ย
3. โรงพยาบาลควรจัดเป็นสถานที่ส�ำหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพบแพทย์
และพบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ น
เรือ่ งของโรคทีม่ กั เกิดกับผูส้ งู อายุ และการ
ดูแลสุขภาพ
4.ชมรมผู้สูงอายุ ควรสนับสนุนการท่อง
เทีย่ วเชิงจิตอาสา และจัดกิจกรรมจิตอาสา
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อมีการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน รู้สึกภาคภูมิใจและมี
คุณค่าในตนเอง

มิติด้านการศึกษา
1. หน่วยงานภาครัฐควรจัดกลุ่มแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขภาพความ
รู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่ตนเองเป็นเพื่อ
เป็นการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
2. สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้ทางด้านที่
ตนเองถนัดให้แก่คนภายในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน เพือ่ ท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ
ภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง
3. รัฐควรสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การค้นหาข้อมูลและการให้ความรูท้ าง
ด้านสุขภาพ ทางด้านการท่องเที่ยว
เพือ่ เป็นการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้

3.2 สรุปแนวทางการใช้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีภาวะพฤฒิพลัง
จากการจ�ำแนกรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบของ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีไทย 2) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ 3) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทนันทนาการ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง 3 รูปแบบสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้สูงอายุ
ให้มีภาวะพฤฒิพลัง คือ การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) การมีส่วนร่วม (Participation) และการมีหลักประกันหรือ
ความมั่นคง (Security) ดังนี้
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การมีสุขภาพที่ดี
การมีส่วนร่วมในสังคม
การมีหลักประกันหรือความมั่นคง
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารจั ด ให้ มี 1. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมผู้สูง 1. หน่วยงานภาครัฐควรจัดสิ่งอ�ำนวย
กิจกรรมการออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ อายุ ที่ มี จิ ต อาสามาท� ำ ประโยชน์ ทั้ ง ความสะดวกตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มีการจัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร และสวด ภายในและภายนอกชุ ม ชน เช่ น การ ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้
มนต์เป็นประจ�ำ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ สมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ สูงอายุ
พูดคุยและได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันในเพื่อน หมู่บ้านเพื่อดูแลและให้ค�ำแนะน�ำผู้สูง 2. รั ฐ ควรมี น โยบายให้ ผู ้ สู ง อายุ
วัยใกล้เคียงกัน เป็นการพักผ่อนหย่อน อายุภายในชุมชนของตนเอง เป็นอาสา สามารถเข้ า ถึ ง ตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ใจ ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพทางกายและ สมัครจิตอาสาท�ำกิจกรรมต่างๆ ในโรง ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
สุขภาพทางใจที่ดี
พยาบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วน 3. เทศบาลควรดู แ ลเรื่ อ งความ
2. เทศบาลควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรม ร่วมในสังคมและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ปลอดภัย และดู
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สันทนาการ เช่นร้องเพลงหรือการเล่น 2. สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
การมี้ สสุขู งภาพที
วมในสังคม้ ค วามสามารถ
การมีหลักประกันหรือความมั่นคง
ดนตรีตามความถนั
ดของผู
อายุด่ ี เพื่อ สูงอายุได้การมี
ใช้วสิช่วนร่าความรู
1. หน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรจัดให้มกี ิจกรรมกำร 1. หน่วยงำนภำครัฐควรส่งเสริมผู้สูงอำยุทมี่ ีจิต 1. หน่วยงำนภำครัฐควรจัดสิ่งอำนวยควำม
ำลังกำยอย่
ำเสมอ มีกำรจั่ด
ดกิีใจห้
กรรม สอนในสิ
อำสำมำทำประโยชน์
ทั้งภำยในและภำยนอก
สะดวกตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ เพื่อควำม
เป็นการส่งเสริมออกก
ทางด้
านสุำงสม่ขภาพใจที
่งที่ตนเองถนั
ดทั้งภายในและ
ทำบุญตักบำตร และสวดมนต์เป็นประจำ เพื่อให้
ชุมชน เช่นกำรสมัครเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอำยุ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอำยุได้พบปะพูดคุยและได้ทำกิจกรรมร่วมกันในภายนอกชุ
ชนเพื
่อเป็คำแนะน
นการท�
ำกิจกรรม
ประจำหมู่บ้ำม
นเพื
่อดูแลและให้
ำผู้สงู อำยุ
2. รัฐควรมีนโยบำยให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำถึง
เพื่อนวัยใกล้เคียงกัน เป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจ ช่วย ภำยในชุมชนของตนเอง เป็นอำสำสมัครจิตอำสำ ตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. ชมรมผูส้ งู อายุส่งคเสริวรมี
ดการจ�ำขหน่
าย ่ดี ร่วมกั
และเป็
นการส่งเสริ
มมอาชี
ส่ง แลเรือ่ งควำมปลอดภัย และ
มให้มก
ีสขุ ารจั
ภำพทำงกำยและสุ
ภำพทำงใจที
ทำกิจนกรรมต่
ำง ๆ ในโรงพยำบำลเพื
่อส่งเสริ
ให้ พ
3. เทศบำลควรดู
2. เทศบำลควรมีกำรจัดกิจกรรมสันทนำกำร เช่น
ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในสังคมและรู้สึกมีคุณค่ำใน
ดูแลรักษำควำมสะอำดตำมแหล่งท่องเที่ยว
หรือแจกอาหารเพื
อ่ สุขภาพให้ถกู ต้องตาม เสริตนเอง
มทางด้านเศรษฐกิจ
ร้องเพลงหรือกำรเล่นดนตรีตำมควำมถนัดของ
ต่ำง ๆ
ผู
ส
้
ง
ู
อำยุ
เพื
อ
่
เป็
น
กำรส่
ง
เสริ
ม
ทำงด้
ำ
นสุ
ข
ภำพใจที
ด
่
ี
2.
สถำบันกำรศึ
กษำควรส่
งเสริ
มให้ผดู้สูงกิอำยุ
ไกรรมร่
ด้
โรคและตามหลัให้กแก่โภชนาการเป็
น
การส่
ง
3.
ชมรมผู
้
ส
ู
ง
อายุ
ค
วรจั
จ
วม
ผู้สูงอำยุ
ใช้วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถสอนในสิ่งที่ตนเอง
3. ชมรมผู้สูง่ด
อำยุ
ดทั้งภำยในและภำยนอกชุ
มชนเพือ่ เป็นกำร
เสริมให้มีสุขภาพกายที
ี ควรมีกำรจัดกำรจำหน่ำยหรือแจกกันถนัในชุ
มชนการท�ำความสะอาด
เช่น
อำหำรเพือ่ สุขภำพให้ถกู ต้องตำมโรคและตำมหลัก
ทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นกำรส่งเสริมอำชีพ
ใบไม้
แห้จง การเก็บขยะ หรือ
โภชนำกำรเป็นกำรส่งเสริมให้มีสขุ ภำพกำยที่ดี การเก็
ส่งเสริบ
มทำงด้
ำนเศรษฐกิ
3. ชมรมผู้สูงอำยุควรจัดกิจกรรมร่วมกันใน
การท�
ำกิจกรรมร่วมกันในศาสนสถาน
ชุมชนกำรทำควำมสะอำด เช่นกำรเก็บใบไม้แห้ง
กำรเก็
บขยะ หรื
อกำรทำกิป
จกรรมร่
ในศำสน เพื่อท�ำ
เช่นสถำนการนั
่งสมาธิ
ฏิบวัตมกัิธนรรม
เช่น กำรนั่งสมำธิปฏิบัติธรรม เพื่อทำจิตใจ
ให้สงบ และมี
ยนรู้
จิตใจให้
สงบกำรแลกเปลี
และมี่ยกนเรีารแลกเปลี
ย่ นเรียน
ประสบกำรณ์ในเรื่องต่ำง ๆ
รู้ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ

3.3 แผนภาพ สรุ
ความสัสรุมพัปความสั
นธ์ของการท่
องเทีองเที
่ยวเชิ
ู้สูงอายุ
3.3ปแผนภาพ
มพันธ์ของการท่
่ยวเชิงสุ
งสุขขภาพให้
ภาพให้ผู้สผูงอายุ
มีภาวะมีภาวะพฤฒิพลัง
พฤฒิพลัง

มิติด้านสุขภาพ

กำรมีสุขภำพที่ดี

กำรมีหลักประกัน
หรือควำมมั่นคง
ผู้สูงอำยุมีภำวะ
พฤฒิพลัง

มิติด้านการศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย

กำรมีส่วนร่วม

มิติด้านการท่องเที่ยว

จำกกำรวิจัยเรื่องนี้ พบควำมต้องกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรสร้ำง
ภำวะพฤฒิพลังสำหรับผู้สูงอำยุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในชุมชนมีควำมสำคัญสำหรับผู้สูงอำยุ และ
ปัจจัยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ตำมลำดับดังต่อไปนี้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ พบความต้ อ งการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างภาวะ
พฤฒิพลังส�ำหรับผู้สูงอายุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในชุ ม ชนมี ค วามส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ และปั จ จั ย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ ตาม
ล�ำดับดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพฤฒิพลังกับ
ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จากผลการศึกษาความต้องการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างภาวะพฤฒิพลัง
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ความต้องการการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุที่
มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คือ กลุ่มผู้สูงอายุมีพลัง หรือ
ภาวะพฤฒิพลัง (Active aging) เป็นช่วงสูงสุดทั้งใน
ด้านประสบการณ์ ภูมิปัญญา มีพร้อมต่อการท�ำงาน
และชมรมผู้สูงอายุควรสนับสนุนการออกก�ำลังกาย
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท�ำบุญอย่างสม�่ำเสมอทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน และชุมชนควรมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพภายในชุมชนของตนเอง เช่น
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในชุมชน
เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้สูง
อายุในวัยใกล้เคียงกัน จะส่งผลท�ำให้มสี ขุ ภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี ผู้สูงอายุจึงต้องการเดินทางไปตามแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพทีอ่ ยูท่ งั้ ภายในและภายนอกชุมชน
ที่มีความสะดวกในการเดินทางทั้งตนเอง บุตร-หลาน
และผู้ดูแล ทางด้านสุขภาพกายเพื่อเป็นการออกก�ำลัง
กายร่วมกัน ทางด้านสุขภาพใจต้องการเดินทางไป
ตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการท�ำบุญ ท�ำ
จิตใจให้สงบ พบปะพูดคุยในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการ
มีส่วนร่วมในสังคม ผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้

ของตนเอง และน�ำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมถึงการ
เป็นอาสาสมัครในการสอนการดูแลผูป้ ว่ ย สอนการดูแล
สุขภาพของตนเองหรือผู้สูงอายุภายในชุมชน ถ่ายทอด
วิชาความรู้ของตนเองตามความถนัดเพื่อก่อให้เกิดราย
ได้ภายในชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สูงอายุ
และเพือ่ เป็นการมีหลักประกันหรือความมัน่ คง ผูส้ งู อายุ
ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี
ความปลอดภัย และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพภายในชุมชนเพื่อผู้สูงอายุที่มีเงินออมน้อยจะ
ได้ใช้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวี
สัจจโสภณ (2555) พบว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดศักยภาพภายในตนเองด้าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการมีหลักประกัน
หรือความมั่นคงของชีวิตผ่านกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ผสานอยู่ในวิถีชีวิต
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับผู้สูงอายุ
จากผลการศึกษาส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุ ข ภาพส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ แ หล่ ง ท่ อ ง
เที่ยวภายในชุมชนใกล้บ้าน การออกก�ำลังกายอย่าง
สม�ำ่ เสมอภายในชุมชนเพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี การพบปะ
สังสรรค์เป็นอาสาสมัครในการสอนการดูแลสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุภายในชุมชน เพื่อมีส่วนร่วมในสังคม และ
เพื่อการมีหลักประกันหรือความมั่นคงแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และ
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุใช้ได้อย่าง
ทัดเทียมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัฒตรา
ศรีวณิชชากร และคณะ (2558) พบว่า การพัฒนา
ระบบสุขภาพภายในชุมชน โดยน�ำหลักคิดเป้าหมาย
แนวทางวิธีการปฏิบัติรวมทั้งการประเมินผลไปปรับ
ใช้ ให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความต้องการ
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ในด้านสุขภาพส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมี
แนวทางการพั ฒ นางานเพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด สุ ข ภาวะของ
ชุมชน และสามารถพัฒนารวมทัง้ ยกระดับงานไปสูก่ าร
ด�ำเนินการให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองทุนอปท.) โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อสุขภาพ
ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (หลักคิดเป้าหมาย กรอบการ
ท�ำงาน และวิธีการ ขั้นตอนส�ำคัญของชุดกิจกรรมการ
ด�ำเนินงาน แนวการประเมินผล รวมทั้งการบริหาร
จัด การที่ เกี่ ย วข้ อง โดยเน้นแนวทางเชิงปฏิบัติเ พื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนส�ำหรับแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
อันได้แก่ ระบบการดูแลผู้สูงอายุระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการการ
มีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
3. ปั จ จั ย ส่ ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
จากผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ พบว่า มีปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 3.1) ปัจจัยภายใน(ตัวผู้สูงอายุ) เนื่องจาก
ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คือกลุ่มผู้สูงอายุมี
พลัง หรือ ภาวะพฤฒิพลัง (Active aging) เป็นช่วง
สูงสุดทั้งในด้านประสบการณ์ ภูมิปัญญาพร้อมต่อการ
ท�ำงาน รัฐควรสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคทีม่ กั เกิดขึน้ ในผูส้ งู อายุหรือมีการท�ำ
กิจกรรมร่วมกันเพือ่ เป็นการส่งเสริมทัง้ ทางด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดี ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีจิตอาสามา
ท�ำประโยชน์ภายในชุมชน เช่นการสมัครเป็น อสม. เพือ่
ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำผู้สูงอายุภายในชุมชนของตนเอง
ท�ำกิจกรรมร่วมกันและเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นอาสาสมัครจิตอาสาท�ำกิจกรรม
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ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในสังคม
และรัฐควรขยายเวลาในการเกษียณอายุเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ เป็นการสร้างความรู้สึก
มีคุณค่าภายในตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ
รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556) พบว่า ควรขยับอายุ
ของผู้สูงอายุจาก 60 ปีให้สูงขึ้นเป็น 65 ปี โดยไม่ไปตัด
สิทธิประโยชน์ที่คนอายุ 60 ปี จะพึงได้ตามนิยามเดิม
และน�ำไปรณรงค์ให้คนในสังคมมีนโนทัศน์ใหม่ว่าอายุ
60 ปียงั ไม่แก่ชรา ยังไม่เรียกว่าเป็นผูส้ งู อายุ แม้อายุเกิน
60 ปีไปแล้วก็ยังมีคุณค่า มีพลัง ยังท�ำงานเป็นผู้ผลิตได้
มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุเช่นนี้ก็จะสร้างเสริม
พลังให้กับสังคมไทยอีกมหาศาล นอกเหนือไปจากจะ
ช่วยเพิ่มปริมาณแรงงานอายุ 60-64 ปี ให้กับประเทศ
อีกอย่างน้อย 2.5 ล้านคน และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุพัฒตรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2558) พบว่า
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อให้
เกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือ
ของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพ
ดีทุกมิติ โดยชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด�ำเนินการ
ร่วมกับการจัดการโดยท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้ น ที่ ก ารด� ำ เนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีเป้าหมายให้ทุกกองทุนมี
แผนสุขภาพชุมชน/ แผนสุขภาวะชุมชนให้คนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในชุมชนได้รับการดูแลจากกองทุนฯ ทั้ง
ยังสามารถบริหารจัดการยกระดับการพัฒนาเป็นศูนย์
การเรียนรูข้ องกองทุนต้นแบบทีส่ ามารถบูรณาการการ
สร้างสุขภาวะของชุมชน เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือ
ข่ายสุขภาพในระดับต่างๆ โดยการมีสว่ นร่วมและความ
เป็นเจ้าของของประชาชนรวมกับภาคีต่างๆ ในชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 3.2) ปัจจัยภายนอก รัฐควรให้ความ
ส�ำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ผู้สูง
อายุโดยมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานนอกสถาน
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ที่ และจัดสถานที่ให้เป็นที่สาธารณะ ชมรมผู้สูงอายุจัด เป็นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ
กิจกรรมร่วมกันในชุมชนแบบจิตอาสา การท�ำความ พูดคุยกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น การท่องเทีย่ วแห่ง
สะอาดร่วมกัน เช่นการเก็บใบไม้แห้ง การเก็บขยะ ประเทศไทยควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
หรือการท�ำกิจกรรมร่วมกันใน ศาสนสถาน เช่นการนั่ง เชิงสุขภาพไปยังบุตรหลานหรือผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเนือ่ งจาก
สมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อท�ำจิตใจให้สงบ และมีการแลก มีความต้องการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ตนดูแลอยู่
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการ ได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ
ให้ผู้สูงอายุมีการพบปะพูดคุยกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน คลายความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย
เป็นต้น รัฐควรมีการประชาสัมพันธ์จดั กิจกรรมส่งเสริม
3. รัฐควรจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
การท่องเทีย่ ว ตามแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพไปยังบุตร ด้านสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่ตนเองเป็นหรือ
หลานหรือผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ทีม่ คี วามต้องการสนับสนุนให้ วิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากการเป็นโรคเรื้อรัง ให้
ผู้สูงอายุที่ตนดูแลอยู่ได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่ง ความส�ำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และคลายความวิตกกังวลในเรื่องของ สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุถ่ายทอด
ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพธู รูปจ�ำลอง ความรูท้ างด้านทีต่ นเองถนัดให้แก่คนภายในชุมชน และ
(2552) พบว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาครัฐเป็นผู้ ภายนอกชุมชน
ก�ำหนดนโยบาย และมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้อ�ำนวยความสะดวก และผู้ก�ำกับดูแล แต่ภาครัฐขาด
1. ควรศึ ก ษาการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นโยบายการส่งเสริมการ สุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุ ทีจ่ ดั ด�ำเนินงาน เพือ่ สอดคล้อง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขาดการสนับสนุนต่อเนื่องอย่าง กับนโยบายของรัฐ โดยการศึกษาการท�ำงานในส่วนของ
จริงจัง เพราะเปลี่ ย นรัฐบาลบ่อยและรัฐบาลไม่ได้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ เป็นแนวทางในการ
แต่งตัง้ หน่วยงานหลักเพือ่ ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ส่งเสริมนโยบายของรัฐให้มีความต่อเนื่อง
2. ควรศึกษาการประเมินการจัดด�ำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุก่อน ระหว่างและ
หลังการจัดด�ำเนินการในชุมชนนั้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. ควรศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ให้ ไ ด้
1. รัฐควรสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี มาตรฐาน เพื่อใช้สำ� หรับวัดผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคทีม่ กั เกิดขึน้ ในผูส้ งู อายุหรือมีการท�ำ ประโยชน์สูงสุด
4. ควรมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมร่วมกันเพือ่ เป็นการส่งเสริมทัง้ ทางด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดี และมีนโยบายขยายเวลาในการ ส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้า
เกษียณอายุเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ หมายที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
2. รั ฐ ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรม
ทั ศ นศึ ก ษา ดู ง านนอกสถานที่ และจั ด สถานที่ ใ ห้
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์*
RESIDENT’S OPINIONS ON BUDDHIST MONKS’ ROLES IN LOCAL
DEVELOPMENTS IN TAMBON RONG KHAM MUNICIPALITY’S
AUTHORIZED AREA OF RONG KHAM DISTRICT, KALASIN PROVINCE
พระมหาสุริยา ฐิตเมธี (โฮมจุมจัง)**
ดร.พัชรี ศิลารัตน์***

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เชิงปริมาณและคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์คอื 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชน จ�ำแนกตามเพศ
อายุ และ ระดับการศึกษา และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน
ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 หมู่บ้าน จ�ำนวน 1,431 คน ก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 และค่า IOC = 1.00
ทุกข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้
F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางสี่ด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ
ประชาชน จ�ำแนกตามเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชน ทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา โดยรวมและด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่
*ปริญญานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
**รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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เหลือไม่แตกต่างกัน, ประชาชนทีม่ อี ายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การ
พัฒนาท้องถิน่ ทัง้ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ 3) ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เรียงล�ำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามล�ำดับแรก ได้แก่ ควรมีการเริ่มจัดท�ำโครงการใหม่ ๆ ใน
การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน, ควรมีการเข้าร่วมเป็นตัวแทนภาครัฐในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน และควรมีการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัย หรือวัตถุสงิ่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นเมือ่ เกิดภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ
ค�ำส�ำคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน/ บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ABSTRACT
The research was derived from mixed method research methdodologies between
quantitative and qualitative ones with the purposes: 1) to study residents’ opinions on Buddhist
monks’ roles in local developments in Tambon Rong Kham Municipality’s authorized area of
Kalasin province’s Rong Kham district, 2) to compare the former’s opinions on the latter’s roles
in local developments in its authorized area to variables of their genders, ages and educational
levels, and 3) to study the former’s suggestions for the latter’s roles in local development
in its authorized area. Samples employed for the research comprised 1,431 residents living in
thirteen villages in its authorized area. The size of the sampling group was set through Taro
Yamane’s table, earning 312 subjects. The tool used for data collection was the rating scale
questionnaires, in which each of questions had its reliability amounting to 0.87 and IOC at 1.00.
Statistical units utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard deviation,
t-test (Independent Sample) and F-test (One-way ANOVA).
Results of the research have found the following findings: 1) Subjects’ opinions on
Buddhist monks’ roles in local developments in its authorized area have been rated at the
moderate scales in the overall aspect. When taking each aspect into account in descending
order of means, one aspect has been measured at the high scale, our others at the moderate
ones, which comprise social, economic, cultural, public health and environmental aspects. 2)
Comparative results of subjects’ opinions on Buddhist monks’ roles as classified by differing
variables of the former’s genders, ages and educational levels have confirmed that their genders
show significant differences in the former’s opinions on the latter’s roles in local developments
of environments in the overall aspect and each one, with the statistical significance level at .05.
The remaining aspects have proven the opposite. In respect of the former’s ages and educational
levels, their opinions as such are of significant differences in the overall aspect and each one,
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with the statistical significance level at .05. and 3) Suggestions arising from subjects’ opinions on
Buddhist monks’ roles in local developments in Tamnbon Rong Kham Municipality’s authorized
area of Kalasin province’s Rong Kham district in the descending order of first three frequencies
are that: Buddhist monks should: launch a new project for residents to earn a living, take part
in preserving environments of communities as a representative of the state sector, and provide
assistance to the public by donating money or necessary objects and materials when natural
disasters arise.

Keywords: Resident’s Opinions/ Buddhist Monks’ Roles in Local Developments

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมี
อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้ว เพราะความผูกพัน
ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนในท้องถิ่นที่ต่างได้มีการ
อาศัยพึ่งพากันมาโดยตลอดตามลักษณะของค�ำสอน
ในพระพุทธศาสนา ที่ต้องการให้คนเรามีความเมตตา
และเอือ้ อาทรต่อกันด้วยมิตรไมตรีทดี่ ี และบทบาทของ
พระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ก็มที งั้ ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
ด้วยดี และที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เพราะทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่
กับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น และ
สภาพความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน
ตามสถานการณ์ ข องสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม ตลอด
จนความสามารถของพระสงฆ์เองที่จะพัฒนาให้ท้อง
ถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด เพราะ
ฉะนั้นปัญหาในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่
กับบทบาทของพระสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การให้ความร่วมมือที่ดีของ
ประชาชน และผู้น�ำชุมชนในท้องถิ่นระดับต่างๆ ที่จะ
ส่งผลให้การพัฒนานั้นมีความส�ำเร็จได้มากน้อยเพียง
ใด ดังนั้น พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการเป็นตัวประสาน
ด้วยการใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนา เพือ่ น�ำพาคนใน
ท้องถิ่นให้ได้รู้จักร่วมมือกันในการพัฒนาสังคมของ
ตนเอง (กรมการศาสนา, 2545, หน้า 275)

ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิต
ที่ ผู ก พั น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนาอยู ่ อ ย่ า ง
แนบแน่น และยังมีลกั ษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจายกัน
อยู่โดยทั่วไป และส่วนหนึ่งที่เหลือจะเป็นชุมชนขนาด
กลางที่อยู่รายล้อมรอบสถานที่ท�ำการของเทศบาล
ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม นั้ น ยั ง เป็ น สุ ข าภิ บ าล และเปลี่ ย นแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลร่องค�ำ เป็นเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มี 13 ชุมชน หรือ 13
หมู่บ้าน ดังนั้น บางส่วนของชุมชนจึงยังไม่มีความ
เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ส่วนใหญ่
จะ เป็นชุมชนก�ำลังพัฒนาหรือยังเป็นชุมชนขนาดเล็กๆ
ห่างไกลคมนาคมทีย่ งั ขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคต่าง
ๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ภาครัฐยื่นมือเข้าช่วยเหลือยัง
ไม่ทั่วถึง และจะกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ลักษณะ
เป็นกลุ่มหมู่บ้านเป็นหลักและจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลาง
ของหมู่บ้านที่ส�ำคัญโดยอาจมีหลายชุมชนหรือหลายๆ
หมูบ่ า้ นร่วมกันท�ำนุบำ� รุงถือเป็นศาสนสมบัตสิ ว่ นกลาง
ของทุกๆ คน ดังนั้น สภาพโดยรวมของประชาชนซึ่ง
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
การเพาะปลูก (ท�ำนาเป็นหลัก) จึงยังไม่มคี วาม
พร้อมในเรื่องของปัจจัย 4 ที่มีความพร้อมครบถ้วน

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

สมบูรณ์เช่นสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญแล้ว
จึงท�ำให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นกับพระสงฆ์ซึ่งเป็น
ตัวแทนของศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นยังให้ความ
เคารพและศรัทธาตามแบบประเพณีของคนดั้งเดิมที่
ได้มีการถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้รับการให้ค�ำสั่งสอน
แนะน�ำเพือ่ พัฒนาจิตใจ และปฏิบตั ติ นให้ตงั้ อยูไ่ นความ
ไม่เสื่อมถอยด้วยการละชั่วทั้งปวง พร้อมทั้งประพฤติ
ปฏิบัติให้อยู่ในความดีงามทั้งในทางกาย วาจา และ
ใจ ฉะนั้นประชาชนกับพระสงฆ์ในท้องถิ่นจึงต่างเป็น
สังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอด โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาความ
เจริญในด้านวัตถุที่จ�ำเป็นแก่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน
อั น เนื่ อ งมาจากชุ ม ชนที่ ยั ง ไม่ มี ค วามมั่ น คงในเรื่ อ ง
เศรษฐกิจที่ดีพอ วัดและพระสงฆ์จึงต้องมีกิจกรรมร่วม
กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาและแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกัน โดยเฉพาะการให้ความรู้
เกีย่ วกับหลักค�ำสอนทีถ่ กู ต้องของพระพุทธศาสนา เพือ่
ให้คนในสังคมได้สามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันของตนได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความขยัน
และหมั่นเพียร มุ่งมั่น อย่างถูกวิธีบนหลักพื้นฐานของ
ความพอเพียงเพื่อการช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนของตนให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีความซือ่ สัตย์
สุจริต รู้จักอดทน อดออม และไม่ตั้งอยู่ในความโลภซึ่ง
เป็นหัวใจที่ส�ำคัญ ในการที่จะท�ำให้ปัญหาต่างๆ ของ
คนในท้องถิ่นให้ลดลงไปได้ในระดับหนึ่ง ฉะนั้น สภาพ
ปัญหาดังกล่าวอันเนือ่ งมาจากความขาดแคลนในเครือ่ ง
อ�ำนวยความสะดวกซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของชีวิต
ของคนในท้องถิ่น จึงเป็นปัญหาส�ำคัญ ที่ท�ำให้บทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะเป็น
ผู้น�ำในด้านศีลธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นแล้ว ยัง
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้แก่ท้องถิ่นอีกด้วย
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เช่น สร้างถนน สะพาน โรงเรียนการกุศล บ่อน�ำ้ เป็นต้น
(โอม พัฒนโชติ, 2553, หน้า 125)
ดังนั้น ในเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน
ที่ มี ต ่ อ บทบาทของพระสงฆ์ ต ่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
กาฬสินธุ์” จึงควรที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาต่างๆ
ที่เกิดจากบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ เพื่อ
ปรับบทบาทของพระสงฆ์เองให้มีความสอดคล้องกับ
แนวทางที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาของท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะของ
ผู้น�ำท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านความเป็นผู้น�ำในทาง
ความคิด ที่จะสามารถท�ำให้เกิดการรวมตัวกันของ
ประชาชนในอันที่จะพัฒนาสังคมของตนเองได้อย่าง
มีพลัง เพราะพระสงฆ์เองเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความ
เคารพและศรัทธาในหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จึงง่ายและเป็นประโยชน์ในแง่
ของการที่จะรวมตัวกันเพื่องานการพัฒนาชุมชน โดย
เฉพาะในชนบทที่ห่างไกล ผู้น�ำที่มีบทบาทส�ำคัญต่อ
การตัดสินใจของคนในท้องถิ่นอย่างสูง จึงน่าที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมในด้านการพัฒนาต่างๆ แก่
ท้องถิ่นที่ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป
จากปั ญ หาและความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วมา
แล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ความคิดเห็น
ของประชาชนที่ มี ต ่ อ บทบาทของพระสงฆ์ ต ่ อ การ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลต� ำ บลร่ อ งค� ำ อ� ำ เภอ
ร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาและปรับบทบาทของพระสงฆ์ให้มีความ
สอดคล้องกับงานพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ให้ดียิ่ง
ขึ้นได้ เช่น ในด้านสังคม พระสงฆ์ได้ให้ความรู้แนวคิด
เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องและมี
ความเหมาะสม เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ บทบาท
ของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ในเขตเทศบาลต�ำบล
ร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชน
จ�ำแนกตามเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้อง
ถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
กาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

กาฬสินธุ์ 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,431 คน
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2557)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็น
ของประชาชนที่ มี ต ่ อ บทบาทของพระสงฆ์ ต ่ อ การ
พัฒนาท้องถิน่ ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านสังคม
2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านวัฒนธรรม 4) ด้านสาธารณสุข
และ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษา
ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยมีขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชน ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 13
หมู่บ้าน ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนละ
1 คน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 1,431 คน (ส�ำนักงานเทศบาล
ต�ำบลร่องค�ำ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ปี 2557, หน้า
18)
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
13 หมู่บ้าน จ�ำนวน 312 คน ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขต ตัวอย่าง โดยใช้สตู รของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
(สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 68) ได้กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชน 312 คน ดังตารางที่ 1
ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหมู่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านกุดลิง หมู่ที่ 1
บ้านกุดลิง หมู่ที่ 2
บ้านร่องค�ำ หมู่ที่ 3
บ้านกกมะค่า หมู่ที่ 4
บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5
บ้านกกมะค่า หมู่ที่ 6
บ้านกุดลิง หมู่ที่ 7
บ้านกุดลิง หมู่ที่ 8
บ้านร่องค�ำ หมู่ที่ 9
บ้านกุดลิง หมู่ที่ 10
บ้านสองห้อง หมู่ที่ 11
บ้านกุดลิง หมู่ที่ 12
บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 13
รวม

จากตารางที่ 1 เมื่ อ ได้ ข นาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 312 คน ดังกล่าวแล้ว จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจ
สอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอ

จ�ำนวนประชากร (คน)
160
157
93
109
78
108
82
135
120
81
73
72
163
1,431

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
35
34
20
24
17
24
18
29
26
18
16
16
35
312

ร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
(Open-ended) สอบถามข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่มีต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยก�ำหนดค่าคะแนนของค�ำตอบ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545, หน้า, 103) ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
1.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
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การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่
แบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
		 1.3.1 ศึกษา ข้อมูลจากเอกสาร ต�ำรา
วารสาร ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น
ของประชาชนที่ มี ต ่ อ บทบาทของพระสงฆ์ ต ่ อ การ
พัฒนาท้องถิน่ ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ
จังหวัดกาฬสินธุ์
		 1.3.2 ศึกษาหลักการสร้างเครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า และก�ำหนดประเด็น
ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการทราบเกีย่ วความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อจะน�ำไปใช้เป็นข้อค�ำถามในแบบสอบถาม
		 1 . 3 . 3 ร ่ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต า ม
วัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะที่ก�ำหนดไว้ และ
น�ำเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณาตรวจ
สอบความถูกต้อง และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อปรับปรุงต่อไป
		 1.3.4 น�ำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตาม
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้าง
เนื้อหาและส�ำนวนภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC: Index of Item Objective Congruence) (ยุทธ
ไกยวรรณ, 2550, หน้า 181) โดยผู้เชี่ยวชาญมี 3 ท่าน
ประกอบด้วย
		 1) พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร
(ทองปั้น) ต�ำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏ-ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเนื้อหา และประเมินความสอดคล้อง
		 2) รศ.อุดม พิรยิ สิงห์ ต�ำแหน่ง อาจารย์
ประจ� ำ หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ

วิธีการวิจัยความเที่ยงตรง ด้านโครงสร้าง และประเมิน
ความสอดคล้อง
3) ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองค�ำ ต�ำแหน่ง นายก
เทศมนตรี เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นทรงคุณวุฒิตรวจสอบภาษาและความ
เที่ยงตรงเนื้อหา และประเมินความสอดคล้อง
		 1.3.5 ตรวจสอบความสอดคล้ อ ง
ระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะกั บ ข้ อ
ค�ำถาม (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ผลปรากฏว่า ค่า IOC = 1.00 ทุกข้อ
		 1.3.6 น�ำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ
อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน เพื่อคุณภาพของเครื่องมือ
		 1.3.7 หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของ
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Conbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.87
		 1.3.8 น�ำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อแจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนด�ำเนินงาน
ดังนี้
		 1) ผู้วิจัยได้น�ำหนังสือขอหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด น�ำเรียนนายกเทศมนตรีต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอ
ร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
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		 2) ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามไปแจกให้กลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยก�ำหนดให้มผี ชู้ ว่ ยผูว้ จิ ยั น�ำ
แบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท�ำการชี้แจงราย
ละเอียดของแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างฟังให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถามและได้รบั แบบสอบถามกลับคืน
มาทั้งหมด
		 3) ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวม
ข้อมูลได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไป
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอน
ดังนี้
		 1.5.1 น�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องทุกฉบับ
		 1.5.2 ลงรหั ส ตามแบบการลงรหั ส
(Coding Form)
		 1.5.3 ก�ำหนดคะแนนแต่ละระดับการ
มีส่วนร่วมไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
หน้า 99)
		 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด ก�ำหนด
ให้ 5 คะแนน
		 ระดับความคิดเห็น มาก ก�ำหนดให้ 4
คะแนน
		 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง ก�ำหนด
ให้ 3 คะแนน
		 ระดับความคิดเห็น น้อย ก�ำหนดให้ 2
คะแนน
		 ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด ก�ำหนด
ให้ 1 คะแนน
1.5.4 น�ำไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปและน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
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ด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระ
สงฆ์ ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยค่าระดับ
ความคิดเห็นดังกล่าวจะมีคา่ เท่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.005.00 ซึ่งในการแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 121)
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
น้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
น้อยที่สุด
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
บทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล
ต� ำ บลร่ อ งค� ำ อ� ำ เภอร่ อ งค� ำ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ที่ มี
เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน โดยวิธีหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐาน
ค่า t-test (Independent Deviation) และ
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA :
F-test) จัดท�ำโดยการทดสอบค่าสถิติ F-test
หรือ โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่
(Frequency) ประกอบตาราง (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2548, หน้า 67-89)
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5) น�ำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
2. การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research)
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
(Key informants)
ประชาชนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจต่อบทบาท
การพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลต�ำบล
ร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ก�ำนัน/
ผูใ้ หญ่บา้ น, ครู, คณะกรรมการหมูบ่ า้ น และสมาชิกสภา
เทศบาลต�ำบล เป็นกลุม่ เป้าหมายเพือ่ สัมภาษณ์ จ�ำนวน
10 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เครื่องบันทึกเสียง (Tape)
และกล้องถ่ายรูป เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 คือ ข้อเสนอ
แนะของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
พัฒนาท้องถิน่ ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ
จังหวัดกาฬสินธุ์
2.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
1) น� ำ ผลการวิ เ คราะห์ จ ากการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการ
พัฒนาท้องถิน่ ของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ
อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด กับข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต�่ำที่สุด ในแต่ละด้าน ก�ำหนดเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

		 2) น�ำร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ ปละปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
3) เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์
4) พิมพ์แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2.4.1 ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานและขอ
ความร่วมมือกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ 10 คน เพือ่ สัมภาษณ์ ใน
วันเวลาทัง้ สถานทีท่ กี่ ำ� หนด โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
		 2.4.2 ผู้วิจัยด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลด้วยตนเอง ด�ำเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่
ก�ำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยสองรูป
เพื่อจดบันทึกค�ำให้สัมภาษณ์และถ่ายภาพประกอบ
หลักฐาน ได้แก่
		 1) พระธงชัย กมโล (สมฤดี) นักศึกษา
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช่วยจดบันทึก
และบันทึกเสียง
		 2) สามเณรสุ พั ฒ น์ รั ก ษาวงศ์
ผู้ช่วยถ่ายภาพ
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ตรวจสอบข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์
เครือ่ งบันทึกเสียง และภาพถ่าย แล้ววิเคราะห์เนือ้ หาจัด
เป็นหมวดหมู่ ของประเด็นสัมภาษณ์ ทีต่ รงกันหรือโน้ม
เอียงไปในแนวทางเดียวกัน ใช้วิธีบรรยายเชิงพรรณนา
		 2 ) เรี ย บ เรี ย ง ป ร ะ เ ด็ น ส� ำ คั ญ
จากการวิเคราะห์เป็นข้อมูล แล้วสรุปเพื่อรายงานเป็น
ผลการวิจยั และใช้ประกอบการอภิปรายผล โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

หน้าที่ 285
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ
อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ด้านสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านวัฒนธรรม
4. ด้านสาธารณสุข
5. ด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และ
ระดับปานกลางสี่ด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.28 มีอายุ 43 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 115 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.86 มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา
จ�ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ บทบาทของพระสงฆ์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ ในเขต
เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

X

SD

3.57
3.45
3.43
3.42
3.39
3.45

0.27
0.27
0.26
0.25
0.26
0.14

ระดับ
อันดับที่
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3
4
5
-

โดยรวม อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน อยูใ่ นระดับมากหนึง่ ด้าน และระดับปานกลาง
4 ด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและด้านสิ่งแวดล้อม แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่
เหลือไม่แตกต่างกัน, ประชาชนที่มีอายุ และระดับการ
ศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์
ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ควรมีการช่วย
เหลื อ สั ง คมด้ ว ยการบริ จ าคปั จ จั ย หรื อ วั ต ถุ สิ่ ง ของ
เครื่องใช้ที่จ�ำเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และควรมีการ
เข้าร่วมเป็นกรรมการขององค์กรในท้องถิ่นควรมีการ
เริ่มจัดท�ำโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพให้แก่
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ประชาชน และควรมีการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ หรือ จากประชาชนในกิจกรรมพัฒนาเหล่านัน้ ซึง่ สอดคล้อง
เครื่องมือที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการประกอบอาชีพให้แก่ กับบทบาทของพระสงฆ์ตามแนวคิดของประชาชน
ประชาชน ควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของนงลักษณ์
โบราณวัตถุ ในท้องถิ่น และควรมีการบริจาคปัจจัยใน จันเกษตร (2556, หน้า 79) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความ
การบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิน่ ควร คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ใน
มีแนวทางในการจัดตัง้ ให้วดั เป็นศูนย์กลางในการรักษา การชี้น�ำและปลูกจิตส�ำนึกประชาชน เพื่อการมีส่วน
โรคของชุมชน และควรมีส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้แก่ ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษากรณีพระสังฆาธิการ
ประชาชน เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากความ ระดั บเจ้ า อาวาส จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ” ที่ ประชาชน
เครียดหรือโรคทางจิตและประสาท และบริจาคปัจจัย ต้องการให้พระสงฆ์ในชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกน
ในการอนุรักษ์หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น�ำในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ
และหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาสภาพแวดล้ อ ม นอกจากนี้แล้วการที่ประชาชนต้องการให้พระสงฆ์ใน
เสื่อมโทรม และควรมีการเข้าร่วมเป็นตัวแทนภาครัฐ ชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกนน�ำในการส่งเสริมให้
ในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน
วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยการพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวคือ เมื่อพระสงฆ์ด�ำรงชีพด้วยการอาศัยก้อนข้าว
อภิปรายผล
ชาวบ้านแล้ว พระสงฆ์ย่อมจะอ�ำนวยประโยชน์ให้แก่
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ ชาวบ้านเป็นการตอบแทน ด้วยการประพฤติปฏิบัติ
พระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบล ธรรมเป็นแบบอย่าง และเสนอแนะให้แนวทางในการ
ร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ใน ด�ำเนินชีวิตแก่บุคคล ชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ภายนอก
ระดับปานกลาง เรียงล�ำดับตามค่า เฉลี่ยจากมากไป (แก่สังคม) เช่น บ่อน�้ำ สะพาน ท�ำนุบ�ำรุงถนน ศาลา
หาน้อย ได้แก่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสังคม หรือห้องประชุม เป็นต้น สิ่งเหล่านั้นเป็นการแสดงให้
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และ เห็นว่าพระสงฆ์เองก็ได้ตนื่ ตัวในบทบาทด้านการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามล�ำดับ ทั้งนี้อภิปรายผล ได้ว่า ชนบทอยู่บ้างแล้ว ถึงแม้จะมีเพียงจ�ำนวนน้อยก็ตาม
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยในภาพรวมแล้วประชาชนยัง ดังนั้น จึงมีส่วนท�ำให้ผลโดยรวมจากความคิดเห็นของ
ให้การตอบรับและยังเชื่อมั่นในบทบาทของพระสงฆ์ ประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระ
ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนอยู่ เพราะบทบาทของพระ สงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
สงฆ์ในสังคมไทยที่เคยมีต่อชุมชนมามากเช่นแต่ก่อน ของพระสามารถ ศิริกุญชัย (2552, หน้า ข) ได้วิจัย
แม้ว่าในปัจจุบัน บทบาทของวัด และพระสงฆ์ต่อการ เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นได้สูญเสียไปมากตามสภาพความ พัฒนาท้องถิน่ ของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล : ศึกษากรณี
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ส�ำหรับใน บทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล
ชนบทบางแห่ง พระสงฆ์ยังสามารถด�ำรงสถานภาพ ต�ำบลก้งแอน อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” และ
ความเป็นผู้น�ำชุมชนไว้ได้ จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ใน ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ชุมชนจะเข้าไปเป็นผู้ร่วมงาน อาจจะเป็นผู้น�ำในการ บทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ โดยรวมอยู่ใน
เสนอความคิดริเริ่ม เป็นศูนย์รวมเรียกความร่วมมือ ระดับปานกลาง
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ทัศนะจากเดิมทีที่พระสงฆ์เคยมีความเด็ดเดี่ยวและ
มั่นคงต่อหลักการของพระพุทธศาสนานั่นคือ เป็นผู้ที่
มีเคารพในธรรมวินัยเป็นอย่างสูง และเห็นประโยชน์
สุ ข ของชนหมู ่ ม ากตามที่ พ ระพระองค์ ไ ด้ ป รารภแก่
พระสงฆ์ในยุคสมัยเริ่มแรกว่า “พระศาสนานี้ตั้งขึ้น
มาเพื่อต้องการที่จะช�ำระความทุกข์ให้สิ้นไปโดยสิ้น
เชิง แม้ผู้ไม่สามารถที่จะกระท�ำได้ในชาตินี้ตามก�ำลัง
ความเพียร หรือตามก�ำลังสติปัญญาของตนแล้วก็ตาม
ทว่าสิ่งที่ได้กระท�ำไปแล้วนั้นก็ไม่ได้สูญเปล่า แต่จะ
กลายเป็นกุศลที่ส่งเสริมสติปัญญาของตนให้มีความ
กล้าแข็งเป็นปัจจัยที่จะเกื้อกูลส่งเสริมท�ำให้สามารถ
ช�ำระความทุกข์ให้สิ้นไปได้ในกาลต่อไป”ด้วยเหตุนี้
พระสงฆ์ในยุคก่อน ๆ หน้านี้ จึงมีอุดมคติที่มั่นคงต่อ
พระพุทธศาสนามาก แม้การประพฤติตนตามธรรม
วินัย การมีชีวิตอยู่ในเพศของความเป็นสมณะจึงความ
เข้มข้น รวมทั้งการเสียสละช่วยเหลือจุนเจือต่อสังคม
รอบข้างก็เป็นไปด้วยความเข้มแข็งจริงจัง และมุ่งมั่น
เพื่อต้องบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในทางสังคม
หรือผู้ประสบด้วยความทุกข์ในลักษณะต่างๆ กัน โดย
เฉพาะประชาชนผู้มีอุปการคุณแก่พระสงฆ์ในการเลี้ยง
บ�ำรุงด้วยปัจจัย 4 เพื่อให้ด�ำรงอยู่ได้ พระสงฆ์จึงต้อง
ด�ำเนินตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าด้วยการช่วย
เหลือให้สรรพสัตว์ได้รอดพ้นจากทุกข์นานัปการ จะ
เห็นได้ว่า บทบาทการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นของพระ
สงฆ์ในแต่ละท้องที่นั้นมีความจริงจริงและเข้มแข็งแตก
ต่างกันไปตามระดับความสามารถของผู้น�ำซึ่งเป็นพระ
สงฆ์ดว้ ย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของประวีณา ชัยรัตน์
(2557, หน้า 85) ได้วจิ ยั เรือ่ ง “บทบาทของพระสงฆ์ไทย
ใน 2 ทศวรรษหน้า (2541-2560)” และพบว่า บทบาท
ของพระสงฆ์ นอกจากจะมีอุดมคติตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาอย่างมัน่ คงแล้ว ยังคงมีบทบาทในด้าน
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การช่วยเหลือจุนเจือต่อสังคมรอบข้างเพือ่ บรรเทาทุกข์
ให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาสในทางสังคมเป็นการต่างตอบแทนกัน
นอกจากประเด็นดังกล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีอกี
เหตุผลหนึง่ ทีป่ ระชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อบทบาท
ในด้านการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ที่มีค่าแปลผลอยู่
ในระดับที่มาก ก็คือ บทบาทในการท�ำหน้าที่ให้ความ
รู้แนวคิดเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง
และมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่นได้ของ
พระสงฆ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังแห่งความเป็นผู้น�ำ
ในเชิงรุก กล่าวคือ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านั้น
มีพลังอย่างยิ่งที่พระสงฆ์จะท�ำงานอย่างทุ่มเท ท�ำงาน
งานมีความสุขกับงาน มีความตื่นตัวเป็นพิเศษ และหา
วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้งานมีคุณภาพ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิผล โดยไม่เห็นแก่ลาภ ยศ เงินทองเป็น
หลัก แต่ต้องมีความอดทนและเสียสละ และมีผลงานที่
ได้ออกมาเกินกว่าทีค่ าดหวังไว้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของพระสมหมาย อจฺจาทโร (บุญมี) (2555, หน้า ค) ได้
วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
การพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลต�ำบล
ศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น” ผลการ
วิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
การพัฒนาท้องถิน่ ของพระสงฆ์ ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ ด้านสังคม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า สภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของแต่ละ
ท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันไป ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม
ในทางธรรมชาติ หรื อ สภาพแวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้
ปลูกสร้างขึ้นมาเองตามการพัฒนาและความเจริญของ
ท้องถิ่น สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบล
ร่องค�ำ อ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสภาพพื้นที่
ทั้งหมดครอบคลุมต�ำบลร่องค�ำทั้งหมด 13 ชุมชน แต่
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ยังอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไม่หนาแน่น ประชาชน กระบี”่ และพบว่า พระสงฆ์เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทในด้านการ
บางส่วนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแต่อาจมีบางครัวเรือน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน จึงไม่ได้ประสบ
หรื อ หลายครั ว เรื อ นที่ อ ยู ่ ใ นเขตการปกครองของ ปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากสภาพสิ่งแวดล้อม
ต�ำบลอื่นหรือหมู่บ้านอื่น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างใด
แบ่งเขตการปกครองใหม่ มีการยุบรวม แยกขยาย จึง
ท�ำให้มีชื่อหมู่บ้านเดียวกันแต่ถูกแบ่งออกเป็นหลาย ข้อเสนอแนะ
หมู ่ ใ นเขตทางการปกครอง เป็ น ต้ น เพราะฉะนั้ น
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
สภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของพื้นที่เทศบาลต�ำบล
1.1 ด้านสังคม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อ
ร่องค�ำ จึงยังไม่มีสภาพสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงถาวรแล้ว ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ ข้อ 6 ทีว่ า่ “ช่วยเหลือสังคมด้วย
ยังมากนัก ยกเว้นสถานทีท่ ำ� การของหน่วยงานราชการ การบริจาคปัจจัย หรือวัตถุสงิ่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นเมือ่
เช่น ที่ท�ำการเทศบาล โรงเรียน สถานพยาบาล และ เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมใน
สถานที่ประกอบการอื่น ๆ ของเอกชน ที่มีลักษณะเป็น ด้านการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัย หรือวัตถุ
สิง่ ปลูกสร้างทีร่ องรับกับภารกิจของงานได้ในระดับหนึง่ สิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
เท่านั้น ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติในเขต
1.2 ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับ
พื้นที่ ไม่มีป่าไม้ หรือทรัพยากรแร่ธาตุอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “ริเริ่ม
ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ฉะนั้น จัดท�ำโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ” ดังนั้น
บทบาทการพั ฒ นาของพระสงฆ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ ผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีการริเริ่มส่งเสริมโครงการใหม่ๆ ใน
สภาพสิ่งแวดล้อมจึงถือได้ว่าไม่ได้ประสบปัญหาหรือ การประกอบอาชีพ เช่น ส่งเสริมการเกษตรแบบผสม
ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่าง ผสานในชุมชนทุกครัวเรือน
ใด บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จึงมีต่อเรื่องดังกล่าว
1.3 ด้านวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ถูกสอนในเรื่อง ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ช่วย
การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกื้อกูลอยู่ร่วม อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในท้องถิ่น” ดังนั้น
กันได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จึงมีผลท�ำให้บทบาท จึงควรหาแนวทางอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
การพัฒนาในด้านนี้มีค่าเฉลี่ยที่ต�่ำที่สุดกว่าด้านการ ในท้องถิ่นของตนเท่ามีอยู่ และจัดดูแลรักษาสิ่งที่จะ
พัฒนาในส่วนอื่นๆ เพราะประชาชนไม่ได้รับความ เป็นของส�ำคัญในอนาคต รวมทั้งปลูกฝังบุตรหลานใน
เดือดร้อนจากสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูอ่ ย่างหนาแน่น หรือมี ชุมชนให้รสู้ ำ� นึกในการมีสว่ นร่วมเพือ่ ดูแลโบราณสถาน
โรงงานที่สร้างปัญหาทางมลพิษ มีสถานบันเทิง ปัญหา โบราณวัตถุ ในท้องถิ่นร่วมกัน
ขยะสิ่งปฏิกูลที่มีมากจนไม่สามารถเก็บก�ำจัดได้ทัน
1.4 ด้านสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับ
ประชาชนทั่วไปจึงมีความสุขกับสภาพที่เป็นสังคมชน ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า
บทเล็กๆ ของตน และไม่รู้สึกถึงผลกระทบใดๆ ซึ่ง “พระสงฆ์ได้จัดวัดเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรครอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวี ลงมาจากโรงพยาบาลเมือ่ มีเหตุจำ� เป็น” ดังนัน้ แนวทาง
วรกุล (2555, หน้า 77) ที่ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระ ในการปฏิบตั ิ พระสงฆ์ควรทีจ่ ะขอความร่วมมือจากโรง
สั ง ฆาธิ ก ารในการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ จั ง หวั ด พยาบาล หรือสาธารณสุขในชุมชนให้การอบร่วมแก่
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ประชาชนที่มีความสนใจเพื่อให้การดูแลแก่ประชาชน
ผู้ป่วยในเบื้องต้น
1.5 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า
“บริจาคปัจจัยในการอนุรกั ษ์หรือการจัดสภาพแวดล้อม
ให้สวยงามและร่วมมือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม” ดังนั้น พระสงฆ์ควรมี
แนวทางในการเป็นผู้น�ำในการบริจาคปัจจัยในการ
อนุ รั ก ษ์ ห รื อ การจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ ส วยงามและ
ร่วมมือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรม โดยการเริ่มต้นที่วัดจัดเป็นสถานที่การ
อนุรักษ์หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เป็นต้น
โดยในภาพรวม คือ ด้านสาธารณสุข และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ ดังนี้
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		 1) ควรส่ ง เสริ ม หรื อ จั ด อบรมให้ แ ก่
ประชาชนในเรือ่ งการดูแลด้านสาธรณสุขขัน้ มูลฐานของ
ประชาชนในท้องถิน่ โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ คี วามรู้
ดังกล่าวมาให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นเดือนละ 1 ครั้ง
		 2) ควรดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
โดยการลดขยะและมลพิษต่าง ๆ ลงให้ได้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อการบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของ
พระสงฆ์ในด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น
		 2.2 ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการน�ำหลัก
ธรรมในพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจในชุมชน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และการป้องกันการติดสุราของสตรี โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลเป็นสตรีติดสุราจ�ำนวน 20 คนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�ำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 54 คน
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึง เดือนตุลาคม 2558
ผลการวิจัย พบว่า
1. สตรีติดสุรามีตัวแบบทางสังคมดื่มสุราประกอบด้วยบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและเพื่อน และ
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ABSTRACT
The objective of this research were to examine alcohol dependence women behavior
and to set up preventive direction for alcohol dependence syndrome women. The qualitative
research was employed with in-depth interview as well as participated and non-participated
observation. Those data were collected from fifty four key informants including twenty alcohol
dependence women and thirty four related persons. The data collection was started from
March 2015 to October 2015.
The result showed as follows:
1. The alcohol dependence women had alcoholic family member, friend and workmate
as social role model. The socialization made for positive value alcohol drinking as normal life
style. When they started drinking and were satisfied with its taste and then they continuously
drink alcohol and became alcohol dependence eventually. When they faced health problem
they asked for counseling and joined treatment program. The faith of religious principles can
stop drinking behavior for a long time. By the time they were able to consider about their life
and self-esteem as well as no longer see alcohol drinking merit. Ultimately they were able to
stop drinking completely.
2. The positive and negative effects of women alcohol dependence on physical, mental
health, social and economic, such as relieve fatigue, relieve stress, interpersonal relationships
or illness, violence, economic lose, which were positive effects will be immediate after drinking
but negative effects in the long term.
3. The preventive direction for alcohol dependence is to add more accessible channel
for health service system of women in the risky group in order for them to receive care and
support. In addition the caring and support system for such alcohol dependence women should
also be developed to prevent potential serious impact in the future.
The research recommends that health care systems should increase the finding and
screening of women in the risky group classification should be clearly defined. In addition the
health service accessible channel should also be added. The system to promote self- esteem
for alcohol dependence women should be developed. Develop of education to the effects
of short and long term alcohol drinking to change attitudes and values into towards alcohol
drinking.
Keywords : Women/ Behavior/ Prevention/ Alcohol Dependence
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บทน�ำ
การดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆ ที่เป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2552 เป็นอันดับที่ 9
และ 16 ในประชากรเพศชายและหญิงตามล�ำดับ
(ส�ำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2555)
ผลกระทบจากการดื่ มสุร าของสมาชิก ในครอบครัว
ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว เป็นสิง่ ทีส่ มาชิกใน
ครอบครัวต้องแบกรับไว้ทงั้ หมด เป็นการสร้างความคุน้
ชินกับพฤติกรรมรุนแรงนั้นกับเด็กที่ก�ำลังเติบโตซึมซับ
เข้าไว้ในบุคลิกภาพของตนเอง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
จึงมีโอกาสที่จะมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมือนกับ
บิดามารดาได้ และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
และประเทศชาติ
ในกลุ่มสตรีร้อยละ 32.9 พบการดื่มในช่วง
12 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ ร้อยละ 16.7 ดื่มโดยไม่รู้
ตัวว่าตั้งครรภ์ และร้อยละ 17.7 ยังคงดื่มอย่างต่อ
เนื่องถึงแม้จะรู้ว่าตั้งครรภ์ มารดาที่ดื่มสุราจะมีความ
สามารถในการเลีย้ งดูบตุ รลดลง โอกาสเกิดความรุนแรง
ในครอบครัวและเป็นตัวแบบให้แก่เด็กและเยาวชน
(ทักษพล ธรรมรังสี และคณะ, 2556) ในปี พ.ศ. 2544–
2554 ความชุกของของนักดื่มสตรีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
1.1 ต่อปี แนวโน้มสตรีดื่มสุราแบบประจ�ำเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 65 ซึ่งมากกว่าผู้ชาย (บัณฑิต ศรไพศาลและ
คณะ, 2550)
การดืม่ สุราเพิม่ ขึน้ แต่อายุทเี่ ริม่ ดืม่ ก็นอ้ ยลง เมือ่
เกิดปัญหาจากการดืม่ สุราแล้วผูด้ มื่ ยังเข้าสูก่ ระบวนการ
บ�ำบัดรักษาน้อย การแก้ไขปัญหาไม่มีรูปแบบส�ำเร็จรูป
จึงต้องไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไข
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นเพื่อให้การจัดการกับปัญหา
อย่างมีคุณภาพจึงต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต
และพฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีให้ครอบคลุมทุกมิติ
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เพื่อท�ำความเข้าใจกับความซับซ้อนของปรากฏการณ์
ดังกล่าว และใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและช่วยเหลือการติดสุราของสตรีได้ เพราะสตรี
เป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในการดูแลครอบครัวและบทบาท
ในการสร้างทรัพยากรของชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สตรี

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดสุราของสตรี
2. เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการติดสุราของสตรี
3. เพื่อเสนอมาตรการป้องกันการติดสุราของ

ค�ำถามการวิจัย
อย่างไร

1. พฤติกรรมการติดสุราของสตรีเป็นอย่างไร
2. ผลกระทบจากการติ ด สุ ร าของสตรี เ ป็ น

3. มาตรการป้องกันและช่วยเหลือสตรีติดสุรา
เป็นอย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
ด�ำเนินการศึกษาในจังหวัดหนึ่งของภาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ มี ท ะเบี ย นรายชื่ อ ที่ อ ยู ่ ข องสตรี ที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าติดสุราจากสถานบริการสุขภาพ
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Participant)
ประกอบด้วย สตรีติดสุราเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) มีภูมิล�ำเนาที่สามารถเข้า
ถึงและติดตามได้ สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ยินดีให้
ข้อมูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลในครอบครัว
เพื่ อ นของสตรี ติ ด สุ ร า ผู ้ ประกอบการร้ า นค้ า และ
บุ ค ลากรสุ ข ภาพผู ้ ดู แ ลผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาการดื่ ม สุ ร าหรื อ
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และสุ ร า เพื่ อ ศึ ก ษาใน
ประเด็น 1) พฤติกรรมการดื่มและติดสุราของสตรีติด
สุรา ประกอบด้วย กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
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บริบทครอบครัวเดิม บริบทครอบครัวหลังแต่งงาน 34 คน เก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้การวิจัยโดยการ
พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีติดสุรา การติดสุราของ สัมภาษณ์ (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม
สตรี การหยุดดื่มสุราของสตรีติดสุรารวมถึงผลกระทบ (Focus group discussion) และการสังเกต ตรวจ
จากการติดสุรา 2) สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดื่มและ สอบความน่าเชื่อของข้อมูลได้จาก 4 วิธีการหลัก คือ
ติดสุราของสตรี ประกอบด้วย สภาพของสังคมชุมชน 1) การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้
และที่ท�ำงาน เพื่อนที่ร่วมดื่มสุรา การเปลี่ยนแปลง วางใจเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง 2) สอบถามซ�้ำ
ทางเศรษฐกิจต่อการเข้าถึงสุรา 3) การให้คุณค่าต่อ ในประเด็นเดิมแต่เปลี่ยนลักษณะการใช้ค�ำพูดโดยไม่
สุรา ประกอบด้วยทัศนคติและการให้คุณค่าต่อสุรา ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกว่าถูกสอบสวนหรือถูก
ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือน จับผิด 3) ระมัดระวังไม่ใช้มมุ มองความคิดของผูว้ จิ ยั ใน
ตุลาคม 2558
การตีความข้อมูลที่ได้มา และ 4) การตรวจสอบข้อมูล
โดยวิธีการยืนยันสามเส้า (Triangulation) จากนั้นน�ำ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ข้อมูลมาวิเคราะห์แบบ Content Analysis
ขั้นที่ 3 การคืนข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ในการด�ำเนินการวิจัยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย และการจัดท�ำมาตรการป้องกัน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลความอธิบายเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหา
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั้งหมดแล้ว จัดท�ำข้อค้นพบและผลการศึกษา และ
พฤติกรรมและการป้องกันการติดสุราของสตรี แล้วจึง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและช่วยเหลือสตรี
น�ำไปศึกษาน�ำร่อง (Pilot Survey) กับสตรีติดสุราที่มา ติดสุราเพื่อให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อ
รับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในภาคตะวัน เป็นการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล จากนั้น
ออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ข้อมูลและปรับกรอบแนวคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มาตรการป้องกันและช่วยเหลือ
เพื่อใช้ด�ำเนินการวิจัย สามารถสรุปประเด็นจากการ สตรีติดสุรา ท�ำให้ทราบและรับรู้ถึงสภาพของปัญหา
ศึกษาน�ำร่องได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมการดื่มและติดสุรา สาเหตุของปัญหา และยินยอมเข้าสู่การบ�ำบัดรักษา
ของสตรีตดิ สุรา 2) สิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการดืม่ และติด
สรุปผลการวิจัย
สุราของสตรี 3) การให้คุณค่าต่อสุรา
ขั้ น ที่ 2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
ข้อมูลสตรีติดสุราจ�ำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่
วิเคราะห์ตีความ พฤติกรรมและการป้องกันการติด มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี จ�ำนวน 16 ราย อายุต�่ำสุด
สุราของสตรีโดยศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical 24 ปี สูงสุด 78 ปี จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา จ�ำนวน
Data) จากจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 19 ราย ประกอบอาชีพรับจ้างมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 14 ราย
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Participant) สถานภาพสมรส จ�ำนวน 19 ราย อาศัยอยู่นอกเขต
ประกอบด้ ว ย 1) สตรี ติ ด สุ ร าเลื อ กอย่ า งเจาะจง เทศบาลจ�ำนวน 19 ราย
(Purposive Sampling) มีภูมิล�ำเนาที่สามารถเข้าถึง
1. ตัวแบบทางสังคมที่ส�ำคัญของสตรีติดสุรา
และติดตามได้ สมัครใจร่วมการวิจัยและยินดีให้ข้อมูล ประกอบด้วย
จ�ำนวน 20 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสตรีติดสุราจ�ำนวน
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1.1 บริบทครอบครัวเดิม ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย มีความ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
ที่สืบทอดกันมา สตรีมีบทบาทหน้าที่ดูแลความเป็น
อยู่ของบุคคลในครอบครัว พบว่า บิดาทุกคนดื่มสุรา
มารดาและพี่น้องส่วนใหญ่ดื่มสุรา สตรีติดสุราพึงพอใจ
พฤติกรรมหลังจากดืม่ สุราเมือ่ ส่งผลด้านบวกหากส่งผล
ด้านลบจะท�ำให้ไม่พึงพอใจ บิดามารดาที่ดื่มสุราท�ำให้
คุณภาพในการเลี้ยงดูบุตรน้อยลง หากมีปู่ย่าตายายที่
ไม่ดื่มสุราจะเป็นผู้ให้การเลี้ยงดู
1.2 บริบทครอบครัวหลังแต่งงาน การ
แต่ ง งานเป็ น อ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจของบิ ด ามารดาที่
จะเลือกผู้ชายที่เหมาะสมให้ หลังแต่งงานไปแล้วพบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสามี เช่น เจ้าชู้ ดื่มสุรา
เล่นการพนัน ความรุนแรงในครอบครัว ท�ำให้เกิดปัญหา
ภายในครอบครัว เนื่องจากผิดหวังกับชีวิตครอบครัว
เกิดความทุกข์ คับข้องใจ ความเครียด ขาดที่ปรึกษา
และผู้รับฟังท�ำให้สตรีเริ่มดื่มสุราและดื่มมากขึ้น
1.3 บริบทสิง่ แวดล้อมต่อการเข้าถึงสุรา สุรา
เป็นเครือ่ งมือทางสังคมในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล สร้างความสุข แสดงความมีนำ�้ ใจ แสดงฐานะทาง
สังคม ความเท่าเทียม สร้างแรงจูงใจรวมถึงเป็นสัญญา
ใจของนายจ้างเพื่อความมั่นใจว่าจะมีผู้มาท�ำงานให้ใน
ครั้งต่อไป และเป็นแหล่งสร้างรายได้ จึงเป็นโอกาสใน
การเข้าถึงการดื่มสุราเพิ่มขึ้น
1.4 กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ซึ่ง
เริ่มจากครอบครัว สถานที่ท�ำงาน และสังคมชุมชนได้
ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของสตรีว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิด
ชอบงานภายในบ้านและดูแลความเป็นอยู่ของบุคคล
ในครอบครัวเป็นหลัก แม้ปัจจุบันจะต้องท�ำงานนอก
บ้านด้วยก็ตาม ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมต่าง
ๆ เมื่อเข้าสู่การท�ำงานต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
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เพื่อนร่วมงาน สถานที่ท�ำงานจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทักษะการท�ำงาน ทักษะชีวติ ต่างๆ รวมทัง้ ประสบการณ์
การดื่มสุรา สังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน มีความเชือ่ ศรัทธาในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีมีสุราเป็นองค์ประกอบ เป็นการ
สร้างการให้คุณค่าต่อสุรา
2. ปัจจัยด้านบุคคลของสตรีติดสุรา ที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย
2.1 การให้คุณค่าต่อสุรา จากกระบวนการ
หล่อหลอมการให้คุณค่าต่อสุราถึงผลบวกของการดื่ม
สุราต่อร่างกายและจิตใจ เป็นยาบ�ำรุง เกิดความสุข
บรรเทาความเครียด รักษาวัฒนธรรมประเพณี ทาง
สังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพ ทางเศรษฐกิจช่วยสร้าง
แรงจูงใจ สัญญาการจ้างงานและแหล่งรายได้
2.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรี เริ่มดื่ม
ครั้งแรกอายุระหว่าง 12 – 20 ปี จ�ำนวน 15 ราย อายุ
ต�่ำสุด 14 ปี สูงสุดอายุ 32 ปี ดื่มสุราขาวและสาโท
สาเหตุคือ อยากลอง, สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วม
งาน, สนุก, คลายเครียด และเป็นยา โดยมีเพือ่ น/ เพือ่ น
ร่วมงานเป็นผู้ให้และร่วมดื่มสุรา
2.3 การติดสุราของสตรี เมือ่ เริม่ ดืม่ สุราครัง้
แรกและพึงพอใจกับผลจากการดื่มสุราซึ่งตรงกับความ
คาดหวังจากการดื่มสุราด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น บรรเทา
อาการปวดเมื่อยจากการท�ำงาน ความสนุกสนาน กล้า
แสดงออก สร้างสัมพันธภาพ คลายความทุกข์ ความคับ
ข้องใจ ถึงแม้จะรูว้ า่ ช่วยบรรเทาได้เพียงชัว่ คราวเท่านัน้
หรือด้วยความจ�ำเป็นด้านอาชีพ ท�ำให้ดมื่ อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นระยะเวลานานและติดสุราในทีส่ ดุ ซึง่ ระยะเวลาการ
ดื่มสุราจนถึงปัจจุบันนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยดื่ม
นาน 31–4 ปี มากที่สุด สตรีติดสุรารับรู้ว่าการดื่มสุรา
อาจเกิดผลกระทบด้านลบได้ในอนาคต แต่หลังจากดื่ม
สุราแล้วเกิดผลด้านบวกต่อร่างกายและจิตใจทันทีจึง
ท�ำให้ยังคงการดื่มสุรานั้นต่อไป
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2.4 การหยุดดื่มสุรา สตรีติดสุราส่วนใหญ่
เคยหยุดดื่มสุราและสามารถหยุดดื่มสุราได้มากกว่า
1 ครัง้ มีเพียง 4 รายทีไ่ ม่เคยหยุดดืม่ สุรา สตรีตดิ สุรารับ
รู้ถึงโทษพิษภัยของสุราและการยอมรับจากสังคมน้อย
สาเหตุ คือ สุขภาพร่างกายทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดื่ม
สุรา ปัญหาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจและ
เข้ารับการบ�ำบัดรักษา ได้รับค�ำแนะน�ำให้หยุดดื่มจาก
บุคลากรทางการแพทย์ รับการปรึกษาและทบทวนชีวติ
ตนเอง เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ลดการให้คณ
ุ ค่าต่อ
สุรา เกิดความกลัวจากการเห็นบุคคลใกล้ชิดมีอาการ
ทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิตจากปัญหาการดื่มสุรา การ
ใช้หลักทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ยังพบว่าสตรี
ติดสุราบางรายไม่กล้าหยุดดื่มสุรา เนื่องจากกลัวว่าจะ
เสียชีวิตจากการหยุดดื่ม
2.5 การเข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ตั ว เอง
หลังจากสตรีติดสุราให้ความส�ำคัญ เข้าใจและเห็น
คุณค่าตนเองเพื่อการท�ำงาน ตนเองหรือบุตรซึ่งเป็น
บุคคลอันเป็นที่รัก เจ็บป่วยต้องเข้ารับการบ�ำบัดรักษา
สตรีติดสุราให้คุณค่ากับเรื่องอื่นของชีวิตมากกว่าสุรา
ไม่ให้คุณค่าต่อสุราท�ำให้สตรีติดสุราสามารถหยุดดื่ม
สุราและคงการหยุดดืม่ ได้จนถึงปัจจุบนั ท�ำให้ระยะเวลา
การหยุดดื่มสุราในแต่ละครั้งนานขึ้น
2.6 สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จากการที่สตรี
ติดสุรามีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนา ให้
ความส�ำคัญต่อสิ่งอื่นในชีวิตหรือลดการให้คุณค่าต่อ
สุราลง แต่ขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะหยุดดื่มสุรา จึงใช้การให้ค�ำมั่นสัญญากับพระหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจท�ำให้สามารถ
หยุดดื่มได้เป็นระยะเวลานานและนานขึ้นกว่าเดิมใน
ครั้งต่อ ๆ มา จะเห็นว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์
การหยุดดื่มสุราในแต่ละครั้งท�ำให้มีผลต่อระยะเวลา
ห่างของการกลับไปดื่มซ�้ำในครั้งต่อ ๆ มานานขึ้น
3. ผลกระทบจากการติดสุรา

3.1 ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพร่างกาย
ด้ า นบวกจะช่ ว ยบรรเทาอาการปวดเมื่ อ ยจากการ
ท�ำงาน กระปรี้กระเปร่า เจริญอาหาร เป็นยาบ�ำรุง
ร่างกาย
ผลกระทบด้ า นลบเกิ ด อาการเมาสุ ร า
อาละวาด เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ภาวะแทรกซ้ อ นขณะ
ตั้งครรภ์ ทารกเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด อาการ
ติดสุรา อาการถอนพิษสุรา เจ็บป่วย และพิการ
3.2 ผลกระทบต่อจิตใจ ด้านบวกฤทธิ์ของ
สุราจะท�ำให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข อารมณ์
ครื้นเครง สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด นอนหลับ
พักผ่อน กล้าพูด กล้าแสดงออก ระบายความทุกข์
ผลกระทบด้านลบท�ำให้อารมณ์แปรปรวน
หงุดหงิดง่าย อาการทางจิต พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับ
ความรุนแรงทางจิตกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
3.3 ผลกระทบต่อสังคม ด้านบวก สุรา
เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับตัว สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล สร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม การ
แสดงความเป็นพวกเดียวกัน การมีสิทธิเท่าเทียมกัน
เป็นองค์ประกอบของพิธกี รรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อทางสังคม
ผลกระทบด้านลบท�ำให้ความรับผิดชอบ
ลดลง ขาดการให้เกียรติและความเคารพ ความรุนแรง
ในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ขาดวิจารณญาณใน
การคิดโดยเหตุผลในการด�ำรงชีวิต ขาดสติสัมปชัญญะ
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วั ย อั น ควรหรื อ ไม่ เ หมาะสม ท� ำ ให้ ถู ก สั ง คมครหา
การค้าประเวณี เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
3.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านบวก สุรา
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวแม้จะรูว้ า่ เป็นเรือ่ ง
ผิดกฎหมาย สร้างความไว้วางใจ ใช้เป็นสัญญาผูกมัด
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ของนายจ้างเพือ่ ความมัน่ ใจว่าจะมีผมู้ าท�ำงานให้ในการ
จ้างงานครั้งต่อไป
ผลกระทบด้านลบ สุราท�ำให้เกิดความสูญ
เสียค่าใช้จ่าย เวลาไปกับการดื่มสุรา รายได้ไม่เพียง
พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีหนี้สิน การท�ำงานด้อย
ประสิทธิภาพหรือเจ็บป่วย การสูญเสียโอกาสในการ
ท�ำงานหารายได้ เสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมเมื่อเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
มาตรการป้องกันการติดสุราของสตรี
เพือ่ เป็นการป้องกันความรุนแรงและช่วยเหลือ
การติดสุราของสตรี จึงเสนอมาตรการป้องกันและช่วย
เหลือการติดสุราของสตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่มช่องทางเข้า
ถึงระบบบริการด้านสุขภาพให้กับกลุ่มสตรีที่มีปัญหา
การดื่มสุรา โดยการค้นหาสตรีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสุรา
และกลุ่มติดสุรา ให้เข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษาได้
รวดเร็วขึ้น เป็นการป้องกันผลกระทบที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
ในทุกด้าน และพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้มีปัญหาติดสุรากลุ่มเฉพาะเพศหญิงในบริบทสังคม
ไทย โดยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการศึกษา
วิถีชีวิตและท�ำความเข้าใจกับกระบวนการทางสังคมที่
กล่อมเกลาวิถีการดื่มสุราของคนในสังคมเพื่อท�ำความ
เข้าใจสตรีติดสุราและใช้เป็นแนวทางการสร้างคุณค่า
ในตนเองของสตรี
2. กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์การให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ ทีส่ ามารถ
เข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทางและสะดวกกับผู้ใช้
บริการกลุ่มสตรีแต่ละช่วงวัย
3. กระทรวงวัฒนธรรมควรส่งเสริมการใช้หลัก
การทางศาสนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและ
คุณค่าในตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อการ
สร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติและลดการให้คุณค่าต่อสุรา
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4. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมการเรียน
รู้กับเด็กและเยาวชนสตรีทุกช่วงชั้นเกี่ยวกับสุราให้
ครอบคลุมทุกด้านทั้งประโยชน์และผลกระทบที่เกิด
ขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน ส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนสตรีการสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning
Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) ที่สามารถที่จะพัฒนา
ความเข้มแข็งของตนเองในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้
เหมาะสม
5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ควรสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครั ว โดยการพั ฒ นาครอบครั ว ปลอดสุ ร าเพื่ อ
เป็นต้นแบบในการสร้างเยาวชนที่มีความเข้มแข็งและ
มั่นคงทางจิตใจ
6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ควรสร้างเสริมคุณค่าของบทบาทต่าง ๆ ของสตรี
ในครอบครัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อสร้างความ
เท่าเทียมของบทบาททางสังคมเช่นเดียวกับเพศชาย
7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือของ
สตรีที่ต้องการรับการปรึกษา การช่วยเหลือสนับสนุน
ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว
8. ผู้บังคับใช้กฎหมายมีการด�ำเนินการอย่าง
จริงจังเพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมลดโอกาส
การเข้าถึงสุราของสตรีกลุ่มต่างๆ

อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและติดสุรา
ของสตรี พบว่า
1. ตัวแบบทางสังคมที่ส�ำคัญของสตรีติดสุรา
ประกอบด้วย บริบทครอบครัวเดิมของสตรีติดสุรา
เป็นจุ ดเริ่ ม ต้ นของตั วแบบการดื่ ม สุ ราจากบุ คคลใน
ครอบครัวส่วนใหญ่ดื่มสุรา ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ใน
การรับผิดชอบของผูห้ ญิงต้องดูแลงานภายในครอบครัว
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แม้จะต้องท�ำงานนอกบ้านด้วยก็ตามและสร้างความคิด สุราครั้งแรกมักตั้งต้นที่บ้าน พฤติกรรมดื่มสุราของ
ความเชื่อ รวมทั้งการให้คุณค่าเกี่ยวกับการดื่มสุราที่มี ผู้ปกครองเป็นปัจจัยเริ่มแรกที่ท�ำให้เด็กตั้งใจที่จะดื่ม
ทั้งผลด้านบวกและด้านลบ เมื่อเข้าสู่วิถีชีวิตของการ สุรา การไม่ติดตามและให้ค�ำแนะน�ำที่ดีของผู้ปกครอง
ท�ำงานมีการเรียนรู้การให้คุณค่าของสุราด้านสังคม ที่ดื่มสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะดื่มสุราที่มากขึ้นของ
เพือ่ ใช้ในการปรับตัว สร้างสัมพันธภาพให้เป็นส่วนหนึง่ เด็กโดยเฉพาะเด็กหญิง การไม่เคร่งครัดต่อระเบียบ
ของกลุม่ รวมทัง้ ตัวแบบการดืม่ สุราจากเพือ่ นและเพือ่ น วินัยมีผลต่อความตั้งใจที่จะดื่มสุราของทั้งเด็กชายและ
ร่วมงานและมีประสบการณ์ตรงจากการดื่มซึ่งเกิดผล เด็กหญิง และอรทัย วลีวงศ์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์ และ
ด้านบวกกับตนเองเพราะตรงกับความคาดหวังต่อผล ทักษพล ธรรมรังสี (2553) พบว่า เยาวชนที่ทั้งพ่อและ
ของการดื่มในครั้งนั้น ๆ หลังจากแต่งงานมีครอบครัว แม่ดื่มแอลกอฮอล์และที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งดื่ม
และผิดหวังกับชีวิตครอบครัวไม่สามารถหาที่ปรึกษา แอลกอฮอล์จะมีโอกาสทีจ่ ะมีพฤติกรรมดืม่ แอลกอฮอล์
และจัดการปัญหาได้จึงใช้สุราเป็นตัวช่วยให้นอนหลับ มากกว่ า เยาวชนที่ ทั้ ง พ่ อ และแม่ ไ ม่ ดื่ ม แอลกอฮอล์
พักผ่อนและบรรเทาความเครียดถึงจะรู้ว่าเป็นเพียง 1.94 เท่า และ 1.74 เท่าตามล�ำดับ
ชั่ว คราวก็ ต ามท� ำ ให้ ยังคงการดื่มสุร าอย่างต่อเนื่อง
สตรีติดสุราหลังจากจบชั้นประถมศึกษาต้อง
กระทั่งติดสุราเนื่องจากต้องการฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของสุรา ออกมาเพื่อ ประกอบอาชี พโดยมีเ พื่อ นร่วมงานต่ า ง
อีกทัง้ สังคมชนบททีม่ สี รุ าเป็นองค์ประกอบของพิธกี รรม กลุ่มวัยต้องมีการปรับตัวจึงใช้สุราเป็นเครื่องมือในการ
ของวัฒนธรรมประเพณี แม้จะมีความเชื่อและศรัทธา สร้างสัมพันธภาพและการปรับตัว จากการศึกษาของ
ต่อศาสนาจึงหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติธรรมจะเป็นเพียง สมชาย จันทร์ซา (2550) พบว่า กลุ่มหญิงวัยแรงงาน
ท�ำบุญตามเทศกาลส�ำคัญ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง มองสุราเป็นเครื่องมือในการที่จะยึดโยงความสัมพันธ์
เศรษฐกิจท�ำให้เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสุราได้ อันดีภายในกลุม่ การประสานงานรวมกลุม่ ผ่านหัวหน้า
ง่ายขึ้น เหล่านี้เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม กลุ่มคนงานที่สามารถไว้ใจได้และต้องเข้ากับนายจ้าง
ที่เป็นส่วนส�ำคัญในการหล่อหลอมท�ำให้เกิดความคิด และเพื่อนร่วมงานได้ทุกคน ท�ำงานเป็นทีม แต่ละคน
ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม การให้คุณค่าต่อสุรา
ท�ำงานรู้จักหน้าที่ของตนเอง ถึงจะได้ปริมาณงานที่
อธิบายได้ว่า ครอบครัวที่มีอิทธิพลในการหล่อ มากและท�ำงานให้เสร็จตามที่นายจ้างต้องการ การ
หลอมบุคคลจากการเรียนรู้และเลียนแบบบุคคลที่ชื่น รวมกันเพื่อสร้างอ�ำนาจการต่อรองค่าแรงในการจ้าง
ชอบ การรับรู้พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา มารดา งานของนายจ้างและเลือกว่าจะไปท�ำงานกับนายจ้าง
ที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ ท�ำให้ก่อเกิดความรู้สึก การคิด การจ�ำ คนไหน อีกมุมหนึ่งของเหล้าที่ผู้หญิงอยากเรียกร้อง
ความเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ แม้จะยังไม่ได้มกี ารแสดงออกถึงการก ความเสมอภาคจากสังคม ความเท่าเทียมกันระหว่าง
ระท�ำนั้นในทันทีแต่เป็นการสั่งสมความรู้สึก ความเชื่อ เพศ การที่ผู้หญิงออกท�ำงานนอกบ้านท�ำให้มีพื้นที่
ค่านิยมต่าง ๆ ที่มีต่อสุราไว้ สอดคล้องกับการศึกษา ทางสังคมนอกบ้านมากขึ้น ใช้เหล้าเพื่อแสดงให้เห็น
ของ Duncan, Duncan and Strycker (2006) และ ถึงความต้องการ เป็นสัญลักษณ์ท่ีให้สังคมรับรู้ อีก
Tildesley and Andrews (2008) พบว่า การดื่มสุรา ทั้ ง วั ฒ นธรรมประเพณี ข องสั ง คมไทยจะมี สุ ร าเป็ น
ของเด็กเกิดจากเลียนแบบพ่อแม่ ครอบครัวที่มีปัญหา องค์ประกอบสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม
การดื่มยิ่งส่งผลให้เด็กมีการดื่มสุรา เด็กเล็กที่เริ่มดื่ม สอดคล้องกับการศึกษาของดามธรรม จินากูล, อ�ำพันธุ์
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อยู่เจริญ, ไพฑูรย์ นิยมนา และชัญญา จินากูล (2551)
พบว่ า ชุ ม ชนนิ ย มจั ด งานช่ ว งหลั ง ฤดู ก ารเก็ บ เกี่ ย ว
โดยถือตามหลักโหราศาสตร์และบทบาทหน้าที่ทาง
สังคม การเลี้ยงเหล้าในงานคงมีอยู่อย่างสืบเนื่องในเชิง
วัฒนธรรม วิธีคิดและการให้ความหมายของเหล้าของ
ชุมชนเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ท�ำให้เกิดนักดื่ม
สตรีวัยผู้ใหญ่หน้าใหม่ และพบว่าสตรีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
ประสบกับปัญหาในครอบครัวเนื่องจากความผิดหวัง
กับพฤติกรรมของสามีหรือบุตรเกิดความเครียด ความ
ทุกข์และคับข้องใจ อีกทั้งขาดที่ปรึกษาจึงดื่มสุราเพื่อ
ผ่อนคลายความเครียดคล้องกับการศึกษาของ Tsai,
Floyd, O’ connor, and Velasquez (2008) พบว่า
สตรีที่มีประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
อย่างรุนแรงจะมีการดื่มสุราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการดื่ม
หนัก และ Lau-Barraco, Skewes, and Stasiewicz
(2008) พบว่า เมือ่ สตรีอยูใ่ นภาวะอารมณ์ไม่สบายใจ มี
ความขัดแย้งกับผูอ้ นื่ หรือมีความตึงเครียด สตรีมกั ตอบ
สนองอารมณ์เหล่านี้ด้วยการดื่มสุรามากกว่าเพศชาย
กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมเป็ น
กลไกหนึ่ ง ของการควบคุ ม สั ง คมท� ำ ให้ บุ ค คลน� ำ ไป
ปฏิ บั ติ ต ามเพื่ อ ท� ำ ให้ บ รรทั ด ฐานและค่ า นิ ย มของ
สังคมกลายเป็นของตนเอง เพราะเป็นพื้นฐานของ
การเรียนรู้บทบาทที่จะก่อรูปให้เป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเอง จะเห็นว่าพฤติกรรมการดื่มสุราที่เกิดซ�้ำ ๆ
จากสิ่งแวดล้อมของสตรีติดสุราท�ำให้เกิดความชอบ
การเรียนรู้ (Acquisition) โดยการสังเกตจากตัวแบบ
รอบตัว ให้ความสนใจและใส่ใจ (Attention) สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ของผูส้ งั เกต เมือ่ สนใจแล้วจะผ่านไปสูข่ นั้
ตอนของการบันทึกจดจ�ำ (Retention) สิ่งที่ตนสังเกต
ไว้ในความจ�ำระยะยาว เวลาผ่านไปเกิดสถานการณ์ใกล้
เคียง บุคคลมีความพร้อมจะแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตัวแบบ (Reproduction) บางครั้งอาจท�ำได้เหมือน
ดีกว่า หรือมีบางส่วนที่เหมือนกับตัวแบบ เนื่องจาก

หน้าที่ 299
เป็นกระบวนการทางพุทธิปญ
ั ญา (Cognitive process)
ของแต่ละบุคคล การที่แสดงพฤติกรรมเลียนแบบนั้น
ต้องมีกระบวนการจูงใจจากความคาดหวังต่อพฤติกรรม
นั้ น เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ กั บ ตนเอง หรื อ พฤติ ก รรมที่
แสดงออกมานั้นจะท�ำให้ตนเองหลีกเลี่ยงกับปัญหา
ที่จะต้องเผชิญ สอดคล้องกับ Jhingan, Shyangwa,
Sharma, Prasad, and Khandelwal (2003) พบว่า
การเสพติดสุราของสตรีเนปาลส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลมา
จากการยอมรับในสังคม และวัฒนธรรมของตน (socioculture sanction) และ Collins and McNair (2002)
พบว่า ในสหรัฐอเมริกาการดื่มสุราของสตรีเอเชียอเมริกันได้รับอิทธิพลมาจากบรรทัดฐานการดื่มของ
ชุมชนเชือ้ ชาติตน (drinking norm of ethnic) หรือโดย
บรรทัดฐานการดืม่ ของประเทศดัง้ เดิมก่อนย้ายถิน่ ฐาน
2. ปัจจัยด้านบุคคลที่ส�ำคัญของสตรีติดสุรา
ประกอบด้วย
2.1 การให้คุณค่าต่อสุรา การให้คุณค่า
ต่อสุรา จากกระบวนการหล่อหลอมการให้คุณค่าต่อ
สุราถึงผลบวกของการดื่มสุราต่อร่างกายและจิตใจ
เป็นยาบ�ำรุง เกิดความสุข บรรเทาความเครียด รักษา
วัฒนธรรมประเพณี ทางสังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพ
ทางเศรษฐกิจช่วยสร้างแรงจูงใจ สัญญาการจ้างงาน
และแหล่งรายได้ จากการศึกษาของเกียรติพงษ์ อิตพุ ร,
สุ กั ญ ญา ปริ สั ญ ญกุ ล , และพรรณพิ ไ ล ศรี อ าภรณ์
(2550) เกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทาง
สังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่ม
แอลกอฮอล์ในสตรีวัยรุ่นทางภาคเหนือ พบว่า กลุ่มดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 63 มีทัศนคติทางบวกต่อแบบแผน
การดื่มแอลกอฮอล์ มีความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทาง
สังคมในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มไม่ดื่มร้อยละ 37
มีทัศนคติทางลบต่อแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ มี
ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมในระดับสูง กลุ่มที่
ดื่มและไม่ดื่มรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อแบบแผนการ
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ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติมีความ
2.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรี เริ่มดื่ม
สัมพันธ์เชิงบวกกับแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใน ครั้งแรกอายุระหว่าง 12-20 ปี สาเหตุคือ อยากลอง
ระดับปานกลาง ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมมี สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สนุก คลายเครียด
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นยา โดยมีเพือ่ น/ เพือ่ นร่วมงานเป็นผูใ้ ห้และร่วม
อยู่ในระดับต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ดื่มสุรา อธิบายตามทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของอิริค
การรับรูเ้ หล่านีเ้ ป็นจุดเริม่ ของการให้คณ
ุ ค่า สันได้ว่า ระยะอายุ 12-20 ปี เป็นระยะวัยรุ่นที่ต้องการ
ต่อสุรา เนื่องจากในสังคมไทยมีการใช้สุราในพิธีกรรม ค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง เข้าไปผูกพันทางสังคมและ
ต่าง ๆ เช่น การเซ่นไหว้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เมือ่ ดืม่ ไปแล้วจะเกิด ต้องการต�ำแหน่งทางสังคม ต้องการอิสระและเป็นตัว
ภาวะจิตเหนือมนุษย์และสามารถเชือ่ มกับเทพวิญญาณ ของตัวเอง การทีเ่ ข้าสูว่ ยั ท�ำงานพบเพือ่ นร่วมงานต่างวัย
ได้ เป็นมงคลแก่ชีวิตเนื่องจากสุราท�ำมาจากข้าวถือว่า และต้องการยอมรับจากสังคมของผู้ร่วมงาน พยายาม
เป็นของสูง รักษาอาการเจ็บป่วย เรียกขวัญ พิธีใน สร้างอัตลักษณ์ของตนเองโดยคล้อยตามกับกลุ่มเพื่อน
เทศกาลต่าง ๆ เช่น เลี้ยงผีประจ�ำหมู่บ้าน ผีบรรพบุรุษ จากการที่ยังไม่สามารถค้นหาตนเองเองได้ชัดเจน การ
การเลี้ยงผีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว โดย สร้างสัมพันธภาพกับกลุม่ เพือ่ นร่วมงานจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
การเลี้ยงผีที่อยู่ตามสวนของตนเองเรียกว่า “ผีเจ้าที่” ส�ำคัญของกลุ่มวัยนี้ซึ่งเป็นทั้งสร้างความคิด ความเชื่อ
โดยการเลี้ยงผีเจ้าที่นี้มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการแก้บน และทัศนคติของตนเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
เป็นการตอบแทนที่เจ้าที่ได้ช่วยดูแลสวนจนกระทั่งได้
2.3 การติดสุราของสตรี เมือ่ เริม่ ดืม่ สุราครัง้
ผลผลิตและขายให้ได้ก�ำไร (สมชาย จันทร์ชา, 2550) แรกและเกิดความพึงพอใจกับฤทธิ์ของสุราที่เกิดขึ้น
สุราใช้ในทางสังคมเมื่อต้องการเน้นย�้ำเจตนาหรือข้อ ซึ่งตรงกับความคาดหวังจากการดื่มสุราที่ช่วยบรรเทา
ตกลงบางอย่าง เช่น สาบานเป็นมิตร เพื่อเลื่อนสถานะ อาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายและจิตใจ แม้จะรู้ว่า
ทางสังคมวัยรุน่ จึงมักจะแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่ด้วยการ ช่วยบรรเทาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ท�ำให้ดื่มอย่างต่อ
ดื่มสุรา หรือผู้หญิงดื่มสุราเพื่อเลื่อนสถานะว่าเป็นคน เนื่องเป็นระยะเวลานานและติดสุราในที่สุด และรับรู้
ทันสมัย ผู้หญิงต้องการที่จะเรียกร้องความเสมอภาค ว่าการดื่มสุราอาจเกิดผลกระทบด้านลบได้ในอนาคต
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ท�ำให้ผู้ แต่ความต้องการผลด้านบวกที่เกิดขึ้นทันทีหลังดื่ม
หญิงต้องออกมาท�ำงานนอกบ้าน มีพนื้ ทีท่ างสังคมนอก สุราจึงท�ำให้ยังคงการดื่มสุรานั้นต่อไป เนื่องจากปัจจัย
บ้านเพิม่ มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยูเ่ ดิม โดยมีเหล้าเป็นเครือ่ ง ทางชีวเคมี สุราที่มีผลต่อการท�ำงานของสมอง ความ
มือทีแ่ สดงให้เห็นถึงความต้องการหรือเป็นสัญลักษณ์ที่ ต้องการดื่มอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาท
ฝ่ายหญิงอยากให้สงั คมรับรูว้ า่ พืน้ ทีท่ างสังคมของผูห้ ญิง ส่วนกลาง คือ สมองส่วนเวนทรัล (Ventral Tegmental
ก็มเี หมือนกัน (สมชาย จันทร์ชา, 2550) ใช้เป็นยา หมัก Area) ซึ่งเชื่อมโยงการท�ำงานกับสมองส่วนนิวเคลียส
แช่หรือดองสุรา เพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณในการบ�ำรุง แอคคัมเบนส์ (Nucleus Accumbens) บริเวณดัง
ร่างกาย แก้ปวดเมือ่ ย ช่วยเจริญอาหาร ดืม่ เพือ่ สังสรรค์ กล่าวมีชื่อว่า เบรน รีวอร์ด ซิสเตม (Brain Reward
สุราถูกน�ำไปใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามช่วง System) ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีสารสื่อประสาท
เวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(Neurotransmitter) ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เอนโดจี เ นี ย ส
โอปิออยด์ (Endogenous Opioid) และโดปามีน
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(Dopamine) โดยสารทั้งสองชนิดนี้จะถูกกระตุ้นโดย
แอลกอฮอล์ ท�ำให้หลั่งออกมากกว่าปกติ ในระยะแรก
ท�ำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีความสุข กดสมองจึงรู้สึก
ผ่อนคลาย มึนงง ท�ำให้นอนหลับได้ง่ายแต่การนอนจะ
ไม่ต่อเนื่องจะตื่นบ่อย สมาธิลดลง การยับยั้งชั่งใจน้อย
ลง ซึ่งประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการดื่มสุราตรงกับ
ความคาดหวัง จึงเกิดความพึงพอใจ สังคมไทยให้คณ
ุ ค่า
กับสุรา จึงสร้างการให้คณ
ุ ค่าต่อสุราประทับเข้าสูค่ วามจ�ำ
เมือ่ ต้องการความรูส้ กึ เช่นเดิมอีกก็จะแสวงหามาดืม่ อีก
ซ�้ำ ๆ จากการศึกษาของ Nolen-Hoeksema (2004)
พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มและเกิดปัญหาทั้งด้านชีวะ
จิตสังคมไม่ชัดเจนเท่าผู้ชาย ผู้หญิงซึ่งดื่มน้อยแต่เมา
ง่าย ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Model) เชื่อ
ว่าการติดสุรามีผลมาจากความกังวลลึก ๆ ทีม่ อี ยูร่ อบ ๆ
มีความขัดแย้งในใจ (พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และ
ปริทรรศ ศิลปกิจ, 2553) การที่มีความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงในใจและกดความรู้สึกเอาไว้เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท�ำให้ดื่มหรืออาจเกิดจากจิตใจ เช่น กระบวนการคิด
ระดับสติปัญญา ภาวะอารมณ์ความต้องการลดสภาวะ
ทางอารมณ์ที่ไม่สามารถทนทานได้ ความตึงเครียด
ความก้าวร้าว ความรูส้ กึ ซึมเศร้า การมีเนือ้ หาความคิดที่
บิดเบือน (Cognitive Distortion) ซึง่ บุคลิกภาพของผูท้ ี่
ติดสุราจะมีลกั ษณะปรับตัวไม่ได้ ท�ำให้ไม่สามารถสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้ มีการพึ่งพาไม่สามารถ
ต่อสู้กับความผิดหวัง รู้สึกเป็นบาป รู้สึกไร้ค่า การ
ศึกษาของ Lau-Barraco, Skewes, and Stasiewicz
(2009) พบว่า สตรีตดิ สุรามีปญ
ั หาเรือ่ งอารมณ์ซมึ เศร้า
และพฤติกรรมดื่มสุราในช่วงที่ไม่สบายใจและมีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่นมากกว่าผู้ติดสุราชาย อาการซึมเศร้า
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ
การเป็นเพศหญิงและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การดื่มสุรา และปัจจัยทางสังคม (Social Model) เชื่อ
ว่า การติดสุราเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบริบท

หน้าที่ 301
ของบุคคลแรงกดดันจากสังคม การเลี้ยงดูวัฒนธรรม
เชื้อชาติ ศาสนา การไม่มีงานท�ำภาวะยากจน ความขัด
แย้งของคู่สามีภรรยา ความเครียดจากงาน เด็กมีการ
เลียนแบบพฤติกรรม ผู้ใหญ่หรือท�ำตัวให้เหมือนเพื่อน
กลุ่มดื่มสุรา
2.4 การหยุดดื่มสุรา สตรีติดสุราส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การหยุดดื่มสุราและสามารถหยุดดื่ม
สุราได้มากกว่า 1 ครั้ง สตรีติดสุรารับรู้ถึงโทษพิษภัย
ของสุรา การยอมรับจากสังคมน้อย จากการเจ็บป่วย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อเข้ารับการบ�ำบัดรักษา ได้
รับการปรึกษาดูแลท�ำให้ได้ทบทวนชีวติ ตนเองและเห็น
คุณค่าตนเอง ให้คณ
ุ ค่าต่อสุราลงลด เกิดความกลัวจาก
การเห็นบุคคลใกล้ชดิ มีอาการทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวติ
จากปัญหาการดืม่ สุรา การใช้หลักทางศาสนาเป็นสิง่ ยึด
เหนี่ยวจิตใจสอดคล้องกับการศึกษาของสุภา อัคจันทร์
(2559) พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองในการ
หยุดดื่มสุราและการจัดการพฤติกรรมการดื่มสุรามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจในการหยุดดืม่ สุรา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และธีระชัย พบหิรัญ, มานพ
คณะโต และลาวัลย์ บุญชื่น (2557) พบว่า การรับรู้
สมรรถของตน ทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติด การคล้อย
ตามกลุ่มที่อ้างอิง มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
เลิกใช้ยาเสพติดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.5 การเห็ น คุ ณ ค่ า ตนเอง หลั ง จากได้
ทบทวนชีวิตของตนเองท�ำให้เข้าใจและเห็นคุณค่าตัว
เองทั้งบทบาทหน้าที่ในการท�ำงาน ความเป็นแม่ ต้อง
รับผิดชอบครอบครัวเป็นสาเหตุให้สตรีติดสุราสามารถ
หยุดดื่มสุราได้ ระยะเวลาการหยุดดื่มสุราในแต่ละครั้ง
นานขึ้นและคงการหยุดดื่มได้จนถึงปัจจุบัน จากการ
ศึกษาของ Nolen-Hoeksema (2004) พบว่า ปัจจัย
ด้านจิตสังคมเป็นตัวป้องกันปัญหาการดื่มในผู้หญิง
มากกว่า คือ ผู้หญิงมีความภูมิใจในตน (Self-Esteem)
ต�่ำกว่าผู้ชาย มุมมองทางสังคมไม่ยอมรับการดื่มของผู้
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หญิง ผู้หญิงมีความเป็นแม่สูง ต้องการเป็นคนคอยดูแล
3.2 ผลกระทบต่อจิตใจ ด้านบวกฤทธิ์ของ
ช่วยเหลือคนอื่นท�ำให้ปกป้องตนเองจากการดื่มหนัก สุราจะท�ำให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข อารมณ์
2.6 สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จากการที่สตรี ครื้นเครง สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด นอนหลับ
ติดสุรามีความศรัทธาต่อศาสนาและให้ความส�ำคัญต่อ พักผ่อน กล้าพูด กล้าแสดงออก ระบายความทุกข์ ด้าน
สิ่งอื่นในชีวิตหรือลดการให้คุณค่าต่อสุราลง แต่ขาด ลบท�ำให้อารมณ์แปรปรวน อาการทางจิต ฆ่าตัวตาย
ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองทีจ่ ะหยุดดืม่ สุรา ความรุนแรงทางจิตกับทุกคนในครอบครัว จากการ
จึงใช้การให้คำ� มัน่ สัญญากับพระหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นสิง่ ศึกษาของ Lucas, Goldschmidt, and Day (2003)
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจท�ำให้สามารถหยุดดื่มได้เป็นระยะ พบว่า การดื่มสุราของสตรีตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกชาว
เวลานานและนานขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อ ๆ มา การถอด แอฟริกัน - อเมริกันจากอารมณ์ซึมเศร้า ความรู้สึกมี
บทเรียนเจ็ดปีของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทักษ คุณค่าในตนเองต�่ำ และการมีความสุขเมื่อได้ตั้งครรภ์
พล ธรรมรังสี (2553) พบว่า ประชาชนกว่าครึ่งมีความ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราอย่างมีนัย
ตระหนักในการลดละเลิกการดืม่ เพิม่ ขึน้ เยาวชนมีความ ส�ำคัญทางสถิติ
ตระหนักเพิม่ ขึน้ ชัดเจนกว่าวัยอืน่ นักดืม่ กว่าครึง่ ได้ปรับ
3.3 ผลกระทบต่อสังคม ด้านบวก สุราเป็น
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงเข้าพรรษา โดย เครื่องมือช่วยในการปรับตัว สร้างสัมพันธภาพ ความ
นักดื่มประมาณหนึ่งในสามได้งดการดื่มตลอดเทศกาล มั่นใจ สิทธิเท่าเทียมกัน เป็นองค์ประกอบของพิธีกรรม
ศาสนาและศีลธรรมเป็นเหตุผลส�ำคัญที่สุดในการปรับ ทางวั ฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ ต่ าง ๆ ด้ า นลบ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ท�ำให้ความรับผิดชอบลดลง ความรุนแรงในครอบครัว
3. ผลกระทบจากการติดสุรา
ครอบครัวแตกแยก ขาดวิจารณญาณในการคิดโดย
3.1 ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพร่างกาย เหตุผลในการด�ำรงชีวิต การค้าประเวณี เสี่ยงต่อการ
ด้านบวกจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย สดชื่น เจริญ เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การศึกษาของ สุภัทตรา
อาหาร เป็นยาบ�ำรุงร่างกาย ด้านลบ เมาสุรา อาละวาด โสมีชัย (2551) พบว่า สตรีไทยภาคอีสานเชื่อว่าการดื่ม
ติดสุรา เกิดอุบัติเหตุได้ เจ็บป่วย และพิการ จากการ สุราของวัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่จะสามารถจัดการความอาย
ศึกษาของ Register, Cline, and Shively (2002) สตรี เพิ่มความกล้าแสดงออก ท�ำให้เข้าสังคมได้ง่ายมีเพื่อน
ที่ดื่มสุราระดับปานกลางพบอัตราการตายจากมะเร็ง มากขึน้ และ พงษ์เดช สารการ และคณะ (2550) ศึกษา
เต้านมสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และความเสี่ยง พฤติกรรมการดืม่ สุรากับการกระท�ำความรุนแรงต่อสตรี
ของการเกิดมะเร้งเต้านมจะสูงขึน้ Schilling, Aseltine, ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า หากสตรีและสามีดื่มสุราทั้ง
Glanovsky, James, and Jacobs (2008) พบว่า สองฝ่ายมีผลต่อสตรีถูกกระท�ำความรุนแรงถึง 8.5 เท่า
สตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมดื่มหนักเป็นครั้งคราวมีความ (95%, Cl = 1.75-41.90, p = 0.008)
สัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมท�ำร้ายตัวเองอย่างมีนัย
3.4 ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ด้ า นบวก
ส�ำคัญ และ Nolen-Hoeksema (2004) พบว่า ผลก สร้ า งรายได้ ความไว้ ว างใจ สั ญ ญาการจ้ า งงาน
ระทบจากการดืม่ มีผลเสียต่อสุขภาพรุนแรงมากกว่าทัง้ ด้านลบ สูญเสียค่าใช้จา่ ย การท�ำงานด้อยประสิทธิภาพ
ที่ดื่มปริมาณน้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะด้านสติปัญญา เสี ย โอกาสในการท� ำ งาน ค่ า ใช้ จ ่ า ยทางอ้ อ มเมื่ อ
และการเคลือ่ นไหว การถูกท�ำร้ายร่างกายและทางเพศ ป่วย การศึกษาของสุภัทตรา โสมีชัย (2551) พบว่า
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ผลกระทบจากการดื่มสุราของสตรีผู้ไทยในภาคอีสาน
คือเกิดหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงขึ้น และ
มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ (2551) ศึกษา
ต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ของการบริโภคสุราในประเทศไทย พบว่า ต้นทุนที่เกิด
ขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2549 นั้นมีมูลค่าสูงถึง 156,105.4 ล้านบาท
เทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product/ GDP)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ค้นหาและคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดสุราและติดสุรา และเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ
ปรึกษาปัญหารวมทั้งการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้หยุด
พฤติกรรมการดื่มสุราป้องกันความรุนแรงจากผลกระ
ทบของการดื่มสุรา
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุราและระบบ
บริการดูแลช่วยเหลือสตรีทมี่ ปี ญ
ั หาการดืม่ สุราเชิงสังคม
การน�ำหลักศาสนามาใช้ในกระบวนการบ�ำบัดรักษา
โดยจัดการบริการที่หลากหลายตามบริบทของสตรีติด
สุราเพื่อท�ำให้สามารถเห็นคุณค่าตนเอง
3. พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
การให้คณ
ุ ค่าต่อสุราทีเ่ หมาะสมผ่านกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม ให้มีต้นแบบแก่เยาวชนด้านปลอดสุรา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เยาวชน
4. ส่งเสริมและสร้างคุณค่าบทบาทต่าง ๆ ของ
สตรีในครอบครัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อสร้าง
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ความเท่ า เที ย มของบทบาททางสั ง คมเช่ น เดี ย วกั บ
เพศชาย
5. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ กั บ เด็ ก และเยาวชน
สตรีทุกช่วงชั้นเกี่ยวกับสุราให้ครอบคลุมทุกด้านทั้ง
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวที่ชัดเจน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนสตรีการ
สร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต
(Life Skills) ที่สามารถที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของ
ตนเองในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้เหมาะสม
6. เพิ่มช่องทางแหล่งให้การปรึกษา ดูแลช่วย
เหลือสนับสนุน ทัง้ ระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ ระยะยาวและ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุม่ เด็กและสตรีอย่างทัว่ ถึง เพือ่ การ
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
7. รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการน�ำ
หลักเบญจศีลโดยเฉพาะศีลข้อ ๕ มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
รวมทัง้ สร้างวัฒนธรรม ประเพณีตา่ ง ๆ ในชุมชนต้องงด
ใช้สุราเป็นองค์ประกอบ
8. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมรวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดโอกาสการเข้าถึงสุรา การกระ
ท�ำความรุนแรงเด็กและสตรีเพือ่ น�ำบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาจาก
การดื่มสุราเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มสตรีที่ดื่ม
สุราและมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น กลุ่มที่มีภาวะ
ซึมเศร้า และปัจจัยที่จะส่งเสริมการเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพของสตรีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดและติดสุรา
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล
ในภาคตะวันออก บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี*
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT MODEL
FOR THE MUNICIPALITIES IN THE EASTERN REGION BASED
ON GOOD GOVERNANCE
อ้อวดี สุนทรวิภาต**
ดร.ธนวิน ทองแพง***
นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล ในภาค
ตะวันออก บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ การ
บริหารจัดการเทศบาลของผูบ้ ริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพืน้ ฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดย
มีวิธีการด�ำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลในภาคตะวันออก โดย
การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผูบ้ ริหารเทศบาลในภาคตะวันออก บนพืน้ ฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้แบบสอบถามจากนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาล ในภาคตะวัน
ออก จ�ำนวน 254 คน จ�ำแนกเป็น นายกเทศมนตรี 80 คน และรองนายกเทศมนตรี 174 คน ซึ่งใช้การสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามเทศบาลต่างๆในภาคตะวันออก 3) การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเทศบาลของผูบ้ ริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพืน้ ฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยน�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 4) การประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลในภาคตะวันออก จ�ำนวน 17 คน
ซึง่ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 5)การสรุปรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผูบ้ ริหารเทศบาล
ในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการศึกษาพบว่า
1. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 21 องค์ประกอบภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้าน ได้แก่
1) ด้านหลักประสิทธิภาพ มี 2 องค์ประกอบ คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
2) ด้านหลักประสิทธิผล มี 4 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติตามพันธกิจ มีการจัดการความเสี่ยง ติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงาน 3) ด้านหลักการตอบสนอง มี 2 องค์ประกอบ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 2)
ด้านหลักประสิทธิผล มี 4 องค์ประกอบคือ มีวสิ ยั ทัศน์ ปฏิบตั ติ ามพันธกิจ มีการจัดการความเสีย่ ง ติดตามประเมิน
ผลและพัฒนาปรับปรุงงาน 3) ด้านหลักการตอบสนอง มี 2 องค์ประกอบคือ บริการอย่างมีคุณภาพ และสร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ 4) ด้านหลักภาระรับผิดชอบ มี 2 องค์ประกอบ คือ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีระบบ
ติดตามและประเมินผล 5) ด้านหลักความโปร่งใส มี 3 องค์ประกอบ คือ เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ฟังความคิดเห็น
จากทุกด้าน และตรวจสอบได้ 6) ด้านหลักนิติธรรม มี 2 องค์ประกอบ คือ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ 7) ด้านหลักความเสมอภาค มี 1 องค์ประกอบ คือ ให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน 8) ด้านหลักการมีสว่ นร่วม มี 2 องค์ประกอบ คือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ 9) ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจ มี 1 องค์ประกอบ คือ
มอบอ�ำนาจการบริหารและตัดสินใจ และ 10) ด้านหลักคุณธรรม มี 2 องค์ประกอบ คือ ความถูกต้องดีงาม และ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค
ตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ละองค์ประกอบทั้ง 10 ด้านมีค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนารูปแบบ/ การบริหารจัดการ/ เทศบาล/ ภาคตะวันออก

ABSTRACT
The purposes of this study were to develop the management model for the municipalities
in the Eastern region in Thailand based on the good governance and to evaluate the developed
model. The research process consisted of five steps. The first step was to collect the baseline
data of the municipalities in the Eastern region using document analysis. The second step
was to develop the questionnaire as a research instrument. Then the questionnaires were
distributed to 80 mayors and 174 deputy mayors of 225 municipalities in the Eastern region.
Those samples were obtained using stratified random sampling. The third step was to develop
the management model based on good governance. The confirmatory factor analysis was
used to test and confirm the model. The fourth step was to evaluate the appropriateness of
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the model. The evaluation was conducted by 17 mayors from the Eastern region obtained by
purposive sampling. The fifth step was to finalize the model.
The findings were as follows:
1. The management model for the municipalities in the Eastern region consisted of
elements/characteristics under the 10 major characteristics as the followings. (1) Efficiency, which
consisted of reduction in steps in work process and reduction in time spent on work activities;
(2) Effectiveness, which consisted of having work vision, following missions, managing risks and
following up, evaluating and improving work; (3) Responsiveness, which consisted of providing
quality service and establishing trust; (4) Accountability, which consisted of being responsible
for oneself and society and having follow-up and evaluation systems; (5) Transparency, which
consisted of revealing complete information, listening to people opinions and being accountable;
(6) Rule of Law, which consisted of issuing rules and regulations that are fair and equitable and
avoiding discrimination or double standard; (7) Equity, which consisted of giving equal services
and treatment to all people; (8) Participation, which consisted of listening to public opinions
and providing stakeholders with opportunities to participate in the management process; (9)
Decentralization, which consisted of involving employees or subordinates in management and
decision-making processes; and (10) Integrity, which consisted of having virtues and being a
good example. The median and the interquartile range are higher than the set standard criteria.
2. The evaluation results reveal that the management model is accurate, appropriate,
feasible/practical, and usable

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
ท�ำให้กติกาของสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมือง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ทุกประเทศต่าง
มีแนวทางที่เป็นจุดร่วมเหมือนกัน คือ ความสงบสุข
ของประชาชน เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
เท่าทันโลก ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีโลกได้ จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ
นักบริหาร หน่วยงาน และองค์การต่างๆ สรุปได้ว่า
หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี เ ป็ น ทั้ ง หลั ก พื้ น ฐานและยุ ท ธศาสตร์ ที่ สั ง คมโลก

ต้องการให้เกิดขึ้น และน�ำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
ช่วยสร้างคุณค่าและจิตส�ำนึกทางปัญญา วัฒนธรรม
และจริยธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ท�ำให้
มีความเป็นธรรมในสังคม มีความโปร่งใส ได้รับการ
ยอมรั บ และเชื่ อ ถื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสูงขึ้น มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่ท�ำให้มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (สุรชิต พิสัยพันธ์, 2550, หน้า 1)
ประเทศไทยได้น�ำหลักธรรมาภิบาลหรือหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ มี าใช้โดยได้วางรากฐาน
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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2540 เช่น ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ การมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การตรวจสอบและการกระจา
ยอ�ำนาจ หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการที่องค์การสหประชาชาติ
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ
ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย มี ข ้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น ว่ า จะน� ำ ไป
สู่ความส�ำเร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศก�ำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน รวมทั้ง
ใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศทีข่ อรับความช่วยเหลือ ประเทศเหล่านัน้ จะ
ต้องสร้าง หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2540 จนต้องขอรับความช่วย
เหลือทางด้านการเงินและอยู่ภายใต้โครงการกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ เงื่อนไขนี้ได้ถูกน�ำมาใช้กับ
ประเทศไทยด้วย หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้รับการขานรับจากนักวิชาการ
นักธุรกิจ นักบริหาร ปัญญาชน และองค์กรต่างๆ รวม
ทั้งรัฐบาลในขณะนั้น ก็เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องมีเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ รวมทัง้ สามารถรองรับกระแสการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่างทันการณ์ จึงได้ออกระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างระบบต่างๆ
ของประเทศทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต่อมาในปี 2545 ได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กฎหมายนี้เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งในมาตรา 3/1 ได้
บัญญัตใิ ห้สว่ นราชการต้องใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คำ� นึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน
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การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (สุรชิต พิสยั พันธ์, 2550,
หน้า 1-2)
ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย
การสร้ า งระบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ 2542 ถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2546 และได้ประกาศ
ใช้ พ ระราชกฤษฏี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แทน พระ
ราชกฤษฏีกาดังกล่าวได้บัญญัติขอบเขต แบบแผน
และแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระมหาจรูญ ชูยงค์,2556,หน้า
4) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รัฐบาลยังได้ก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีการสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบ
ราชการและข้าราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง กระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับการปลูกจิตส�ำนึก
ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม รวมทั้งก�ำหนดให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
1 ใน 6 กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ โดย
ได้วางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมและแนวทางการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
มี ร ะบบการตรวจสอบและการรั บ ผิ ด ชอบที่ รั ด กุ ม
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 21-24)
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี
ประกอบด้วยหลักส�ำคัญ 10 ประการ ได้แก่ 1) หลัก
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ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ส่วนได้ส่วนเสีย 7) หลักความเสมอภาค หมายถึง การ
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย
สูงสุดต่อส่วนรวม โดยมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา หญิง ถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและลดภาระ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
ค่าใช้จ่าย ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ�ำเป็น สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ
2) หลักประสิทธิผล หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ และ อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการ
ยุทธศาสตร์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสใน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพันธกิจ สังคมด้วย 8) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การรับฟัง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมาย ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมี
การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและอยูใ่ นระดับทีต่ อบสนองต่อ ส่วนร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแก้ไข
ความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติ ปัญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
งานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความ แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม
เสีย่ งและมุง่ เน้นผลการปฏิบตั งิ านเป็นเลิศ รวมถึงมีการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 9) หลักการกระจายอ�ำ
ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน นาจ หมายถึง การมอบอ�ำนาจและกระจายความรับ
ให้ดีขึ้น 3) หลักการตอบสนอง หมายถึง สามารถให้ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจและการด� ำ เนิ น การให้ แ ก่ ผู ้
บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จ ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ และ10) หลักคุณธรรม หมาย
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ถึง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ และตรงตามความคาดหวังของสังคม (ส�ำนักงานคณะ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555, หน้า 18-22)
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 4) หลักภาระรับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น
ผิดชอบ หมายถึง สามารถตอบค�ำถามและชี้แจงได้ ถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากสังคมภายนอก
เมื่อมีข้อสงสัย มีการจัดวางระบบ การรายงานความ ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดความไม่โปร่งใสในการ
ก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ต่อ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการตรวจสอบไม่ทั่วถึง การขาด
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ขาดคุณธรรมและ
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ จริยธรรม ซึ่งไม่เป็นผลดี มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 5) หลักความโปร่งใส หมาย ถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการกระจายอ�ำ
ถึง การบริหารจัดการมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรง นาจสู่ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้
มา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นและเชื่อถือได้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ด�ำเนินภารกิจ
ให้ประชาชนได้รบั ทราบ รวมทัง้ วางระบบให้การเข้าถึง ก�ำลังถูกท้าทายความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย 6) หลักนิติธรรม หมาย ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือและความโปร่งใส รวมทัง้ ได้สะท้อน
ถึง มีการใช้อ�ำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ สภาพการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่เลือก การสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร
ปฏิบตั ิ และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูม้ ี
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญ (โกวิทย์
พวงงาม, 2550, หน้า 1)
เทศบาลเป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการปกครอง
ท้องถิน่ เกิดขึน้ ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ 2496
ได้รับการกระจายอ�ำนาจมาจากรัฐบาลกลางเพื่อที่
จะสามารถด�ำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นอิสระ
สามารถรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่จะส่งผลต่อชุมชน
ได้ชัดเจนกว่าที่รัฐบาลกลางจะเข้าใจ เทศบาลมีหลัก
ของการด� ำ เนิ น งานโดยที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า มา
มีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ประชาชนจะเลือกผู้ที่เป็น
ตัวแทนเข้าไปด�ำเนินการและประชาชนก็จะเป็นผูต้ รวจ
สอบการด�ำเนินงาน ซึ่งจะท�ำให้ทราบได้ว่าการด�ำเนิน
งานนั้นมุ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมหรือ
ไม่ ซึ่งมีหลักการบริหารที่ส�ำคัญคือ หลักธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ศุภธิดา ธนิตกุล,
2557, หน้า 2)
ในช่ ว งหลายปี ท่ี ผ ่ า นมาพบว่ า มี ก าร
ร้ อ งเรี ย นและตรวจสอบพบการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
และความไม่ โ ปร่ ง ใสในการบริ ห ารเทศบาลหลาย
รูปแบบที่น่าสนใจคือ จากรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน พบว่า ในการตรวจสอบสืบสวนมีหน่วยงาน
ราชการ จ�ำนวน 189 หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน
ที่ทางราชการก�ำหนด ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา การ
ขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านและ
ผูบ้ งั คับบัญชา การใช้อำ� นาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ การปฏิบตั ิ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องโดยไม่
ค�ำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดต่องบประมาณของ
ทางราชการ มีมูลค่าความเสียหาย 4,445.21 ล้าน
บาท หน่วยงานราชการดังกล่าวรวมหน่วยงานราชการ
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ส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งมี 111หน่วยงาน มีมูลค่าความ
เสียหาย 193.43 ล้านบาท ที่ตรวจพบส่วนใหญ่ คือ
เทศบาล โดยเฉพาะเทศบาลในภาคตะวันออก พบถึง
6 แห่ง นอกจากนี้ในการตรวจสอบเงินอุดหนุนยังพบ
ว่า เทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน จึงถูก
เรียกเงินคืนจ�ำนวน 5 ล้านบาท (ส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน, 2558, หน้า 80-146) การทุจริตคอร์รปั ชัน่
และความไม่โปร่งใสนี้ เป็นเหตุให้การบริหารเทศบาล
หย่ อ นประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ส ามารถพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้
เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ�ำนาจ
ส่งผลให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการ
กระจายอ�ำนาจ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้องเร่ง
ด�ำเนินการแก้ไข เทศบาลควรต้องมีการปรับกลยุทธ์
ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท�ำงานของบุคลากรในเทศบาล
ให้กา้ วไปสูก่ ารเป็นข้าราชการยุคใหม่ ผูบ้ ริหารเทศบาล
ควรตระหนั ก ถึ ง การดู แ ล บ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข แก่
ประชาชนในท้องถิน่ มุง่ ปฏิบตั งิ านเพือ่ เป้าหมายคือ การ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
มุ่งการกระจายอ�ำนาจ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
(สงวน ค�ำรศ, 2551, หน้า 3)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดัง
กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจที่มีแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของชุมชนเมือง การพัฒนาท้องถิน่ ของเทศบาล
ในภาคตะวันออกได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ได้รบั ความผาสุก
และสะดวกสบาย รวมทัง้ มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลหรือ

27-28) สุพำนี สฤษฎ์วำนิช (2553, หน้ำ 8-9) ธร สุนทรำยุทธ (2554, หน้ำ 215-217) David (1997,
p. 13) และ Wheelen and Hunger (2006, pp. 10-18) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำของ House
(1967, pp. 31-38) Stogdill (1974, p. 91) Barnard (1968, pp. 92-102) Steers (1991, p. 46)
and
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่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้
เพชร (2551, หน้ำ 225-239) มำใช้เป็นตัวแปรในกำรศึกษำ โดยนำมำบูรณำกำรเพื่อให้มีควำม
เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเทศบาลอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
เหมำะสมกับเรื่องที่ศึกษำ และเพื่อให้มีควำมเฉพำะเจำะจง รวมทั้งมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น
การบริหารงานของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
แนวคิด หลักกำร เกีย่ วกับกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำร
แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่
แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ
ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเทศบำล

วัตถุประสงค์
การวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทศบำล
ของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออก
บนพื้นฐำนของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
1. หลักประสิทธิภำพ
2. หลักประสิทธิผล
3. หลักกำรตอบสนอง
4. หลักภำระรับผิดชอบ
5. หลักควำมโปร่งใส
6. หลักนิติธรรม
7. หลักควำมเสมอภำค
8. หลักกำรมีส่วนร่วม
9. หลักกำรกระจำยอำนำจ
10. หลักคุณธรรม

2. รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเทศบาลของ
ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
1. เพื่อศึกขัษาการบริ
ดการเทศบาลของ
้นตอนที่ 1หารจั
การศึ
กษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลในภาคตะวันออก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีควรเป็นแบบใด
ผูบ้ ริหารเทศบาลในภาคตะวั
กำรศึกษำวินเออกบนพื
ครำะห์ข้อน้ มูฐาน
ลใช้ของการ
กำรวิเครำะห์เอกสำร (Documentary Analysis) ศึกษำ
3. รูหลั
ป แบบการบริ
ารจั ด การเทศบาล
บริหารกิงำนวิ
จการบ้
องทีองทั
่ดี ้งในและต่ำงประเทศ ทบทวนวรรณกรรม
จัยทีานเมื
่เกี่ยวข้
กกำร แนวคิดหและทฤษฏี
ที่
ของผู
้
บ
ริ
ห
ารเทศบาลในภาคตะวั
น
ออกบนพื
้ น ฐาน
เกี2.่ยวข้เพือ่ งอ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
จการบ้าบนเมื
องที่ดีมอีคมูวามเหมาะสม
เทศบาลของผู้บริหขัารเทศบาลในภาคตะวั
นออกบนพื
้นตอนที่ 2 การสร้างเครื
่องมือที้น่ใช้รของการบริ
วบรวมข้อมูหลารกิ
และการเก็
รวบรวมข้
ลเพื่อร่าง
หรือไม่ อย่างไร นออกบนพื้นฐานของการ
รูปแบบการบริ
ารจัาดนเมื
การเทศบาลของผู
้บริหารเทศบาลในภาคตะวั
ฐานของการบริ
หารกิจหการบ้
องที่ดี
บริ3.หเพื
ารกิ่อจประเมิ
การบ้นานเมื
องที่ดี
ความเหมาะสมของรู
ปแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็
บรวบรวมข้อมูกรอบแนวคิ
ลและการเก็บดข้ในการวิ
อมูล จัย
การบริหารจัดการเทศบาลของผู
้บริหารเทศบาลใน
การวิปจแบบกำรบริ
ัยในครั้งนี้ หผูำรจั
้วิจัยดได้กำรเทศบำล
ศึกษากรอบแนวคิด
1.้นผูฐานของการบริ
้วิจัยได้สร้ำงแบบสอบถำมเกี
ภาคตะวันออกบนพื
หารกิจการบ้่ยานวกับกำรพัฒนำรู
จกำรบ้
องทีห่ดารกิ
ีขึ้นมำเอง
หลักธรรมาภิหำรกิ
บาลหรื
อหลัำกนเมื
การบริ
จการบ้านเมือง
เมืองที่ดของผู
ี ้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออกบนพื้นฐำนของกำรบริ
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นคำถำมเกี่ยวกับสภำพทั
่วไปของผู
้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้
วย
ที่ดี ของส�
ำนักงานคณะกรรมการพั
ฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
ค�ำถามการวิจัย
1. ผู ้ บ ริ ห ารเทศบาลในภาคตะวั น ออกได้ มี 2552, หน้า 18-22; ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
การน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ มี าใช้ในการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า21-37; Asian
บริหารจัดการเทศบาลในภาคตะวันออกอยู่ในระดับใด Development Bank, 1995, pp. 3-11; Rhodes,
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1996, pp. 652-667; United Nation Development
Programme, 1997, p. 5; World Bank, 1998, pp.
60-61) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารของธร
สุนทรายุทธ (2553, หน้า 3-6) Gulick andUrwick
(1936, p. 13) Fayol (1949, pp. 5-6) Likert (1967,
pp. 4-9) Koontz and O’Donnell (2001, p. 9)
และ Dubrin (2010, pp. 12-13) แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของจุมพล หนิมพานิช (2550,
หน้า 97-98) ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2551, หน้า 443) และ
พิทยา บวรวัฒนา (2552, หน้า 194) และแนวคิดเกี่ยว
กับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของวัฒนา วงศ์เกียรติ
รัตน์ (2551, หน้า 27-28) สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553,
หน้า 8-9) ธร สุนทรายุทธ (2554, หน้า 215-217)
David (1997, p. 13) และ Wheelen and Hunger
(2006, pp. 10-18) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น�ำของ
House (1967, pp. 31-38) Stogdill (1974, p. 91)
Barnard (1968, pp. 92-102) Steers (1991, p.
46) Greenberg and Baron (1999, pp. 447-463)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของDavid
McClelland (1961, pp. 100-112) Swanberg (1996,
pp. 391-394) และ Linked (2002, p. 44) แนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของโกวิทย์ พวงงาม
(2550, หน้า 30) Holloway (1951, p. 39) Robson
(1953, p. 574) Clark (1957, p. 398) Wit (1967, pp.
101-103) และMontagu (1984, p. 574) และข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลของจักษ์
พันธุ์ชูเพชร (2551, หน้า 225-239) มาใช้เป็นตัวแปร
ในการศึกษา โดยน�ำมาบูรณาการเพื่อให้มีความเหมาะ
สมกับเรื่องที่ศึกษา และเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ของเทศบาลในภาคตะวันออก
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทบทวนวรรณกรรม
หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบ
การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลใน
ภาคตะวันออกบนพืน้ ฐานของการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การเก็บข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร
เทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ขี นึ้ มาเอง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1
เป็นค�ำถามเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
ประสบการณ์ท�ำงาน และสถานภาพสมรส เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จ�ำนวน 6 ข้อ ตอนที่
2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการบริหารจัดการ
เทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบน
พื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ�ำนวน 90
ข้อ ซึง่ แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ (Rateing scale) มี
จ�ำนวนข้อค�ำถาม 5 ข้อ ก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ตามแนวคิดของ Likert (1967, pp. 90-95)
2. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค�ำแนะน�ำ
จากประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนพิ นธ์ เพือ่ พิจารณา
ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง
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3. เสนอแบบสอบถามต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คนให้พิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objecting
Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามตัง้ แต่ 0.95 ขึน้ ไป ถือว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
4. น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้ผา่ นการพิจารณาตรวจ
สอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว เสนอต่อประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนพิ นธ์ เพือ่
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ หนึง่ และน�ำไปทดลองใช้
(Try-out ) กับผู้บริหารเทศบาลซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน เพื่อหา ดังนี้
4.1 หาค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกรายข้ อ (Item
Discrimination Power)โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product
Moment correlation Coefficient) ค่าคะแนน
เฉลี่ยรายข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบสอบถาม
แต่ละด้าน (Item-total correlation) ของแบบสอบถาม
แต่ละตอน และได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง
0.26 ถึง 0.92
4.2 หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธขี อง Cronbach (1990, pp. 202204) และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98
5. น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการทดลองใช้และได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดท�ำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
จ�ำนวน 254 ฉบับ 254 คน ส่งไปยังผูบ้ ริหารเทศบาลใน
ภาคตะวันออก ซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกอย่างเจาะจง
จ�ำแนกเป็นนายกเทศมนตรี 80 คน และรองนายก

เทศมนตรี 174 คน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้รับคืน 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้
คะแนนตามน�้ำหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปทางสถิติ
2. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาให้
คะแนนตามแนวทางการประเมิ น เป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ให้
เลือกตอบและให้คะแนน ซึ่งผู้วิจัยก�ำหนดน�้ำหนักตาม
แนวคิดของ Likert (1967, pp. 90-95) ส่วนการแปล
ความหมายของคะแนนการวิเคราะห์เพื่อทราบว่าการ
บริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค
ตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอยู่ในระดับใด เอาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน
เป็นตัวชี้วัด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ใช้สถิติบรรยาย
คือ ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผูบ้ ริหารเทศบาล
ในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สถิติที่ใช้ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวัน
ออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปทางสถิติ
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2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ
ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช้การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา
(Content Analysis) สร้างข้อสรุป จ�ำแนกชนิดของ
ข้อมูลตามตัวแปรขององค์ประกอบหลักของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีบนพื้นฐาน 10 ประการ
3. ร่างรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ
ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร
เทศบาลในภาคตะวันออกบนพืน้ ฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การเก็บข้อมูล
1. น�ำรูปแบบทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 3 มาตรวจสอบ
และเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือในการสร้างรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสร้างเป็นแบบสอบถาม จ�ำนวน 1
ฉบับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านความถูกต้อง
และด้านความเหมาะสม จ�ำนวน 21 ข้อ ส่วนที่ 2 ด้าน
ความเป็นไปได้ และด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน
21 ข้อ ทั้ง 2 ส่วนประกอบด้วย 10 ด้าน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ
(Rating scale) มีจ�ำนวนข้อค�ำถาม 5 ข้อ
2. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค�ำแนะน�ำ
จากประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนพิ นธ์ เพือ่ พิจารณา
ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ คือนายกเทศมนตรี
เทศบาลในภาคตะวั น ออก โดยเลื อ กแบบเจาะจง
จ�ำนวน 17 คนให้พิจารณาประเด็นความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน�ำไปใช้ประโยชน์
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบที่
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สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้รับคืน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้
คะแนนตามน�้ำหนักคะแนนแต่ละข้อ ซึ่งมี 5 ระดับ
(Rating scale) โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบและให้คะแนน
ผู้วิจัยก�ำหนดน�้ำหนักตามแนวคิดของ Likert (1967,
pp. 90-95)
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของรูปแบบ โดยใช้ค่าสถิติมัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter quartile range) ส�ำหรับ
เกษฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะน�ำรูปแบบใดมาเป็นข้อ
สรุปผลของการวิจัยนั้น ผู้วิจัยใช้รูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นสอดคล้องกันมากและมากทีส่ ดุ (ค่ามัธยฐาน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ของ MacMillan) และ
ส�ำหรับค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
เป็นการค�ำนวณหาความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่
1 กับระหว่างควอไทล์ที่3 ถ้าค่าที่ค�ำนวณได้มีค่าต�่ำ
กว่า 1.50 ลงมา แสดงว่า ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
สอดคล้องกัน (Consensus) แต่ถา้ ค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์มากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน
ขั้ น ตอนที่ 5 การสรุ ป รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวัน
ออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผูว้ จิ ยั เสนอผลการด�ำเนินการ สรุปและรายงาน
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ
ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลการวิจัย
1. การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร
เทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ผู้บริหารเทศบาลได้
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น�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้านมาใช้ในระดับมาก หลักที่น�ำมาใช้มากที่สุด คือ หลักความเสมอ
ภาค หลักที่น�ำมาใช้น้อยที่สุดคือ หลักประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออก
บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ด้านหลักประสิทธิภาพ
2. ด้านหลักประสิทธิผล
3. ด้านหลักการตอบสนอง
4. ด้านหลักภาระรับผิดชอบ
5. ด้านหลักความโปร่งใส
6. ด้านหลักนิติธรรม
7. ด้านหลักความเสมอภาค
8. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
9. ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจ
10. ด้านหลักคุณธรรม
รวม

n = 254
X

SD

4.10
4.31
4.36
4.38
4.46
4.33
4.55
4.35
4.33
4.34
4.35

0.77
0.71
0.69
0.69
0.71
0.70
0.60
0.77
0.77
0.72
0.71

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
10
9
4
3
2
7
1
5
8
6
-321

2. รูปแบบการบริ
หารจัดการเทศบาลของผู
้บริหารเทศบาลในภาคตะวั
นออกบนพืน้นออกบนพื
ฐานของการบริ
2. รูปแบบกำรบริ
หำรจัดกำรเทศบำลของผู
้บริหำรเทศบำลในภำคตะวั
้นฐำน หาร
กิจการบ้ของกำรบริ
านเมืองที่ดหี ำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

3. ผลกำรประเมินควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
ของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออกบนพื้นฐำนของกำร
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3. ผลการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และการน�ำไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบ
การบริหารจัดการเทศบาลของผูบ้ ริหารเทศบาลในภาค
ตะวันออกบนพืน้ ฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และผลการประเมินของผูท้ รง
คุณวุฒิมีความสอดคล้อง

อภิ ป รายผลและข้ อ เสนอแนะการวิ จั ย เพื่ อ
ประยุกต์ใช้
1. การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร
เทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะการบริหารจัดการ
เทศบาลเป็ น ไปตามกรอบของกฎหมาย ประกอบ
กับเทศบาลมีความคล่องตัวในการบริหารราชการ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการด�ำเนินงาน สามารถ
จัดสรรงบประมาณได้เอง ตามหลักการกระจายอ�ำนาจ
โดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ท�ำให้สามารถบริหาร
ราชการได้ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด และ
ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นได้มาก อีกทั้ง
ผู้บริหารเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ท้องถิ่น ท�ำให้รับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่ จึงสามารถบริหารราชการเทศบาล
เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อน
ได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทนาวดี ศรีสวัสดิ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
การบริ ห ารตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต�ำบลนครไทย และเทศบาล
ต�ำบลบ้านแยง อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
การบริหารตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลใช้
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ระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน บุคลากร
ของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน มีการแยกใช้อ�ำนาจกันอย่างชัดเจนระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Clarke (2001) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการใช้หลักธร
รมาภิบาลในการกระจายอ�ำนาจ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศกาน่า ผลการศึกษาพบว่า
ในประเทศที่ ด ้ อ ยพั ฒ นา การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้มีการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ท�ำให้
เกิดกลยุทธ์การพัฒนาที่เป็นจริงเป็นจัง มีการปรับตัว
ในการปฏิบัติต่างๆ ของท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจนถือเป็นกุญแจส�ำคัญ
การใช้หลักธรรมาภิบาล ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kimmet
(2005) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ ใ นระบอบการเมื อ งการปกครองในอาเซี ย น
4 ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศที่พัฒนา
แล้ว หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์
ทางการเมืองมากกว่าการน�ำเนื้อหาสาระไปประยุกต์
ใช้ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนี้เกี่ยว
กั บ การน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ ใ นประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเป็นประเทศไป
และเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา โดยศึกษาว่าประเทศ
เหล่านี้มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้าง รวม
ถึงการมีส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาล ในการเลือกตั้ง
ในปี 2004 ซึ่งพบว่า หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำไปใช้
อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นส�ำคัญในการปฏิรปู รูป
แบบการปกครอง นอกจากนั้นประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าวมานี้ ยังได้เรียนรู้ในการน�ำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้เพือ่ พัฒนาการเมืองการปกครอง โดย
เน้นการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปใช้พฒ
ั นาบ้านเมือง โดย

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
หน้าที่ 318
เฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอน อ�ำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยความ
และเศรษฐกิจคับขัน เพื่อเป็นรูปแบบและเป็นแนวทาง เป็นธรรม ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ
ในการบริหารประเทศใหม่ๆ เนือ่ งจากหลักธรรมาภิบาล ผูบ้ ริหารเทศบาลในภาคตะวันออก บนพืน้ ฐานของการ
ช่วยสนับสนุนการเมือง และการปกครอง ซึ่งแนวคิด บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ที ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นีจ้ ะช่วยให้ผู้
ของหลักธรรมาภิบาลมีทมี่ าจากชาติตะวันตก ก่อให้เกิด บริหารเทศบาลมีหลักการ ทิศทาง แนวทาง หรือเครือ่ ง
รูปแบบการบริหารใหม่ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาทาง มือ ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเทศบาลเพื่อให้เกิด
ประชาธิปไตย ซึง่ นัน่ ก็คอื หนึง่ ในจุดประสงค์สำ� คัญของ ผลโดยรวม
หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง
2. การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าจะ เทศบาลของผู ้ บ ริ ห ารเทศบาลในภาคตะวั น ออก
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การ บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บริหารจัดการเทศบาลเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
สมมติฐานโมเดลองค์ประกอบเชิง ยืนยันการ
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ แต่กระบวนการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร
ท�ำงานของเทศบาลในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่เอือ้ ต่อการด�ำเนิน เทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร
การให้บรรลุเป้าหมาย มีปัญหาเกี่ยวกับการประสาน กิจการบ้านเมืองที่ดีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
งาน การขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยโมเดลการวัดตัวแปรหลักการ
เทศบาลยังไม่สามารถให้บริการกับประชาชนผู้มารับ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้าน มีความสอดคล้อง
บริการและผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาที่ก�ำหนด ขาด กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน�ำมาเป็นแบบวัดและ
ความรับผิดชอบ ประชาชนผูร้ บั บริการได้รบั การบริการ ตัวบ่งชี้ทางด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ทั้ง
ไม่เท่าเทียมกัน การตรวจสอบความโปร่งใสส่วนใหญ่ 10 ด้านสอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
จะเป็นการตรวจสอบจากเอกสารเป็นหลัก ไม่มีการ ระบบราชการ (2555) ที่ได้ก�ำหนดทั้ง 10 ด้าน นี้
ตรวจสอบการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง มีการปกปิดข้อมูล เช่นกัน เพื่อให้การบริหารงานองค์การเป็นไปอย่างมี
ข่ า วสารท� ำ ให้ ป ระชาชนไม่ ส ามารถตรวจสอบการ ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มั่นใจว่า ทั้ง 10 ด้านที่น�ำมา
ท�ำงานและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงานของ เป็นแนวทางการบริหารงานนั้นจะเป็นองค์ประกอบ
เทศบาลได้ ขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
แนะต่างๆจากประชาชน ระเบียบกฎหมาย บางตัว บ้านเมืองที่ดี
บทเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้าสมัย ไม่ทันต่อ
3. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารจัดการเทศบาล บริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค
ควรจะเป็ น ไปตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การบ้ า น ตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง
เมืองที่ดี โดยมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดี
การใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสม มีการก�ำหนด
ผู ้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วาม
ทิศทาง วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทชี่ ดั เจน เชี่ ย วชาญในการบริ ห ารงานเทศบาล จ� ำ นวน
ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน 17 คน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ผู้รับบริการ มีกระบวนการตรวจสอบการท�ำงาน ใช้ ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ และการน� ำ ไปใช้
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ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ
ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็น
สอดคล้องกันว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และการน�ำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้นสอดคล้องกับ
ที่ Eisner (1976) ได้เสนอแนวคิดการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ว่า เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมิน และเป็นรูป
แบบที่ใช้บุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน โดยมี
ความเชือ่ ว่าผูท้ รงคุณวุฒนิ นั้ เทีย่ งธรรมและมีดลุ ยพินจิ ที่
ดี มาตรฐานและเกณฑ์การพิจารณาต่างๆจะเกิดขึน้ จาก
ประสบการณ์และความช�ำนาญของผูท้ รงคุณวุฒนิ นั้ เอง
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ผู ้ ที่ ส นใจควรน� ำ
กรอบแนวคิ ด นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ต ามความเหมาะสม
อย่างน้อยเพือ่ เป็นการพิสจู น์ซำ�้ อีกครัง้ หนึง่ โดยอาจน�ำ
ไปใช้ทงั้ 10 ด้าน หรือปรับใช้เฉพาะบางด้านทีเ่ หมาะสม
กับหน่วยงานที่ศึกษาหรือท�ำการวิจัย
2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังเทศบาล
ภาคอื่ น ๆต่ อ ไป เพื่ อ จะได้ เ ปรี ย บเที ย บผลการวิ จั ย
ระหว่างภาคว่ามีองค์ประกอบของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีแตกต่างกันหรือไม่
3. ควรท�ำการศึกษาวิธีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
เทศบาลและบุคลากรในเทศบาลสามารถปฏิบัติงาน
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจนเป็นแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนได้
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กายวิภาคศาสตร์และ
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นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ABSTRACT
The research was aimed to study concepts and learning achievement in Animal Anatomy
and Physiology for eleventh grade of mathematics and science talented students using advance
organizer model. The research was designed as a classroom action research comprised of
4 steps: Plan, Action, Observe and Reflect. Participants were 24 eleventh grade students who
studied in Princess Chulabhorn’s college Chonburi, in the second semester of the academic
year 2016. Research instruments were 1) three lesson plans in Animal Anatomy and Physiology
using advance organizer model consist of three topics - animal histology, circulatory system and
immune system, 2) conception test and 3) learning achievement test. The data were analyzed
by percentage, mean, standard deviation, development scores and content analysis. The results
indicated that:
1. Students’ concept scores were at a high level, the development score was 68.63%
after using advance organizer model.
2. Students’ learning achievement scores were at a very high level, the development
score was 79.20% after using advance organizer model.
KEYWORDS: ADVANCE ORGANIZER MODEL/ CONCEPTS/ LEARNING ACHIEVEMENT/ MATHEMATICS
		 AND SCIENCE TALENTED STUDENTS

บทน�ำ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิ์ท่ีเยาวชนทุกคน
ต้องได้รับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความสามารถ
รั ฐ และสั ง คมจะต้ อ งจั ด การศึ ก ษาส� ำ หรั บ ผู ้ มี ค วาม
สามารถพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกด้าน โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้นความ
สามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติ การ
จัดการศึกษาส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษยังไม่มี
การจัดการอย่างครอบคลุมนัก ในปัจจุบันเยาวชนที่

มีความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันกับเยาวชนทั่วไป (กลุ่มงานหลักสูตร
และนิเทศการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี, 2557) ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพแล้ว เยาวชน
เหล่านี้มักมีพฤติกรรมในทางลบ เป็นต้นว่า อาการวิตก
กังวล ภาวะซึมเศร้า (Peyre et al., 2016) มีปัญหา
ทางอารมณ์และการเข้าสังคม (Socio-emotional
problems) และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อม (Maladjustment) ท�ำให้ไม่เป็นที่ยอมรับ
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ของครูและโรงเรียน บางครั้งมีความรุนแรงถึงขั้นถูก พิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ เ หล่ า นั้ น
ปฏิเสธที่จะให้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อไป (Guénolé ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้าน
et al., 2013) ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความ
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอด สามารถระดับสูงเทียบเคียงนักวิจยั ชัน้ น�ำของนานาชาติ
จนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นการตอบ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อ
สนองความต้องการของประเทศชาติ เป็นการสร้าง เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้
ขุมก�ำลังทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เยาวชนที่มี ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับ
ศักยภาพพิเศษเหล่านีเ้ มือ่ ได้รบั การบ่มเพาะจนเกิดการ ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต โดยหลักสูตร
พัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้ว ภายภาคหน้าก็จะสามารถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับมัธยมศึกษาตอน
ค้นคิด สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ ปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช
สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เป็นการสร้าง 2557) มีจุดเน้นคือ สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน
สังคมแห่งคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียน เน้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถ
รู้ อีกทั้งเป็นสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง มีความสมานฉันท์ ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและให้ครอบคลุมหลักสูตร
เอื้ อ อาทรต่ อ กั น (กลุ ่ ม งานหลั ก สู ต รและนิ เ ทศการ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
ศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร,ี 2557) ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้มคี วามหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 ได้ระบุสาระ และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาส
เกีย่ วกับการจัดการศึกษาส�ำหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษ ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจาก
ไว้วา่ การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถ สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และสถานประกอบการ
พิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงความ ภายนอกโรงเรียนทัง้ ในและต่างประเทศได้ตามศักยภาพ
สามารถของบุคคลนัน้ ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณและ ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถ
ทรัพยากรทางการศึกษาอืน่ เป็นพิเศษให้เหมาะสม และ เทียบโอนความรู้ได้ (กลุ่มงานหลักสูตรและนิเทศการ
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในการจัดการศึกษาส�ำหรับ ศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, 2557)
นักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษในแต่ละกลุ่ม
แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนและคุณครู
โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น กลุ ่ ม ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ทา่ นอืน่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มโี อกาสสัมภาษณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีภารกิจในการจัดการ พบว่า หลักสูตรดังกล่าวนี้ที่มุ่งพัฒนาผู้มีความสามารถ
ศึกษาส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท�ำให้ตอ้ งสอน
และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนือ้ หาในบางส่วนทีม่ คี วามลึกและยากต่อการเข้าใจ ส่ง
และตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจ�ำ เพื่อ ผลให้ในบางครั้งผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถเชื่อม
เป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ โยงมโนทัศน์ต่าง ๆ ในเนื้อหาวิชาได้ และเมื่อท�ำการ
ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเป็นการ สัมภาษณ์นักเรียนก็ได้ผลเช่นเดียวกัน คือ เนื้อหาใน
เพิม่ โอกาสให้กบั นักเรียนกลุม่ ด้อยโอกาสและขาดแคลน บางส่วนมีความลึกและยาก ท�ำให้เข้าใจบทเรียนได้ยาก
ทุ น ทรั พ ย์ โดยมุ ่ ง พั ฒ นานั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถ นอกจากนีย้ งั ได้ทราบว่า การเป็นนักเรียนประจ�ำต้องอยู่
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ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มีกจิ วัตร
ประจ�ำวันทีต่ รงตามเวลา ซึง่ บริบทเหล่านีอ้ าจท�ำให้เกิด
ความเครียดและแรงกดดันซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการเรียน
รู้ของนักเรียนได้
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวโยงต่อเนื่อง
กัน หากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาทางกายวิภาคศาสตร์
และกลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบใดระบบ
หนึ่งในสิ่งมีชีวิตย่อมมีผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจ
ของเนื้อหาวิชาในด้านนี้ของระบบอื่นๆ ตามไปด้วย
จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการจัดการเรียน
รู ้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาเพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นามโนทั ศ น์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์
และสรี ร วิ ท ยาสั ต ว์ ด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance
organizer model) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการน�ำเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า ระยะที่สองเป็นการมอบหมายงานหรือ
น�ำเสนอบทเรียน และขัน้ ทีส่ ามเป็นการเสริมโครงสร้าง
ทางพุทธิปัญญา (Joyce, Weil, & Calhoun, 2014)
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบนี้จะช่วยเพิ่มความ
ชัดเจนและเสถียรภาพของสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ ท�ำให้
ผู้เรียนที่ก�ำลังเรียนรู้สาระใหม่ สามารถน�ำสาระใหม่
นั้นไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วง
หน้าแล้ว ท�ำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อนักเรียน
(ทิ ศ นา แขมมณี , 2559) ทั้ ง นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
การวิจัยของ Wachanga, Arimba, and Mbugua
(2013) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mallick and Amandeep
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(2014) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
บรรยาย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาสภาพปัญหา ความส�ำคัญ และ
การศึกษางานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดย
การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายใน
การเสริมสร้างความรูค้ วามข้าใจ และส่งเสริมให้นกั เรียน
สามารถเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ ในการเรียนวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษามโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยาสั ต ว์ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนโดย การน�ำเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า

ค�ำถามการวิจัย
1. การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ วยรู ปแบบการเรี ย น
การสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าส่งผล
ต่อมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างไร
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าสามารถ
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หน้าทีมั่ ธ326
พัฒนาผลสั
มฤทธิท์ างการเรี
ขอบเขตของการวิ
จัยยนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์
และสรีรวิทยาสักลุ
ตว์่มขเป้
องนัาหมาย
กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กว้างล่วงหน้า
ได้หรือไม่
ึกษาที่ 5/5 โรงเรียนจุฬำภรณ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชัตั้นวมัแปรที
ธยมศึก่ศษำปี
แปรต้
น บคืศึอกรูษำมโนทั
ปแบบการเรี
ยนการสอน
รำชวิทยำลัย ชลบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน1.24ตัวคน
สำหรั
ศน์และ
ขอบเขตของการวิ
จัย ยนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน
โดยการน�ำำเสนอมโนทั
เสนอมโนทัศน์กว้ว้ำางล่งล่ววงหน้
งหน้ำ าในรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์
กลุ่มเป้าตัหมาย
วแปรที่ศึกษา
ยนโลหิต และระบบภู
ุ้มกัำนใน
ตัวแปรต้
น คือ จรูยั ปครั
แบบกำรเรี
ศน์กว้ำงล่มวิคงหน้
กลุม่ เป้า1.หมายที
ใ่ ช้ในการวิ
ง้ นี้ คือ นักยเรีนกำรสอนโดยกำรน
ยน ระบบหมุนเวีำเสนอมโนทั
ำคศำสตร์
รวิทยำสัตทว์ยาลั
เรื่อยงเนื้อเยื่อสัตว์2.ระบบหมุ
นเวียนโลหิ
ต และระบบ
ตัวแปรตาม
คือ มโนทั
ศน์ และผลสัมฤทธิ์
ชั้นมัธรำยวิ
ยมศึชกำกำยวิ
ษาปีทภี่ 5/5
โรงเรียแนจุละสรี
ฬาภรณราชวิ
ิคุ้มกันยนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 24 คน ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ชลบุรภูี มภาคเรี
2. ตัศวน์แปรตำม
อ มโนทั
ศน์ และผลสั
ยนรำยวิ
ำกำยวิภนำคศำสตร์
สัตว์์ทเรืำงกำรเรี
อ่ งเนือ้ เยื
อ่ สัตว์ ชระบบหมุ
เวียนโลหิแตละ
และระบบ
ส�ำหรับศึกษามโนทั
และผลสัมคืฤทธิ
ท์ างการเรี
ยนด้วยมฤทธิ
สรีรวิทยำสัตว์ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิภูตมและระบบภู
ิคุ้มกัน มิคุ้มกัน

กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ดการวิ
สภาพปัญหา
1. เนื้อหำบำงส่วนมีควำมลึก
และยำกต่อกำรเข้ำใจ
2. นักเรียนเป็นนักเรียนประจำ
ต้องอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด ทำให้นักเรียน
มีควำมเครียด จึงอำจมี
ผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน

นิยามศั
ท์เฉพาะ
นิยามศั
พท์พเฉพาะ

แนวทางการแก้ปญ
ั หา
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนโดยกำรนำเสนอ
มโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำรำยวิชำกำย
วิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสัตว์ ใช้
รูปแบบกำรวิจยั ปฏิบัตกิ ำรในชั้น
เรียนประกอบด้วย กำรวำงแผน
(Plan) กำรปฏิบัติตำมแผน (Act)
กำรสังเกตผลที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติ (Observe) และกำรสะท้อน
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Reflect)

ผลที่เกิด
 มโนทัศน์รำยวิชำกำย
วิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสัตว์
อันประกอบด้วยเรื่อง
1. เนื้อเยื่อสัตว์
2. ระบบหมุนเวียนโลหิต
3. ระบบภูมิคุ้มกัน
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
รำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำสัตว์ ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ควำมรู้ควำมจำ
2. ควำมเข้ำใจ
3. กำรนำไปใช้
4. กำรวิเครำะห์

ทัศน์กว้างล่วงหน้าเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
1. มโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำ หมำยถึง สิ่งที่นำเสนอล่วงหน้ำก่อนที่จะเข้ำสู่บทเรียน
1. มโนทั ศ น์ ก ว้ า งล่ ว งหน้ า หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เมื่อครูน�ำเสนอมโนทัศน์ท่ีกว้างแก่นักเรียนก่อนการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อธิบำย บูรณำกำร และเชื่อมโยงเนื
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นำขึ้นโดยใช้แนวคิดของออซูเบลเกี่ยวกับกำรนำเสนอมโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำเพื่อกำร
การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อนักเรียน มีการจัด
เรียนกัเรีบยความรู
ดิมคของนั
กเรียนเมื่อครูนำเสนอมโนทัศน์ที่กท�ว้ำำให้
นรู้อย่ำ้เงมี
วำมหมำย
งแก่นักเรียนก่อนกำรสอนเนื้อหำสำระใหม่
กิจกรรมการเรียนรู้ 3 ระยะ คือ 1) การน�ำเสนอมโนทัศน์
รูปแบบการเรียำสำระใหม่
นการสอนโดยการน�
ำเสนอ
นักเรี2.ยนจะสำมำรถน
นั้นไปเกำะเกี
่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้ำงที่ให้ไว้แล้วทำให้กำรเรียนรู้
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า หมายถึง รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กว้างล่วงหน้า 2) การมอบหมายงานหรือน�ำเสนอบท
โดยใช้แนวคิดของออซูเบลเกี่ยวกับการน�ำเสนอมโน เรียน และ 3) เป็นการเสริมโครงสร้างทางพุทธิปัญญา
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3. มโนทั ศ น์ ร ายวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละ
สรีรวิทยาสัตว์ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจที่สรุป
เกี่ยวกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบ
ภูมิคุ้มกัน ที่สามารถจัดกลุ่มรวมกันได้ โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเหมือนที่มีร่วมกัน วัดได้จากแบบ
ทดสอบวั ด มโนทั ศ น์ ร ายวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละ
สรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบทดสอบเลือกตอบแบบค�ำถามสองชัน้ แบบทดสอบ
ถูก-ผิด และแบบทดสอบแบบบรรยาย จ�ำนวน 30 ข้อ
น�ำมาใช้วดั ก่อนและหลังการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาสัตว์ในแต่ละบท
4 . ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น ร า ย วิ ช า
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ หมายถึง ผลการ
เรียนรูจ้ ากกระบวนการเรียนการสอนตามแผนทีก่ ำ� หนด
ไว้ลว่ งหน้า วัดได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ น�ำมาใช้
วัดก่อนและหลังการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาสัตว์ ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความจ�ำ ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ และการวิเคราะห์
5. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ จ�ำนวน
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3 แผน ได้แก่ 1) เนื้อเยื่อสัตว์ 2) ระบบหมุนเวียนโลหิต
และ 3) ระบบภูมิคุ้มกัน น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และน�ำคะแนนที่ได้
จากการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย 4.88, 4.44
และ 4.38 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.57 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์เหมาะสมมาก
1.2 แบบทดสอบวั ด มโนทั ศ น์ ร ายวิ ช า
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์
ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นแบบ
ทดสอบเลือกตอบแบบค�ำถามสองชั้น แบบทดสอบ
ถูก-ผิด และแบบทดสอบแบบบรรยาย จ�ำนวน 60 ข้อ
น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นน�ำแบบ
ทดสอบไปทดลองกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ เป้าหมาย แล้ว
ท�ำการเลือกข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อ เพือ่ น�ำไปใช้ทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.44-0.75
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ 0.42-0.78 และค่าความเชือ่ มัน่
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
1.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง
เนือ้ เยือ่ สัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมคิ มุ้ กัน
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 60 ข้อ น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จาก
นั้นน�ำแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
เป้าหมาย แล้วท�ำการเลือกข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อ เพื่อ
น�ำไปใช้ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.46-0.62 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.42-0.75
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ
0.82
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ด�ำเนินการทดสอบก่อนเรียนกับกลุม่ เป้าหมาย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการ
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ของมโนทั ศ น์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์
ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน จ�ำนวน ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมคิ มุ้ กัน ของนักเรียน
30 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยด้านความรู้ความจ�ำ ด้านความ ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการเรียนการสอน
เข้าใจ ด้านการน�ำไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ จาก โดยการน�ำเสนอ มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า สถิติที่ใช้ใน
นั้นด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียน การหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง
รู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียน ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC)
รู้ 3 แผน จ�ำนวน 11 ชั่วโมง โดยด�ำเนินการแบบวิจัย ค่าความยากง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และค่าความเชือ่ มัน่
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน (PAOR: Plan, ซึ่งรายละเอียดของค่าคุณภาพเครื่องมือได้กล่าวไว้ข้าง
Act, Observe, Reflect) ต่อเนื่องกันเป็น 3 วงจรดังนี้ ต้นแล้วในข้อ 1. ส�ำหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
วงจรที่ 1 ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
วัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และ เกณฑ์การแปลผล
วงจรที่ 2 ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การ ระดับพัฒนาการ
เรียนรูท้ ี่ 2 เรือ่ ง ระบบหมุนเวียนโลหิต จ�ำนวน 5 ชัว่ โมง
วงจรที่ 3 ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอผลการ
ในแต่ละวงจรนักเรียนต้องท�ำแบบทดสอบวัด วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
มโนทัศน์ก่อนเรียนในเรื่องนั้น ๆ ระหว่างด�ำเนินการ
1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของมโนทัศน์
สอนผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงบรรยาย เมื่อ รายวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยาสั ต ว์ ของ
ด�ำเนินการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละวงจรนักเรียนต้องท�ำ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบวัดมโนทัศน์หลังเรียนเพือ่ น�ำไปสะท้อนผล ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
และหาแนวทางแก้ไขในวงจรถัดไป
โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เรื่อง เนื้อเยื่อ
หลั ง จากสิ้ น สุ ด ทั้ ง 3 วงจรแล้ ว จึ ง ท� ำ การ สัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า
ทดสอบหลั ง เรี ย นโดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนพัฒนาการ
ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ของมโนทัศน์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต
สัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และ และระบบภูมิคุ้มกัน เท่ากับร้อยละ 74.84 64.09 และ
ระบบภูมิคุ้มกัน น�ำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธี 66.97 ตามล�ำดับ ซึง่ คะแนนพัฒนาการของทัง้ สามเรือ่ ง
การทางสถิติ
นั้นอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง ดังภาพที่ 1 และมี
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 เรื่อง เท่ากับร้อยละ 68.63

ระบบภูมิคุ้มกัน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนพัฒนาการของมโนทัศน์ เรื่อง
เนื้อเยือ่ สัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน เท่ากับร้อยละ 74.84 64.09 และ 66.97
ตามลาดับ ซึ่งคะแนนพัฒนาการของทั้งสามเรื่องนั้นอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง ดังภาพที่ 1 และมี
ค่าเฉลี่ยรวมทั
้ง 3งคม
เรื่องปีเท่
กับร้ฉบั
อยละ
วารสารการศึกษาและการพั
ฒนาสั
ที่ า13
บที่ 68.63
1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงพั
นาการของมโนทั
ศน์รายวิชศน์ากายวิ
ภาคศาสตรฺ
และสรี
องนั
ภาพที่ ฒ
1 กราฟแสดงพั
ฒนาการของมโนทั
รายวิชากายวิ
ภาคศาสตรฺ
และสรีรวิรวิททยาสั
ยาสัตตว์ว์ขของนั
กเรีกยเรี
น ยนชั้น
้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
มัธยมศึกษาปีทชัี่ 5/5
เคราะห์พัฒนาการของผลสั
มฤทธิ์ทยางการเรี
ภาคศาสตร์
และ รวิทยาสัตว์ของ
2. ผลการวิเคราะห์2.พผลการวิ
ฒ
ั นาการของผลสั
มฤทธิท์ างการเรี
นรายวิยชนรายวิ
ากายวิชากายวิ
ภาคศาสตร์
และสรี
ทยาสัทตี่ ว์5/5
ของนัก่กอเรีนเรี
ยนชัย้นนและหลั
มัธยมศึกษาปี
ยนและหลั
น ที้ด่ใ้วช้ยรู
การจั
การเรียนรู้ด้วยยนการสอนโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึสรีกรวิษาปี
งเรีทยี่ 5/5
น ทีก่่ใช้อนเรี
การจั
ดการเรีงเรียยนรู
ปดแบบการเรี
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียน
การน�ำเสนอมโนทัโลหิ
ศน์ตกและระบบภู
ว้างล่วงหน้
ง เนืาอ้ นัเยืกเรีอ่ ยสันชัตว์้นมัระบบหมุ
ยนโลหิ
ต และระบบภู
มคิ มุ้ กัมฤทธิ
น พบว่
มิคาุ้มกัเรืนอ่ พบว่
ธยมศึกษาปีนทเวีี่ 5/5
มีคะแนนพั
ฒนาการของผลสั
์ า นักเรียน
นรวมทั้งฉบั
เท่ากับร้อยละ 79.20
นักเรีท
นมีพัฒนาการในระดั
สูงมาก
ชัน้ มัธยมศึกษาปีททางการเรี
ี่ 5/5 มีคยะแนนพั
ฒบนาการของผลสั
มฤทธิ
์ ยางการเรี
ยนรวมทัง้ บฉบั
บเท่เมืากั่อบพิจร้ารณา
อยละ 79.20 นักเรียน
ผลสั
ม
ฤทธิ
ท
์
างการเรี
ย
นรายวิ
ช
ากายวิ
ภ
าคศาสตร์
แ
ละสรี
ร
วิ
ท
ยาสั
ต
ว์
เ
ป็
น
รายด้
า
น
พบว่
า
ด้
า
นการ
มีพัฒนาการในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
นาไปใช้มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 88.89 รองลงมาเป็นด้านความเข้าใจ ร้อยละ 80.63 ด้าน
เป็นรายด้าน พบว่ความรู
า ด้า้คนการน�
ไปใช้78.96
มีคะแนนพั
ฒนาการสู
ุด ร้68.82
อยละตามล
88.89
วามจา ร้อำยละ
และด้านการวิ
เคราะห์งทีร้อ่สยละ
าดับ ดัรองลงมาเป็
งภาพที่ 2 นด้านความเข้าใจ
ร้อยละ 80.63 ด้านความรู้ความจ�ำ ร้อยละ 78.96 และด้านการวิเคราะห์ ร้อยละ 68.82 ตามล�336
ำดับ ดังภาพที่ 2

พัฒนาการระดับปานกลาง

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ของ
นัภาพที
กเรียนชั
้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
่ 2 แผนภูมิแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ

รวิทยาสัตว์ของนักศเรีน์ยแนชั
้นมัธยมศึ
กษาปี
ที่ 5/5 ยนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
3. ผลพัฒสรี
นาการของมโนทั
ละผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
3. ผลพัฒนาการของมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
วงจรที่ 1 ถึสรี
งวงจรที
่ 3ตพบว่
า คะแนนพั
ฒนาการเฉลี
ย่ ของมโนทั
ศน์รายวิ่ยชของมโนทั
ากายวิภศาคศาสตร์
และสรี
รวิทยาสั
ว์ วงจรที
่ 1 ถึงวงจรที
่ 3 พบว่า คะแนนพั
ฒนาการเฉลี
น์รายวิชากายวิ
ภาครวิทยาสัตว์ วงจร
ที่ 1 วงจรทีศาสตร์
่ 2 และวงจรที
มีคต่าว์เฉลี
่ยเท่่ 1ากัวงจรที
บร้อยละ
74.84 64.09
66.97
ำดับ โดยมี
และสรีรวิท่ 3ยาสั
วงจรที
่ 2 และวงจรที
่ 3 มีค่าและ
เฉลี่ยเท่
ากับร้อตามล�
ยละ 74.84
64.09ค่าส่วนเบี่ยงเบน
และ 66.97 ตามลาดับ โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 8.90 11.84 และ 10.68 ตามลาดับ ซึ่ง
จะเห็นว่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย จากการสังเกตของผู้วิจัย การสัมภาษณ์นักเรียน และวิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนรู้
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มาตรฐานเป็น 8.90, 11.84 และ 10.68 ตามล�ำดับ ซึ่ง กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาสัตว์ สูงขึ้น ร้อยละ
จะเห็นว่าคะแนนพัฒนาการเฉลีย่ ของมโนทัศน์รายวิชา 79.20 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการสูงมาก
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์มแี นวโน้มลดลงเล็ก
น้อย จากการสังเกตของผู้วิจัย การสัมภาษณ์นักเรียน อภิปรายผล
และวิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนรูข้ องนักเรียน พบว่า
จากการศึ ก ษามโนทั ศ น์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์
เนื้อหาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ในวงจรที่ 2 คือ เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต มีเนื้อหาที่ สั ต ว์ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น
ซับซ้อนกว่าในวงจรที่ 1 ซึ่งคือเรื่อง เนื้อเยือ่ สัตว์ เพราะ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน
ต้องใช้การวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล อีกทั้งยังต้อง การสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า มี
น�ำความรู้จากวงจรที่ 1 มาเป็นพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยง ประเด็นการอภิปรายดังนี้
กับเนื้อหาในวงจรที่ 2 ซึ่งหากนักเรียนมีมโนทัศน์ที่
1. การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยรู ป แบบการ
คลาดเคลื่อนก็จะส่งผลต่อการท�ำความเข้าใจเนื้อหาใน เรี ย นการสอนโดยการน� ำ เสนอมโนทั ศ น์ ก ว้ า ง
วงจรที่ 2 ส่วนในวงจรที่ 3 ซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่อง ระบบ ล่ ว งหน้ า ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ม โนทั ศ น์ ร ายวิ ช า
ภูมิคุ้มกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้นเฉลี่ยร้อย
กว่าในวงจรที่ 2 เล็กน้อย แต่กย็ งั น้อยกว่าวงจรที่ 1 ทัง้ นี้ ละ 68.63 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการสูง อาจเนื่องมา
อาจเป็นเพราะนักเรียนบางส่วนสามารถเชือ่ มโยงความรู้ จากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ได้นอ้ ยกว่าเพือ่ น นอกจากนีน้ กั เรียนต้องเตรียมตัวสอบ โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีรูปแบบการ
กลางภาคเรียนของทุกวิชา และยังต้องรับผิดชอบภาระ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและเชื่อมโยงความรู้
งานของรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เป็นวิธีการช่วยจัดบทสรุปล่วงหน้า รวมไปถึงการแยก
รวมถึงรายวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งให้ทันตามก�ำหนด ท�ำให้ ความแตกต่างให้ชัดเจน และการน�ำเอาระบบความ
นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวและให้ความส�ำคัญกับการสอบ คิดหรือความรู้เดิมที่นักเรียนรู้หรือเคยเรียนมาก่อน
ย่อยน้อยลง จึงอาจส่งผลให้คะแนนพัฒนาการเฉลีย่ นัน้ มาเรียบเรียงหรือจัดให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนใหม่
ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับวงจรที่ 1
จนนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย นักเรียนมีความเข้าใจ
1. การจั ด การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน ในเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อนนี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าส่งผล รู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโน
ให้นักเรียนมีมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ ทัศน์กว้างล่วงหน้าประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่
สรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 68.63 ซึ่งอยู่ในระดับ 1 การน�ำเสนอ มโนทัศน์ล่วงหน้าเป็นขั้นตอนที่ครูแจ้ง
พัฒนาการสูง
วัตถุประสงค์การเรียนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
2. การจั ด การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน ทราบถึงสิ่งที่จะได้เรียนรู้เมื่อผ่านกระบวนการจัดการ
การสอนโดยการน� ำ เสนอมโนทั ศ น์ ก ว้ า งล่ ว งหน้ า เรียนที่ครูได้ด�ำเนินการสอนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา น�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าด้วยวิธีต่างๆ เช่น ระบุ
นิยามหรือคุณลักษณะต่างๆ ยกตัวอย่าง จัดเตรียม
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บริบทต่างๆ หรือการย�้ำและทบทวนเนื้อหา รวมไปถึง
การเสนอตัวอย่างของมโนทัศน์นั้นๆ และกระตุ้นให้
นักเรียนเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมเข้ากับ
งาน หรือมโนทัศน์กว้างที่น�ำเสนอ ระยะที่ 2 การมอบ
หมายงานหรื อ น� ำ เสนอบทเรี ย นในรู ป แบบของการ
บรรยาย การอภิปราย การฉายภาพยนตร์ การอ่าน
บทความ หรือการท�ำการทดลอง โดยผู้วิจัยจะต้อง
ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลา
และพยายามให้นกั เรียนสามารถเชือ่ มโยงประสบการณ์
เดิมให้ได้ และระยะที่ 3 การเสริมโครงสร้างทางพุทธิ
ปัญญา โดยใช้วิธีการทบทวน การสรุป การซักถาม
หรือการให้นักเรียนอธิบายมโนทัศน์ที่ได้รับ นักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง สนใจเรียนอยู่
ตลอดเวลา และสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความ
รู้ใหม่ได้ ท�ำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย สอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล
ซึ่งอธิบายว่า การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ถ้าในการเรียน
รู้สิ่งใหม่นั้น นักเรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับ
ความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะท�ำให้การเรียนสิ่งใหม่นั้นมีความ
หมาย แต่ถ้าผู้เรียนจะต้องเรียนสิ่งใหม่โดยที่ไม่เคยมี
พืน้ ฐาน เป็นชนิดทีใ่ หม่จริงๆ ไม่เกีย่ วกับความรูเ้ ดิมเลย
เรียกการเรียนรู้นั้นว่า การเรียนรู้แบบท่องจ�ำ เพราะ
ผู้เรียนได้แต่เรียนโดยที่ไม่รู้ความหมาย (พรรณี ช.
เจนจิต, 2550) จากการใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดย
การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า นักเรียนมีความตืน่
ตัว สามารถตอบค�ำถามได้เมือ่ ผูว้ จิ ยั ถามถึงความเหมือน
และความแตกต่างของสิ่งที่ก�ำลังเรียนอยู่กับความรู้
เดิมที่นักเรียนรู้หรือเคยมี แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
ความรู้ ท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
ซึ่ง สุรางค์ โค้วตระกูล (2554) กล่าวว่า การเรียนรู้
อย่างมีความหมายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประเภท คือ
1) สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต้องมีความหมาย กล่าวคือ ต้อง
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้และเก็บไว้
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ในโครงสร้างทางพุทธิปัญญา โดยสิ่งที่นักเรียนได้เรียน
รู้ใหม่ในแต่ละเรื่องนั้น มีความเชื่อมโยงกับมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้าทั้งแบบอธิบายและแบบเปรียบเทียบที่ผู้
วิจยั น�ำเสนอให้ ท�ำให้สงิ่ ทีเ่ รียนรูใ้ หม่นนั้ เป็นสิง่ ทีม่ คี วาม
หมาย 2) นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์และมีความ
คิดที่จะเชื่อมโยงหรือจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์
กับความรู้เดิมหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ผู้วิจัยจึงเสนอ
ตัวอย่างที่มีความหลากหลายในแต่ละมโนทัศน์ เพื่อให้
ใกล้เคียงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียน
และ 3) ความตั้งใจของนักเรียนและการที่นักเรียนมี
ความรู้ ความคิด ที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้มี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางพุทธิปัญญา ทั้งนี้เพื่อ
ให้นักเรียนสามารถจัดระบบความคิดในโครงสร้างทาง
พุทธิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้กระตุ้นให้
เกิดการเชื่อมโยงความรู้อย่างกลมกลืน ซึ่งมีหลายวิธี
เช่น 1) เตือนความจ�ำของนักเรียนเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่
ก�ำลังเรียน 2) ให้นักเรียนสรุปมโนทัศน์ของความรู้ใหม่
3) ให้นักเรียนทบทวนค�ำจ�ำกัดความของมโนทัศน์ให้
ชัดเจน 4) ถามความแตกต่างระหว่างประเด็นหลัก
ที่ได้จากแต่ละเนื้อหา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้
นักเรียนเกิดความเบือ่ หน่าย และท�ำให้บรรยากาศในชัน้
เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการดังนี้ 1) ให้นักเรียน
อภิปรายว่าความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
ที่มีอยู่ได้อย่างไร 2) ให้นักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมโนทัศน์ หรือข้อความในกิจกรรมการเรียน
รู้ 3) ให้นักเรียนอธิบายประเด็นส�ำคัญของเนื้อหาด้วย
ค�ำพูดของนักเรียนเองโดยอิงความรู้เดิม จากที่กล่าว
ข้างต้น เมือ่ นักเรียนเกิดความเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้แล้วนั้น ซึ่งเป็นผลให้
นักเรียนมีคา่ พัฒนาการของมโนทัศน์อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ
สูง โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Rachel Atomatofa (2013) ที่ท�ำการศึกษาผลของรูป
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แบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้าง ออกไปได้ ท�ำให้พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยด้านการน�ำไป
ล่วงหน้าต่อการเกิด มโนทัศน์และความคงทนในการ ใช้มีการพัฒนาสูงที่สุด นอกจากนี้นักเรียนที่มีคะแนน
เรียนรู้ เรื่อง แรงโน้มถ่วง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พัฒนาการด้านความรู้ความจ�ำและความเข้าใจเพิ่ม
ตอนต้น จ�ำนวน 80 คน โดยกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้ ขึ้น มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนพัฒนาการด้านการน�ำไป
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์ ใช้สูงขึ้น อาจเนื่องมาจากเมื่อนักเรียนมีความรู้ความ
กว้างล่วงหน้า ส�ำหรับกลุ่มควบคุมสอนเนื้อหาเดียวกัน จ�ำ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐานทางพุทธิ
โดยไม่มกี ารน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า พบว่า กลุม่ ปัญญาไปปรับใช้อย่างมีเหตุผล ส่งผลให้แนวโน้มของ
ทดลองมีการเกิดมโนทัศน์และความคงทนในการเรียน พัฒนาการด้านการน�ำไปใช้สูงขึ้นด้วย ส่วนพฤติกรรม
รู้แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการวิ เ คราะห์ นั้ น มี พั ฒ นาการอยู ่ ใ น
ระดับ .05
เกณฑ์ระดับสูง ซึ่งน้อยกว่าด้านความรู้ความจ�ำ ความ
2. การจั ด การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน เข้ า ใจ การน� ำ ไปใช้ ซึ่ ง มี ค ะแนนพั ฒ นาการอยู ่ ใ น
การสอนโดยการน� ำ เสนอมโนทั ศ น์ ก ว้ า งล่ ว งหน้ า เกณฑ์ระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมการเรียน
กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยาสั ต ว์ สู ง ขึ้ น เฉลี่ ย รู้ขั้นสูงกว่า อีกทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ของ
ร้อยละ 79.20 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการสูงมาก อาจ นักเรียนจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละ
เนื่ อ งมาจากรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนโดย คน นอกจากนี้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เป็นวิธีที่ครูมีหน้า ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ที่ ใ นการจั ด เรี ย บเรี ย งความรู ้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และ วิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถและไหวพริบที่
น�ำเสนอมโนทัศน์ใหม่ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ เพื่อ ค่อนข้างดีเป็นทุนเดิม ดังนั้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด เชื่ อ มโยง ในการวิจัยครั้งนี้จึงสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการ
ความรู้ที่ได้รับใหม่เข้ากับความรู้เดิม ท�ำให้เกิดการ วิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี โพธิ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งทิศนา แขมมณี (2559) ปัสสา คงศักดิ์ ธาตุทอง และ สันติ วิจักขณาลัญฉ์
กล่าวว่า เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ จาก (2545) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
การคิด วิเคราะห์ และตัวอย่างที่หลากหลาย จะเกิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการ
ความเข้าใจในมโนทัศน์น้ัน รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะ เรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
การใช้เหตุผล จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับ ซึ่งเป็นการน�ำหลักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาช่วยใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์
การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีพัฒนาการของ กว้างล่วงหน้า ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการน�ำไปใช้สูงที่สุด ทั้งนี้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
อาจเป็นเพราะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ และ ที่สอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าร่วมกับ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ด้วยตัวอย่าง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้
มโนทัศน์ที่หลากหลาย ท�ำให้นักเรียนสามารถน�ำความ ที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รู้ที่มีไปเชื่อมโยง และปรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง Wachanga, Arimba, and Mbugua (2013) ที่ศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยกลุ่มทดลองได้
รับรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียน
รู้ในรูปแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพศไม่มีผลกระ
ทบต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีเมือ่ ใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนข้อ
ค้นพบที่ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย
การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาก (เฉลี่ยร้อยละ
79.20)
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1.2 ก่อนจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการเรียน
การสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า ครู
ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า รวมไปถึงเนื้อหาที่ตนจะสอนให้ถ่องแท้
เสียก่อน เพือ่ ให้สามารถวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม
การเรียนการสอนทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควร
มีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนโดยการน�ำเสนอ มโนทัศน์กว้างล่วงหน้ากับ
ตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถ ในการแก้ปญ
ั หา ความคงทนในการเรียน
รู้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

กิตติกรรมประกาศ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้าสามารถพัฒนามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียน
โลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นครูสามารถน�ำการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำ
เสนอ มโนทัศน์กว้างล่วงหน้าไปใช้ในรายวิชาดังกล่าวใน
หัวข้อเรื่องอื่น ๆ รวมไปถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิชาที่มีธรรมชาติใกล้เคียงกัน

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากโครงการ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 การด�ำเนินการวิจยั ประกอบ
ด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบรูปแบบ การ
จัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 26 คน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบ t–test
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความสามารถในการเชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีการ
เรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูม้ ี
ค่าความเหมาะสม (IOC) ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และผลของการใช้รปู แบบพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเชือ่ ม
โยงทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียวหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
80% อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้/ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์/ 			
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ABSTRACT
The purposes of the research were to develop an instructional model for enhancing
mathematical knowledge connection ability for Mathayomsuksa 2 students , and to investigate
the result of the utilization of the instructional model for enhancing mathematical knowledge
connection ability for Mathayomsuksa 2 students. There were 5 steps of the research: (1) The
study and the analysis of the fundamental data, (2) the design of the instructional model,
(3) development the instructional model, (4) trying out of the instructional model and
(5) evaluating the developed instructional model. The sample consisted of 26 Mathayomsuksa
2 students at Piboonbumpen Demonstration School Burapha University, who studied in the
first semester of the 2015 academic year. The statistics used for data analysis were; means,
standard deviation and t-test.
The results of the research were :
1. The instructional model for enhancing mathematical knowledge connection ability for
Mathayomsuksa 2 students developed by the author consisted of the following instructional
models elements: Dienes’s theory of learning mathematics principles, purposes of instructional
models learning contents, learning processes, and steps of the instructional, and implementation.
The evaluation of the instructional model by the experts revealed that the index of
consistency of instructional model according to the criteria.
2. Students possessed a higher mathematical knowledge connection ability and
students’ mathematics learning achievement after the lesson with a statistical significance at
.05 level . The students possessed a mathematical knowledge connection ability and students’
mathematics learning achievement higher than the set 80% criterion after the lesson with
statistical significance at .05 level.
Keywords : Instructional Model/ Mathematical Knowledge Connection Ability/ Mathayomsuksa
2 Students

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

บทน�ำ
ในปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อ
การพัฒนามนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
ได้อย่างมีความสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการ
แก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา ท�ำให้
สามารถวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอด
จนศาสตร์อนื่ ๆ ท�ำให้มกี ารพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ทผี่ า่ นมา แม้วา่ นักเรียนจะมีความ
รู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียน
จ�ำนวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้
ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือ
การน�ำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท�ำให้นักเรียน
ไม่สามารถน�ำความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิต
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ประจ�ำวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2550, หน้า 1)
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์นั้น ปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการจัดการเรียน
รู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง คือ
ผู้สอน ทักษะการเชื่อมโยงเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์
ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทักษะหนึง่ ประโยชน์ของการเชือ่ ม
โยงในคณิตศาสตร์ ท�ำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึก
ซึ้งขึ้นและยาวนานขึ้น เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ลดช่องว่างในการเรียนรู้ มองคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ชีวิตชีวาและน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้ และ ท�ำให้หลักสูตร
เกิดความสมดุล (National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM), 2000, pp. 64-66; Coxfoxd,
1995, p. 3; Burkhardt, 2001; Owens, 2001) งาน
วิจยั ของลอสันและไมฮัน (Lawson & Monhan, 2000,
Owens, 2001) พบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยง
ของนักเรียนมีอทิ ธิพลต่อการประสบความส�ำเร็จในการ
แก้ปัญหามากกว่าการรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถสู ง และนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
สามารถต�่ำ จากประโยชน์ของการเชื่อมโยงดังกล่าว
จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงมากขึ้น
เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนือ้ หาได้ดขี นึ้
แนวคิ ด ของดี น ส์ (Dienes) เป็ น แนวคิ ด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์
เชื่อว่า “คณิตศาสตร์เป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระหว่ า งมโนมติ เ กี่ ย วกั บ จ� ำ นวนกั บ การประยุ ก ต์
มโนมติเหล่านั้นเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน” การสอน
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์นั้น ผู้สอนควรเน้น
กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าค�ำ
ตอบของปั ญ หา โดยให้ ผู ้ เรี ย นอยู ่ ใ นสถานการณ์ ที่
แวดล้อมด้วยโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมแล้วค่อยเข้าสู่
สถานการณ์ที่เป็นนามธรรม นั่นคือ การเรียนการสอน
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ตามแนวคิดของดีนส์ควรเริม่ ทีก่ ารใช้วสั ดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ รู้ทางคณิตศาสตร์ในสาระที่ 1 จ�ำนวนและการด�ำเนิน
ไปสูก่ ารใช้รปู ภาพ การสร้างภาพในใจสุดท้ายเป็นการใช้ การและสาระที่ 4 พีชคณิต
สัญลักษณ์ วิธีการของดีนส์เป็นวิธีที่ต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า มีโครงสร้าง และตั้งอยู่บนรากฐานของการ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปฏิบัติจากวัตถุจริง ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ขอ
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
งดีนส์ ประกอบด้วยกฎหรือหลัก ดังนี้ กฎของภาวะ ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
สมดุล กฎความหลากหลายของการรับรู้ กฎความ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลากหลายทางคณิตศาสตร์ และกฎการสร้าง (เวชฤทธิ์
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการ
อังกนะภัทรขจร, 2555, หน้า 48)
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
จากเหตุผลที่กล่าวในข้างต้นผู้วิจัยจึงพัฒนา คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในประเด็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน ดังนี้
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
2.1 ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
ปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา คณิตศาสตร์
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความ
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
สามารถในการ เชือ่ มโยงความรูภ้ ายในวิชาคณิตศาสตร์
โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของดีนส์ (Dienes) ซึ่ง สมมติฐานของการวิจัย
ประกอบด้วยกฎหรือหลัก 4 ข้อ ดังนี้ กฎของสภาวะ
1. ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
สมดุล กฎความหลากหลายของการรับรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน
กฎความหลากหลายทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กฎการสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้เรียนเกิด
2. ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
การเรี ย นรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า และเป็ น คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน
ผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คณิตศาสตร์โดยการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ การ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นั้น ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหา เรื่อง การแก้สมการก�ำลังสอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรเดียว ในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
เพิม่ เติม ค 22241 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะในเนือ้ หา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่าง
เรื่องการแก้ สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียวใช้องค์ความ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กรอบแนวคิ
ดในการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัยจัย
ศึกษำทฤษฎีกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ของดีนส์
(Dienes’s Theory of
Mathematics Learning)
ศึกษำสภำพปัญหำปัจจุบัน
กำรสอนคณิตศำสตร์และ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
กำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์

ได้รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์

ควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์

ประโยชน์
ับจากการวิ
ประโยชน์
ที่ได้ทรี่ได้ับรจากการวิ
จัยจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้รูปแบบกำรจั
งเสริ
1. ได้รูป1.แบบการจั
ดการเรียดนรูกำรเรี
้ส�ำหรัยบนรู
ครู้สเพืำหรั
่อ บครูเพื่อส่เครื
่องมืมอควำมสำมำรถในกำรเชื
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้่อแมโยงทำง
ก่
คณิมตความสามารถในการเชื
ศำสตร์ให้กับนักเรียนระดั
บมัธยมศึตกศาสตร์
ษำปีที่ 2
ส่งเสริ
่อมโยงทางคณิ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
2. บเป็
แนวทำงส
ำรูปแบบกำรจั
ดกำรเรียนรูตศาสตร์
้ที่ผู้วิจัยขสร้
ให้กับนักเรียนระดั
มัธนยมศึ
กษาปีที่ำหรั
2 บครูผู้สอนในกำรน
สามารถในการเชื
่อมโยงทางคณิ
องำนังขึก้นเรีไปใช้
ยน
เพื่อส่2.งเสริ
ควำมสำมำรถในกำรเชื
่อมโยงทำงคณิ
ห้กับทนัี่ 2กเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
เป็นมแนวทางส�
ำหรับครูผู้สอนในการน�
ำรูป ตมัศำสตร์
ธยมศึกใษาปี
3.ยนรู
เป็ท้ นผี่ แนวทำงส
อนไปปรั
ต์ใช้กดับความสามารถในการเชื
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ
แบบการจัดการเรี
วู้ จิ ยั สร้างขึนำหรั
้ ไปใช้บเครู
พือ่ ผสู่้สงเสริ
ม บประยุ
2.กแบบวั
่อมโยงทาง ่ม
สำระกำร เรียนรู้คณิ่อมโยงทางคณิ
ตศำสตร์ในระดั
บชั้นอืให้่นกๆับ คณิตศาสตร์ เรือ่ ง การแก้สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียว
ความสามารถในการเชื
ตศาสตร์
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เป็่ใช้นใแนวทางส�
3. แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ตัวแปรที
นการศึกษาำ หรั บ ครู ผู ้ ส อนไปปรั บ
ประยุกต์ใช้กับการจั
ดการเรี
ยนการสอนในกลุ
คณิตศาสตร์
เรือ่ ยง นรู
การแก้
ลังสองตัวแปรเดียว
ตัวแปรต้
น ได้
แก่ กำรเรียนด้่มวสาระ
ยรูปแบบกำรจั
ดกำรเรี
้เพื่อสส่มการก�
งเสริมำควำมสำมำรถในกำร
การเรี
้คณิตศาสตร์ตใศำสตร์
นระดับชั้นอื่นๆ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เชืย่อนรู
มโยงทำงคณิ

ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ตัวแปรที
่ใช้ใตนการศึ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เรียน คณิ
ศำสตร์กษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยรูปแบบการ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ การพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดการเรี
มความสามารถในการเชื
อ่ มโยง จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความสามารถในการเชือ่ มโยง
เครื่อยงมืนรูอเ้ พืทีอ่ใช้ส่งใเสริ
นการวิ
จัย
ทางคณิตศาสตร์เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวแปรตาม
แก่ ความสามารถในการเชื
ประชากรที่ใช้ในการวิ
จัยครั้งนี้ เป็ตศำสตร์
นนักเรียขนอง
1. รูปได้แบบกำรจั
ดกำรเรียนรู้เพื่อส่่องมเสริมควำมสำมำรถในกำรเชื
่อมโยงทำงคณิ
โยงทางคณิ
แ ละผลสั
นักเรียนมัตธศาสตร์
ยมศึกษำปี
ที่ 2 ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ย นสาธิ ต
คณิตศาสตร์ 2. แบบวัดควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ
“พิบูลบ�ำเพ็
ญ” มหาวิ
ยบูรสพา
ภาคเรี
นที่ 1ว
ตศำสตร์
เรื่อทงยาลั
กำรแก้
มกำรก
ำลัยงสองตั
แปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มีการจัดชั้นเรียนแบบคละความ
สามารถ
จ�ำนวน
อง รวมสมกำรก
220 คนำลังสองตัวแปร
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิ
ตศำสตร์
เรื่อ7ง ห้กำรแก้

เดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ของ Joyce, Weil and Calhoun (2004, p. 7)
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิต เป็นหลัก โดยก�ำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 เรียนรู้ ดังนี้
ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์
(Cluster Random Sampling) มา 1 ห้อง จ�ำนวน ของดีนส์ (Dienes) แนวคิดทฤษฎีของดีนส์เป็นการเน้น
26 คน
การเรียนรู้เป็นขั้นตอน เน้นกระบวนการที่ใช้ในการแก้
ปัญหามากกว่าค�ำตอบของปัญหา และวิธีการของดีนส์
ขั้นตอนการวิจัย
เป็นวิธีที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 4 หลักการ ดังนี้ 1. หลักการแบบไดนามิก (Dynamic
พื้นฐาน (Analysis) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้น Principle) 2. หลักการโครงสร้าง (Constructivity
ฐานเกี่ยวกับรูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการ Principle) 3. หลักการหลากหลายทางคณิตศาสตร์
จัดการเรียนรู้ ศึกษาเกีย่ วกับสภาพปัญหาการเรียนการ (Mathematical Variability Principle) และ
สอนและความต้องการในการแก้ปัญหาการเรียนการ 4. หลักการรับรู้ หรือความแปรปรวนหลายศูนย์รวม
สอนของผู้สอนและผู้เรียน เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการ หลักการ (Perceptual Variability Principle or
Multiple Embodiment Principle)
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. เขียนหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก ใช้ แ บบแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น แบบปลายเปิ ด ของผู ้ ส อนและผู ้ เรี ย น จากแนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ น�ำมาเป็นหลักการ
ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการในการ ของการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ การจัดการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ข้อสรุปจากแบบสอบถาม เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความ
ความคิดเห็นของผู้สอนในด้านของปัญหาในการเรียน รู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
การสอนคณิตศาสตร์ผู้เรียนไม่สามารถน�ำเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง เรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการเชือ่ มโยงความรู้
คณิตศาสตร์ได้สาเหตุเนื่องจากผู้เรียน ไม่ได้ทบทวน ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. สังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนการสอนของ
เนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้ว และในด้านความต้องการควร
มีการปรับพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนและมี รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ จากแนวคิ ด ทฤษฎี ก าร
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ เรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) ได้ขั้นตอนการ
ทาง คณิตศาสตร์ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ จัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส�ำรวจความ
ผู้เรียน ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ รู้เดิม ขั้นที่ 2 วิเคราะห์โจทย์ ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการทาง
ได้แก่ เนือ้ หายากและซับซ้อน ในด้านความต้องการของ คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4 น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ
ผูเ้ รียน ได้แก่ ผูเ้ รียนต้องการให้ผสู้ อนใช้วธิ ี สอนทีท่ ำ� ให้ ขั้นที่ 5 น�ำเสนอผลงาน
5. ก�ำหนดสิ่งที่ต้องการประเมินผลการจัดการ
เข้าใจง่ายๆ และฝึกการวิเคราะห์โจทย์
ขั้ น ตอนที่ 2 ออกแบบรู ป แบบการจั ด การ เรียนรู้และวิธีการประเมินผล คือ ความสามารถในการ
เรียนรู้ ( DESIGN) ผู้วิจัย ได้ใช้แนวทางการ ออกแบบ
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เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
(Development)
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการจัดการเรียน (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
ระดับคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญต่อรูป
แบบการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ซึ่งมีระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.6
2. แผนการจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพความ
สอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ระดับคะแนนความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งมีระดับคะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.6
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบวั ด ความสามารถในการเชื่ อ ม
โยงทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัยจ�ำนวน 15 ข้อ
มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ด้ ว ยการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของรายการประเมิน
กั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เชี่ ย วชาญ (IOC)
มีค่าเท่ากับ 0.6 จากผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย
และค่าอ�ำนาจของแบบวัดแบบวัดความสามารถในการ
เชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ได้คา่ ความยากง่ายของแต่ละ
ข้อตั้งแต่ 0.23-0.81 และได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแต่ละ
ข้อตั้งแต่ 0.30-0.62 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบเท่ากับ 0.92
3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
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จ�ำนวน 40 ข้อ ค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ สอบกั บ จุ ด ประสงค์ ข องผู ้ เชี่ ย วชาญ
แบบทดสอบมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60-0.80
คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง
0.83 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.22 ขึ้นไป จ�ำนวน
30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ
0.91
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ (IMPLEMENTATION)
ศึ ก ษาผลของการใช้ รู ป แบบการจั ด การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้
1. รูปแบบการทดลอง
การทดลองครั้ ง นี้ ใช้ แ บบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pretest-posttest design (วิชิต
สุรัตน์เรืองชัย, 2549, หน้า 90) ดังนี้
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
X แทน การสอนโดยใช้รปู แบบการจัดการเรียน
รู้เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร์ ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
T1 แทน วัดความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ
ทดลอง
T2 แทน วัดความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ทดลอง
2. วิธีด�ำเนินการทดลอง
2.1 น� ำ หนั ง สื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เพื่ อ ขออนุ ญ าตท� ำ การ วิ จั ย
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1. น�ำผลการทดลองจากแบบวัดความสามารถ
และเก็ บ ข้ อ มู ล ในโรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ”
ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และคะแนนผล
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.2 ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pretest) โดย สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน
ใช้แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง ความรู้ทาง โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ โดยใช้สูตร t-test dependent
2. น�ำผลการทดลองจากแบบวัดความสามารถ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ด� ำ เนิ น การทดลอง น� ำ รู ป แบบการ ในการเชื่ อ มโยงความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละแบบ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความสามารถในการเชือ่ มโยง ทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ปวิ เ คราะห์
ความรูท้ างคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ข้อมูลและประเมินโดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังการ
2 ทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการสอน ทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80%
14 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์
2.4 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ท�ำการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดความ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบ
สามารถในการเชื่ อ มโยงความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความสามารถในการเชือ่ ม
และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า โยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก
คณิตศาสตร์ชุดเดิม
แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
2.5 ตรวจผลสอบแบบวัดความสามารถใน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบ การแก้สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียว ดังนี้
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียน
n = 26
กลุ่มผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่าง

คะแนนเต็ม
60

ก่อนการทดลอง
SD
X
32.12 14.09

หลังการทดลอง
SD
X
52.00 4.42

t

p

7.43*

0.00

*p < .05
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 26 คน ก่อนใช้รปู แบบและหลังใช้รปู แบบโดยวิเคราะห์ ค่าสถิตทิ ี t – test dependent
ปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 7.43 มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า คะแนนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนกับเกณฑ์
n = 26
หลังเรียน
* p < .05

คะแนนเต็ม
60

เกณฑ์
SD
X
(ร้อยละ 80)
48
52.00 4.42

t

p
4.62*

0.00

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 26 คน หลังใช้รูปแบบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80% โดยวิเคราะห์ ค่าสถิติที t – test one
group ปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 4.62 มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า คะแนนความสามารถหลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80%
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียน
n = 26
กลุ่มผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่าง

คะแนนเต็ม
30

ก่อนการทดลอง
SD
X
20.27 6.39

หลังการทดลอง
SD
X
27.27 2.24

t

p

6.75*

0.00

* p < .05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 26 คน ก่อนใช้รปู แบบและหลังใช้รปู แบบโดยวิเคราะห์ ค่าสถิตทิ ี t – test dependent
ปรากฏว่า มีคา่ เท่ากับ 6.75 มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 กล่าวได้วา่ ผลสัมฤทธิห์ ลังใช้รปู แบบการจัดการเรียน
รู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนกับ เกณฑ์
n=26

คะแนนเต็ม

เกณฑ์
X
(ร้อยละ 80)
24
27.27

SD

t

p

หลังเรียน
30
2.24
7.45*
0.00
* p < .05
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้รูปแบบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80% โดยวิเคราะห์ ค่าสถิติที t-test one group ปรากฏ
ว่า มีค่าเท่ากับ 7.45 มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80%
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ผลการวิจัย
1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีการเรียน
คณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) หลักการของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ ขั้ น ตอนการเรี ย นการสอนของรู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. ความสามารถในการเชือ่ มโยงและผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�ำลัง สองตัวแปร
เดียวของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการเชือ่ มโยงและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรือ่ ง การแก้ สมการก�ำลังสอง
ตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลประเมิ น คุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ด การ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการเชื่ อ มโยง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียน
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 0.6 เป็นไปตามเกณฑ์
ผ่านความเหมาะสม 0.5 ขึ้นไป ซึ่งมีหลักการแนวคิด
ของการ พัฒนารูปแบบการสอนจากนักการศึกษาหลาย
ท่าน อาทิ การพัฒนารูปแบบการสอนของจอยส์, เวลล์
และคาลฮูน (Joyce, Weil & Calhoun, 2004, p. 23)

และการพัฒนารูปแบบการสอนของทิศนา แขมมณี
(2553, หน้า 201-204) ได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องของ
ณั ฐิก านต์ รั ก นาค (2552) ได้ ท� ำ วิ จัย เรื่อ ง
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การถ่ า ยโยงการเรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผลและการเชือ่ มโยงของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ รูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นการสร้างประสบการณ์ 2) ขั้นการฝึกปฏิบัติการ
ใช้ความรู้ 3) ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อน
ความคิด และรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและ
การเชื่อมโยง
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้รูป
แบบได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
เชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การแก้สมการก�ำลังสอง
ตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนละหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์อย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยนี้ อธิบายได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นนี้มีหลักการพัฒนาด้านความสามารถในการ
เชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
การเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) ที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของการเรียนการสอนของ
รูปแบบตลอดจนเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ และสอดคล้อง
กั บ ผลการวิ จั ย ของ บุ ญ ญิ ส า แซ่ ห ล่ อ (2550) ได้
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ท�ำการวิจัยเรื่องการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหา
คณิตศาสตร์ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอ
ข้ อ มู ล และพี ช คณิ ต โดยใช้ ส ถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนย่านตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง จ�ำนวน 30 คน ผลการวิจัย
พบว่า ผลของการใช้การบูรณาการด้านความสามารถ
ในการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การท�ำแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่อมโยง
ภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับ
นัยส�ำคัญ .01
2.2 ผูเ้ รียนกลุม่ ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้สมการ ก�ำลังสอง
ตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จาก
ผลการวิจัยนี้ อธิบายได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีหลักการ พัฒนาด้านความสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) ที่ผู้
วิจยั ได้ศกึ ษาเป็นแนวคิดทฤษฎีพนื้ ฐานทีม่ คี วามชัดเจน
และเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของการเรียนการ
สอนของรูปแบบตลอดจนเลือกวิธกี ารทางคณิตศาสตร์
มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ใน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นได้จัด
กิจกรรมเน้นให้นักเรียนน�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
ได้เรียนแล้วน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อจะได้วิธีการที่จะใช้
สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียว การจัดการเรียนการ
สอนด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นา
ขึ้นนี้จึงท�ำให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียว
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ บุญญิสา แซ่หล่อ (2550) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง
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การบูรณาการแบบเชือ่ มโยงเนือ้ คณิตศาสตร์ในเรือ่ งการ
วิเคราะห์ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้
สถานการณ์ในชีวติ จริงส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง จ�ำนวน 30
คน ผลการวิจยั พบว่า ผลของการใช้การ บูรณาการด้าน
ความสามารถในการเชื่อมโยงพบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยจากการท�ำแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เชื่อมโยงภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01

ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้
รูปแบบได้รปู แบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริม ความ
สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการน�ำรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้
1. ผู ้ ส อนที่ จะน� ำ รู ปแบบการจั ด การเรี ย นรู ้
นี้ไปใช้ ควรศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจองค์ประกอบ
ต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนน�ำไปใช้ แต่
ทัง้ นี้ สามารถปรับเปลีย่ นเนือ้ หาได้ตามความเหมาะสม
2. เนื่องจากผลการด�ำเนินการในครั้งนี้ ผลการ
วิจยั รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ สามารถ
ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
จึงเสนอแนะให้ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
ต่างๆ ได้นำ� รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความ
สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ
3. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
คิด ทบทวนความรู้เดิมอย่างสม�่ำเสมอทุกขั้นตอนเพื่อ
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ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ
2. ควรน� ำ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะและ
ได้อย่างอัตโนมัติ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อนื่ ๆ ได้แก่ การให้เหตุผล
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�ำเสนอ
1. ควรน�ำการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปใช้ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เป็นต้น
ในการศึกษาในเนื้อหาอื่นๆ เช่น เรขาคณิต ตรีโกณมิติ
การวัด เป็นต้น
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การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิด
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ และ 2) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน
400 คน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ ทีม่ คี ะแนนจากการวัดรูปแบบการคิดในขัน้ ตอนที่ 1 ต�ำ่ กว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 30 จ�ำนวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบวัดรูปแบบการคิด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
2) กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิด ประกอบด้วย กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
6 กิจกรรม ใช้ในการเสริมสร้างรูปแบบการคิด ทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 และสถิติทดสอบ t
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
รูปแบบการคิดของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้าน
รูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต ด้านการโน้มเอียง มีค่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์สงู อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสามารถวัดองค์ประกอบของรูปแบบการคิดได้
2. ผลการใช้กจิ กรรมทางคณิตศาสตร์เพือ่ เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษา
ศาสตร์ พบว่า หลังจากทีน่ สิ ติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพือ่ เสริม
สร้างรูปแบบการคิดแล้ว มีคะแนนเฉลีย่ รูปแบบการคิดในภาพรวม สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
( X = 5.12 > X = 4.81) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.907, P = .000)
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการคิด กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
*อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research aim to 1) study the thinking style of undergraduate education
students and to 2) develop the thinking style through mathematic activities. The research was
divided into 2 phases. First phase was a study of the thinking style’s factors in 400 samples who
were undergraduate students from the Faculty of Education, Burapha University. Second phase
was the development of the thinking style through mathematical activities in 40 undergraduate
students. The experimental group participated in the development of the thinking style through
mathematical activities developed by the researcher. The instruments include:
1) The measurement of thinking style developed by the researcher with the reliability
at 0.91.
2) The mathematical activities to develop thinking style, consisting of 6 activities developed
for 6 times, 90 minutes per session. Data were analyzed using second-order confirmatory factor
analysis and t-test. The results were as follows:
1. In CFA results, the model of thinking style consists of 5 dimensions including dimensions
of function, form, level, scope and leaning. The model was consistent with empirical data
with high standard component in the statistical significance at 0.1 and it can be measured the
factors of a thinking style.
2. The results of the development of the thinking style through mathematical activities
showed that after the samples had participated in mathematical activities to develop the thinking
style, they had an average score of thinking style in overall higher than before attending the
event ( X = 5.12 > X = 4.81), statistically significant at .05 level (t= 4.907, P = .000).
Keywords: Thinking Styles/ Mathematical Activities

บทน�ำ
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้สามารถ
อยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ก ารเกื้ อ หนุ น การ
พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุ ก ๆ ด้าน บุคคลที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าว ก็คือครู เพราะ
ครู เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่ ส ร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้
และการพั ฒ นาความสามารถต่ า ง ๆ โดยรอบให้

เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในเชิงวิชาการ น�ำไปสู่การมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการด�ำรงตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ดังนัน้ การจะพัฒนาการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพจึง
ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพครูที่มีความเป็นครู
การผลิ ต ครู ใ นปั จ จุ บั น มี จุ ด เน้ น ส� ำ คั ญ ที่
แตกต่างจากการผลิตครูในอดีต นับแต่การปฏิรูปการ
ศึกษาทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการในปีพทุ ธศักราช 2542 เป็นต้นมา
ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ,
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2542) โดยให้ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการ
พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภามาตรา 30 ให้
สถานศึ ก ษาพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ เรี ย นใน
แต่ละระดับการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 2) ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าวได้ก�ำหนดแนวทางในการ
ปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาไทยเพื่ อ รองรั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งโลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี การแก้ปญ
ั หาทางวิกฤตการศึกษาไทยได้เน้น
การให้ผสู้ อนเน้นและให้ความส�ำคัญกับผูเ้ รียนเป็นหลัก
มุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้จะจัดให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และ พัฒนาบุคคลให้มศี กั ยภาพ
ด้านกระบวนการคิด
การศึกษารูปแบบการคิดของบุคคลเป็นทีส่ นใจ
และมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การคิดเป็นรากฐาน
ส� ำ คั ญ ในการตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ เ ป็ น กระบวนการ
ท�ำงานของสมองซึง่ ผูเ้ รียนจะมีพฒ
ั นาการกระบวนการ
คิดผ่านกระบวนการปฏิสมั พันธ์ดว้ ยตนเองและจากการ
มีประสบการณ์ในการได้รับความรู้และการประสบกับ
สมมติฐานหรือความคาดหวังใหม่ (Qatami, 2001)
การคิดของมนุษย์เป็นการแสดงถึงการใช้สติปัญญา
(Intellectual) ในการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
มนุษย์ได้รับมาเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต
รูปแบบการคิด (Thinking styles) จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปแบบทางด้านสติปัญญา (Intellectual styles)
ที่มีบทบาทส�ำคัญในชีวิตของบุคคล ซึ่ง Sternberg
(1994, 1997) ได้อธิบายให้เห็นว่า สภาพแวดล้อม
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ที่ผู้คนอาศัยอยู่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิด
เหล่านั้นได้ 13 รูปแบบ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ (functions), ด้านรูปแบบ (forms), ด้านระดับ
(levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้านการโน้มเอียง
(leanings) โดยอุปมาแต่ละด้านเสมือนการปกครองที่
น�ำไปใช้กับบุคคลได้ (Zhang & Sternberg, 2005)
อีกแง่มุมหนึ่งในส่วนการพัฒนาศักยภาพของครูนั้น
จุ ด เน้ น หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การเสริ ม สร้ า งรู ป แบบการ
คิด ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนิสิตครูเพื่อให้มี
รูปแบบการคิดที่เหมาะสม สามารถเป็นต้นแบบของ
นั ก เรี ย น ตลอดจนเป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ร าย
บุคคลด้วย จึงนับเป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตครู
ควรด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ผลการ
วิจัยหลายเรื่องพบว่า รูปแบบการคิดมีความสัมพันธ์
กับความสามารถ (abilities) ของบุคคล การศึกษา
รูปแบบการคิดท�ำให้เกิดผลดีทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน
ในกระบวนการสอนของผู้เรียนและกระบวนการเรียน
รู้ของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการคิดกับความสามารถของผู้เรียนจะ
เอื้อให้สามารถอธิบายถึงการประสบความส�ำเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการเรียนรู้ได้ (Zhang, 2010)
การเรียนรู้ในยุคสมัยปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. 2560
เป็นต้นมา สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษ
ที่ผ่านมา ระบบการศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาเพื่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของ
โลกและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ที่หลากหลาย อาทิเช่น "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์
4.0 ได้พัฒนาขึ้น โดยเริ่มจากภาคส่วนนอกวงการการ
ศึกษา เช่น บริษัทเอกชนชั้นน�ำขนาดใหญ่ องค์กร
วิชาชีพระดับประเทศ และส�ำนักงานด้านการศึกษาของ
รัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership
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for 21st Century Skills) การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ต้องยึดผลลัพธ์ทั้งในแง่ของวิชาแกนและทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่โรงเรียน สถานที่ท�ำงาน
และ ชุมชนต่างเห็นคุณค่า การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้
ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการที่จะช่วยเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท�ำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร
และ ร่วมมือการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอด
ชีวติ (วรพจน์ วงศ์กจิ รุง่ เรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งใน
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลที่
หลากหลาย อาทิเช่น การสืบค้น การสร้างข้อคาดเดา
ที่มีพื้นฐานจากข้อมูล การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล
การเลือกใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปญ
ั หา การสือ่ สารการสือ่ สารผ่านคณิตศาสตร์
และการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์กับความ
รู้ด้านอื่น ๆ ยังสามารถสร้างความมั่นใจในการค้นหา
ตนเอง การประเมินและการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ (NCTM, 1989, p. 205) นอกจาก
นั้น การใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ยังช่วยเพิ่มทักษะ
และความสามารถต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ทักษะความ
สามาถในการแก้ปัญหา ทักษะความสามารถในการคิด
ให้เหตุผล ตลอดจนทักษะการคิดด้านอื่น ๆ ทักษะการ
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ยังสามารถ
เสริมสร้างให้บุคคลมีการจัดการความคิด ความเข้าใจ
อย่างเป็นระบบอีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ท�ำให้ความ
รู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย การเรียนรู้จึง
มิได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน
หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education

1.0 อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาวงการศึกษาได้มีการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ
ที่เรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ยังไม่สามารถน�ำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ดีเท่าที่
ควร ต่อมามีการปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
หลายแห่งเข้าสู่ระบบ Education 3.0 ในขณะเดียวกัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของ
ความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด ครูผู้สอน
จึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการ
เรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลง
ไป และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ การเรียนรู้ใหม่
มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นับเป็น
ความท้าทายส�ำหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง สังคมแห่ง
การเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้
รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึง
เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพ
เพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education
3.0 เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่
เรียกว่า Education 4.0 จากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า กระบวนการของการศึกษาความ
ก้าวหน้าทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับสถาบันการศึกษา
คือ การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อ
ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเสริมสร้าง
รูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษา
ศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้นิสิตที่จะเติบโต
เรียนรู้ ในการประกอบอาชีพครูในอนาคต สามารถที่
จะพัฒนารูปแบบการคิดของตนเอง เพื่อให้ก้าวทันใน
ทุกสถานการณ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และ สามารถ
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น�ำหลักการต่าง ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี
ศักยภาพมากขึ้น
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งมายาวนานใน
การผลิ ต นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและมีความจ�ำเป็น โดยเฉพาะ
การศึ ก ษารู ป แบบการคิ ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย น
รู ้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นการศึ ก ษา
อย่างต่อเนือ่ ง นิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
จึงควรมีรูปแบบการคิดที่เป็นระบบ มีการวางแผน
การตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นต้น
แบบที่ดีของเยาวชนในอนาคต ซึ่งการเสริมสร้างรูป
แบบการคิด โดยการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ซึ่งมี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ
สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาและสถานการณ์อย่างรอบคอบ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังนั้นการน�ำแนวคิด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพือ่ เสริมสร้างรูปแบบการคิด
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จึงเป็นการ
เชื่อมโยงการใช้กิจกรรมที่เน้นการคิด การปฏิบัติ การ
ส�ำรวจ สืบสอบ ทดลอง น�ำเสนอประสบการณ์ในบริบท
ของชีวิตจริง การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง
อย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้สามารถพัฒนารูปแบบการคิด
ของบุคคลอย่างเป็นระบบ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร,
2554) เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีรูปแบบการคิดที่
เหมาะสม ด้วยเหตุจากรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ
ในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี
ความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการคิดของนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่
ให้ได้องค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับรูปแบบการคิด และพัฒนา
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพือ่ เสริมสร้างรูปแบบการคิด
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ได้นวตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพและ
มีประโยชน์ในวงการศึกษาในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการคิดของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
2. เพือ่ ศึกษาผลการใช้กจิ กรรมทางคณิตศาสตร์
เพือ่ เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสติ ระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์

สมมุติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
ที่เข้าร่วมการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์มีคะแนนรูป
แบบการคิด หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
การใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ เสริ ม
สร้ า งรู ป แบบการคิ ด ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการคิดต่อไป
2. ได้ ท ราบรู ป แบบการคิ ด ของนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ได้แบบวัดรูปแบบการคิดเพือ่ น�ำไปใช้ในกลุม่
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการวิ
จัย สระ
ตัวแปรอิ
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมที่ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ทั่วไป
2. กิจกรรมที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ที่มีเนื้อหาเฉพาะ
3. กิจกรรมที่ใช้ทักษะการคิดทั่วไป
4. กิจกรรมที่ใช้การบูรณาการศาสตร์

ตัวแปรตาม
รูปแบบการคิด
ประกอบด้วย
1. ด้านหน้าที่
2. ด้านรูปแบบ
3. ด้านระดับ
4. ด้านขอบเขต
5. ด้านการโน้มเอียง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรที
่ใช้ใ่ศนการศึ
ตัวแปรที
ึกษา กษาคือ รูปแบบการคิด
ขอบเขตของการวิ
การวิจัยครั้งนีจ้ ัยศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรี
่ใช้ใ้วนการศึ
การวิจัยมหาวิ
ครั้งนีท้ ศึยาลั
กษากั
นิสิตด�ระดั
ญญา
ตัวแปรชี
ัด 5 ด้กาษาคื
น ได้อ แรูก่ปแบบการคิ
ด้านหน้าทีด่
คณะศึกษาศาสตร์
ยบูบรพา
ำเนิบนปริ
การวิ
จัย ประกอบด้วตัยวแปรที
ประกอบด้วย ด้ตัาวนรู
แปรชี
้วัด 5 (forms),
ด้าน ได้แก่ ด้ด้า นระดั
นหน้าทีบ่
มหาวิทยาลัยบูรพา
(functions),
ป แบบ
ในตรี2 ขัคณะศึ
้นตอนกษาศาสตร์
ดังนี้
(functions),
ด้านรูป(scopes)
แบบ (forms),
านระดัมบเอียง
ดาเนินขัการวิ
จัยใน
2 ขั้นกตอน
้
ด้านขอบเขต
และด้าด้นการโน้
น้ ตอนที
่ 1 การศึ
ษาองค์ดังปนีระกอบของรู
ปแบบ (levels),
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของ (levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้านการโน้ม
การคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (leanings)
เอียง ขั(leanings)
รูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาผลใช้ กิ จ กรรมทาง
กิจดกรรมทาง
ศึกษาศาสตร์ ่มตัวอย่าง
คณิตศาสตร์ขั้นเพืตอนที
่อเสริ่ม2สร้การศึ
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แบบการคิ
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ประชากรและกลุ
คณิ
ต
ศาสตร์
เ
พื
อ
่
เสริ
ม
สร้
า
งรู
ป
แบบการคิ
ด
ของนิ
สิต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีวิธีด�ำเนิ
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2.1 น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ ใ นขั้ น ตอนที่ 1
มาจัดเรียงและคัดเลือกนิสิตที่มีคะแนนรูปแบบการคิด
ต�่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 30
2.2 ท�ำการติดต่อกลับไปยังกลุม่ ตัวอย่างใน
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วม
การทดลอง
2.3 ท�ำการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากอาสาสมัครให้ได้จ�ำนวน 40 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
2. ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการคิด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวัดรูปแบบการคิด
ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดรูปแบบการคิด โดยใช้
กรอบแนวคิดของ Sternberg แบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านหน้าที่ (functions), ด้านรูปแบบ (forms),
ด้านระดับ (levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้าน
การโน้มเอียง (leanings) (Zhang & Sternberg, 2005)
จ�ำนวน 78 ข้อ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง
.66 - 1.00 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
2. กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ผูว้ จิ ยั พัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ โดยบูรณ
าการหลักการเรียนรู้ การเรียนการสอนกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั่วไป 2) กิจกรรมที่ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ 3) กิจกรรม
ที่ใช้ทักษะการคิดทั่วไป 4) กิจกรรมที่ใช้การบูรณา
การศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 6
กิจกรรม ใช้ในการเสริมสร้างรูปแบบการคิด ทั้งหมด
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6 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที โดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ได้ ผ ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีคุณภาพสามารถใช้ใน
การเสริมสร้างรูปแบบการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) ผู้วิจัยด�ำเนินการ
วิจยั ด้วยเทคนิคการวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research)
ด้วยการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการคิด โดยได้
พัฒนามาจากแนวคิดของ Sternberg (2005) ด�ำเนิน
การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามแบบมาตรส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อ (Discriminate Power) และค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) รวมจ�ำนวน 78 ข้อค�ำถาม หลังจาก
นั้น ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
จ�ำนวน 400 คน และได้ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อค�ำถามอีกครั้งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.91 แล้ ว จึ ง น� ำ ข้ อ ค� ำ ถามมาด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์
ด้วยเทคนิคทางสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor
Analysis) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ หากพบว่า
แบบจ�ำลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Non Fit) ผู้วิจัยด�ำเนินการปรับแก้
แบบจ�ำลองด้วยการตัดข้อค�ำถามที่มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) น้อยกว่า 0.40
ออก เพราะยังไม่เป็นองค์ประกอบที่ดีในแบบจ�ำลอง
ได้ (Stevens, 2002) และการยอมให้ค่าความคลาด
เคลื่อนในการวัดของตัวแปรเชิงประจักษ์ บางคู่มีความ
สัมพันธ์กัน (Set Error Covariance) จนกระทั่งแบบ
จ�ำลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่
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ยอมรับได้ จึงจะยอมรับในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต
(Parameters) ในแบบจ�ำลองดังกล่าว
และด้านการโน้มเอียง โดยใช้สถิติทดสอบ t
ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ด้ ว ยการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ ผลการวิจัย
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์แล้วด�ำเนินการทดลองด้วย
การวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ผู้วิจัยน�ำเสนอ
แบบแผนการทดลอง แบบ One Group Pretest – ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
Posttest Design วัดก่อนการทดลอง และหลังการ
1. การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการคิดของ
ทดลอง กับกลุ่มทดลองจ�ำนวน 40 คน เพื่อท�ำการ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
เปรียบเทียบคะแนนรูปแบบการคิด 5 องค์ประกอบ
1.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง (n = 400)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.51
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50
รวม

กลุ่มตัวอย่าง (n = 400)
จำ�นวน
ร้อยละ
165
235
400

41.25
58.75
100.00

28
78
156
138
400

7.00
19.50
39.00
34.50
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor Analysis)
มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 จ�ำนวน 156 คน ขององค์ประกอบรูปแบบการคิด ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ข้อที่ 1 รายละเอียดดังตารางที่ 2
คิดเป็นร้อยละ 39.00
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ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของรู ป แบบการคิ ด ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ แสดงค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading Score)
ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร (Error) ค่าสถิติทดสอบ t และค่า R2 (n = 400)
Factor
Loading (λ)

Error
(θ)

t

R2

ชอบสร้างกฎเกณฑ์ (legis)
เก่งบริหารจัดการ (exec)
ชำ�นาญวินิจฉัย (judi)

.81
.80
.86

.34
.35
.25

19.24
19.09
21.27

.66
.65
.75

มุ่งในสิ่งเดียวกัน (mona)
คิดเรียงลำ�ดับ (hier)
ทำ�หลายอย่างพร้อมกัน (olig)
จัดสรรระเบียบ (anar)

.84
.63
.64
.64

.29
.60
.60
.60

19.42
13.65
13.74
13.71

.71
.40
.40
.40

มองภาพรวม (glob)
มองเฉพาะเจาะจง (local)

.86
.83

.26
.31

21.08
20.14

.74
.69

ยึดถือตนเอง (inter)
คิดแบบร่วมมือ (exter)

.59
.76

.65
.42

12.25
16.36

.35
.58

ด้านหน้าที่ (funct)

ด้านรูปแบบ (forms)

ด้านระดับ (level)

ด้านขอบเขต (scopes)

ด้านการโน้มเอียง (bias)
เสรีนิยม (libe)
.89
.20
22.38
.80
อนุรักษ์นิยม (conse)
.88
.22
21.93
.78
χ2= 43.27, df = 28, p-value = .03275 ;χ2 / df = 1.54; RMSEA = .037; RMR = .013; SRMR =
.015; CFI = 1.00; GFI = .98 ; AGFI = .95; CN = 440.97
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 รูปแบบการคิดของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้ χ2= 43.27, df = 28, p-value = .03275 ; χ2 /
df = 1.54; RMSEA = .037; RMR = .013; SRMR = .015; CFI = 1.00; GFI = .98 ; AGFI = .95; CN = 440.97
พบว่า รูปแบบการคิดในกลุม่ รวมมีองค์ประกอบร่วมกัน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ
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ด้านขอบเขต ด้านการโน้มเอียง แต่ละองค์ประกอบมี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง .26 - .31 แต่ละ
รายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังนี้
ด้านหน้าที่ (funct) ประกอบด้วยลักษณะของ ตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวนของด้าน
บุคคลที่ ชอบสร้างกฎเกณฑ์ (legis) เก่งบริหารจัดการ ระดับ (level) (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อ
(exec) ช�ำนาญวินจิ ฉัย (judi) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบ มั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่าง
มาตรฐาน (λ) (Standardized Solution) มีค่าอยู่ ร้อยละ 69 – 74
ด้านขอบเขต (scopes) ประกอบด้วยลักษณะ
ระหว่าง .80 - .86 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง ของบุคคลที่ ยึดถือตนเอง (inter) คิดแบบร่วมมือ
.25 - .35 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความ (exter) มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (λ)
แปรปรวนของด้านหน้าที่ (funct) (ตัวชีว้ ดั แต่ละตัวแปร (Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .59
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) - .76 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง .42 ได้ระหว่างร้อยละ 65 – 75
ด้านรูปแบบ (forms) ประกอบด้วยลักษณะของ .65 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวน
บุคคลที่ มุง่ ในสิง่ เดียวกัน (mona) คิดเรียงล�ำดับ (hier) ของมิติด้านขอบเขต (scopes) (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปร
ท�ำหลายอย่างพร้อมกัน (olig) จัดสรรระเบียบ (anar) มี มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจาก
ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized ค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 35 – 58
ด้านการโน้มเอียง (bias) ประกอบด้วยลักษณะ
Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .63 - .84 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของบุคคลที่ เสรีนิยม (libe) อนุรักษ์นิยม (conse) มี
(θ) อยู่ระหว่าง .29 - .60 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized
อธิ บ ายความแปรปรวนของด้ า นรู ป แบบ (forms) Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .88 - .89 อย่างมีนัยส�ำคัญ
(ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 40 – 71 (θ) อยู่ระหว่าง .20 - .22 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ
ด้ า นระดั บ (level) ประกอบด้ ว ยลั ก ษณะ อธิบายความแปรปรวนของด้านการโน้มเอียง (bias)
ของบุคคลที่ มองภาพรวม (glob) มองเฉพาะเจาะจง (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
(local) มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (λ) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่าง ร้อยละ 78 – 80
(Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .83 - .86

.89 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง .20 - .22
แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวนของด้านการโน้มเอียง (bias) (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปร
มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่าง ร้อยละ 78 – 80
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ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับ 2 รูปแบบการคิดของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
2. การศึกษาผลการใช้กจิ กรรมทางคณิตศาสตร์
เพือ่ เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสติ ระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
2.1 การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรม เอกสาร
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์
โดยกิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ใ นการวิ จั ย
ครั้งนี้ ไม่เน้นเนื้อหาสาระระดับสูง เน้นการใช้ความ
รู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ
สะท้อนกระบวนการคิดและรูปแบบการคิดให้มาก
ทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบรูปแบบของกิจกรรมในลักษณะ

ของเกมการศึกษา ใช้กระบวนการกลุ่มในการด�ำเนิน
กิจกรรม สร้างกฎเกณฑ์ กติกาของแต่ละกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการแนวคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยุกต์ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ในการเสริม
สร้างรูปแบบการคิด ทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 เกณฑ์ ร ่ ว มรวมมิ ต ร
เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นการสร้างกฎเกณฑ์ กติกา
ในการจ�ำแนกและจัดหมวดหมูอ่ ย่างสมเหตุสมผล และ
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2 เมนูหรรษา เป็นกิจกรรม
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การตั ด สิ น ใจที่ เ กิ ด จากการ
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วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล จากสถานการณ์ และกลยุทธ์ในการคิดที่หลากหลายของแต่ละบุคคล
จ�ำลอง ที่เชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจ�ำวันที่เกิดขึ้น การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ตลอดจน
ความร่วมมือในการด�ำเนินการตามแผนที่ได้ตั้งไว้ เพื่อ
ในสถานศึกษา
กิ จ กรรมที่ 3 งานวั ด เป็ น กิ จ กรรมที่ เสริมสร้างรูปแบบการคิดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่,
สะท้อนให้เห็นถึงไหวพริบของบุคคลในการแก้ปัญหา ด้ า นรู ป แบบ, ด้ า นระดั บ , ด้ า นขอบเขต และด้ า น
ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อ การโน้มเอียง
สิง่ ส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั เน้นย�ำ้ อีกประการหนึง่ คือ
ที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาใหม่ได้
กิจกรรมที่ 4 เรียงน�้ำหนัก เป็นกิจกรรม การน�ำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรม
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ เ หตุ ผ ลในการวิ เ คราะห์ วิธีการได้มาซึ่งค�ำตอบ ทั้งหมดนี้จะสะท้อนให้เห็น
ภาพรวมของรูปแบบการคิดทั้งหมด และได้สะท้อน
คาดการณ์จากข้อมูลที่มี ไปสู่ค�ำตอบที่ถูกต้อง
กิจกรรมที่ 5 สุดท้ายทีป่ ลายขวด เป็นกิจกรรมที่ ถึงทักษะในการสื่อสารความคิด การอธิบายเหตุผล
สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการ การวางแผนในการ ให้บุคคลอื่นเข้าใจและยอมรับ ซึ่งเป็นทักษะที่ส�ำคัญ
แก้ปัญหา ตลอดจนการจัดกระบวนการท�ำงานกลุ่ม ประการหนึ่ง ของบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพครู
ตามเงื่ อ นไขที่ จ� ำ กั ด และกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด
2.2 ผลการใช้กจิ กรรมทางคณิตศาสตร์เพือ่
เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี
สร้างสรรค์ในการท�ำงาน
กิ จ กรรมที่ 6 มากกว่ า น้ อ ยกว่ า เป็ น คณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการคาดเดาสถานการณ์ที่
ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การทดลองใช้ กิ จ กรรม
จะเกิดขึน้ อย่างมีเหตุผล เพือ่ การตัดสินใจในการด�ำเนิน ทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิด ด้วย
การที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
กระบวนการทดลองแบบ One Group Pretest –
จากกิจกรรมทั้ง 6 นี้ ผู้วิจัยเน้นให้ผู้เรียนได้ Posttest Design เพื่อท�ำการเปรียบเทียบคะแนนรูป
ร่วมกิจกรรม ใช้หลักกระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกต แบบการคิด ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้าน
พฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล สังเกตปฏิสัมพันธ์ใน รูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง
กลุ่ม การพิจารณาการวินิจฉัยปัญหา รูปแบบการคิด โดยใช้สถิติทดสอบ t รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนรู ป แบบการคิ ด ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง
ระหว่างก่อนกับหลังการได้รับการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (n=40)
ด้านหน้าที่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ด้านรูปแบบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ด้านระดับ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ด้านขอบเขต
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ด้านการโน้มเอียง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
รูปแบบการคิดภาพรวม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

X

4.71
5.16
X

4.67
5.09
X

4.95
5.16
X

5.05
5.28
X

4.65
4.92
X

4.81
5.12

จากตารางที่ 3 พบว่า หลังจากที่ได้รับการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูป
แบบการคิด แล้วกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย รูปแบบ
การคิด ในภาพรวม สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.12 > X = 4.81) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.907, P = .000) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน ดังนี้

SD
.68
.68
SD
.75
.67
SD
.67
.65
SD
.64
.64
SD
.74
.78
SD
.58
.59

t
4.577

df
39

p-value
.000

t
3.515

df
39

p-value
.001

t
2.159

df
39

p-value
.037

t
2.724

df
39

p-value
.010

t
2.980

df
39

p-value
.005

t
4.907

df
39

p-value
.000

ด ้ า น ห น ้ า ที่ พ บ ว ่ า ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง
หลังจากที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
แล้วกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.16 > X = 4.71)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.577,
P = .000)
ด้านรูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่
ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ แล้วกลุ่ม
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ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม กับ Sternberg และ Grigorenko (2007) ได้ศึกษา
ทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.09 > X = 4.67) อย่างมี ความสัมพันธ์ของรูปแบบการคิด และ Sternberg
ั นาแบบวัดรูปแบบการคิด โดยพิจารณา
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.515, P = .001) (2005) ทีไ่ ด้พฒ
ด้านระดับ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง หลังจากทีไ่ ด้รบั องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ แล้วกลุม่ ตัวอย่าง ด้านระดับ ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง และ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทาง เมื่ อ น� ำคะแนนของแบบวั ดในแต่ ละข้อ ไปวิ เคราะห์
คณิตศาสตร์ ( X = 5.16 > X = 4.95) อย่างมีนยั ส�ำคัญ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory
Factor Analysis) พบว่า แบบวัดรูปแบบการคิดมีค่า
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.159, P = .037)
ด ้ า น ข อ บ เข ต พ บ ว ่ า ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลมากกว่าค่าความ
หลังจากที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ กลมกลืนขั้นต�่ำ (The minimum value of the fit
แล้ ว กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ก่ อ น function) อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดล
การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.28 > และข้อมูลเชิงประจักษ์โดยภาพรวมมีความกลมกลืนกัน
X = 5.05) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (Jöreskog & Sörbom, 1989, pp. 23-28) และเมื่อ
พิจารณาจากค่าดัชนีการวัดความกลมกลืนอื่น ๆ ก็ให้
(t = 2.724, P = .010)
ด้านการโน้มเอียง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผลสอดคล้องกัน คือ ดัชนีความสอดคล้อง (GFI) มีค่า
หลังจากที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้วกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนีความสอดคล้อง
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ( X = 4.92 > X = 4.65) เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่าสูงมากใกล้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.980, 1.0 และดัชนีรากของก�ำลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR)
มีค่าเท่ากับ 0.0036 ดัชนีรากที่สองของความคลาด
P=.005)
เคลื่ อ นในการประมาณค่ า (RMSEA) มี ค ่ า เท่ า กั บ
อภิปรายผล
0.012 ซึ่งมีค่าต�่ำมากใกล้ศูนย์จากค่าดัชนีดังกล่าว
1. กา รวิ จั ย เรื่ อ งก ารพั ฒ นากิ จ ก รรม แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ เสริมสร้างรูปแบบการคิดของ ของรูปแบบการคิด ทั้ง 5 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถวัดองค์ประกอบของรูปแบบ
บูรพา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการคิด ประกอบ การคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ ได้ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการยืนยันความเที่ยง
ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง จากผลการวิจัย ตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของแบบวัด
เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการคิดนี้ รูปแบบการคิด เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สามารถยืนยันได้ว่า แบบวัดรูปแบบการคิดของการ เชิงยืนยันเป็นเทคนิควิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
วิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน เชิงโครงสร้างที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์
สามารถวัดรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี วิรัชชัย (2542, หน้า 53) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนที่ส�ำคัญใน
คณะศึกษาศาสตร์ได้ ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้อง การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลอีกขัน้ ตอนหนึง่ คือ การตรวจ
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สอบความตรงของโมเดลลิสเรล ที่เป็นสมมติฐานการ
วิจัย หรือการประเมินผลความถูกต้องของโมเดล หรือ
การตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์
กับโมเดลโปรแกรมลิสเรล จะให้คา่ สถิตทิ ชี่ ว่ ยตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล 5 วิธี คือ
1.1 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสห
สัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ (Standard Errors
and Correlations of Estimates)
1.2 สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ และสั ม ประสิ ท ธิ์
การพยากรณ์ (Multiple Correlations and
Coefficients of Determination) ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล จะให้ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ส�ำหรับตัวแปรสังเกต
ได้ แยกทีละตัว และรวมทุกตัวรวมทั้งสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ของสมการโครงสร้าง ด้วยค่าสถิติเหล่านี้ควร
มีค่าสูงสุดไม่เกินหนึ่งและค่าที่สูงกว่า แสดงว่า โมเดลมี
ความตรง
1.3 ค่ า สถิ ติ วั ด ระดั บ ความกลมกลื น
(Goodness of Fit Measures) ค่าสถิติในกลุ่มนี้ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล
ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเฉพาะค่าพารามิเตอร์แต่ละตัว
เหมือนค่าสถิติสองประเภทแรก ในทางปฏิบัติ นักวิจัย
ควรใช้สถิตวิ ดั ระดับความกลมกลืนตรวจสอบความตรง
ของโมเดลทั้งโมเดลค่าสถิติในกลุ่มนี้ส�ำหรับโปรแกรม
ลิสเรลมี 4 ประเภท คือ
		 1.3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square
Statistics) ค่าสถิติไค-สแควร์เป็นค่าสถิติใช้ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว่า ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็น
ศูนย์ การค�ำนวณค่าไค-สแควร์ ค�ำนวณจากผลคูณของ
องศาอิสระกับค่าของฟังก์ชนั่ ความกลมกลืน ถ้าค่าสถิติ
ไค-สแควร์มีค่าสูงมาก แสดงว่า ฟังก์ชั่นความกลมกลืน
มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ
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โมเดลลิสเรลไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ถ้ า สถิ ติ ไ ค-สแควร์ มี ค ่ า ต�่ ำ มากและยิ่ ง มี ค ่ า ใกล้ ศู น ย์
มากเท่าไร แสดงว่าโมเดลลิสเรลสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
		 1.3.2 ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น
(Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนี GFI เป็นอัตราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดล
ก่อนปรับและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชนั่ ความกลมกลืน
ก่อนปรับโมเดล ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
และเป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างถ้าดัชนี
GFI เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
		 1.3.3 ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น
ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index
=AGFI) เมื่อน�ำดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยค�ำนึงถึงขนาด
ขององศาความเป็นอิสระ ซึ่งรวมทั้งจ�ำนวนตัวแปร
และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะได้ค่าดัชนี AGFI ที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI
		 1.3.4 ดั ช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ย ก� ำ ลั ง
สองของส่ ว นที่ เ หลื อ (Root Mean Squared
Residual=RMR) ดั ช นี RMR บอกขนาดของ
ส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความ
กลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และจะใช้ได้ต่อเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกต
ได้ เ ป็ น ตั ว แปรมาตรฐาน เพราะค่ า ดั ช นี แ ปลความ
หมายสัมพันธ์กับขนาดของความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่ ว มระหว่ า งตั ว แปร ค่ า ของดั ช นี RMR
ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
1 . 4 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ศ ษ เ ห ลื อ ห รื อ
ความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) วิธีการ
ใช้คิวพล็อตเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
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ความคลาดเคลื่อนกับค่าควอไทล์ปกติ ถ้าได้เส้นกราฟ คิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้น กระบวนการ
ทีม่ คี วามชันมากกว่าเส้นทแยงมุม อันเป็นเกณฑ์ในการ ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยบูรณาการการใช้พลวัต
เปรียบเทียบ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน ของกลุ่ม การยอมรับซึ่งกันและกัน จะท�ำให้บุคคลที่
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีลักษณะรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน มีมุมมอง มี
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การปรับความคิด เพื่อน�ำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่
ที่แสดงดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โมเดลการ เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการคิดที่ Ho (1998) ที่เน้นการแสดงออกของรูปแบบการคิด
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สัมพันธ์กับความคิดด้านบวก และการแสดงออก
สามารถน�ำไปใช้ในการวัดรูปแบบการคิดของนิสติ ระดับ ด้านบวก และสอดคล้องกับ Zhang และ Sternberg
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีความเที่ยงตรง (2000) ทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบการคิด กับประสบการณ์ของ
2. ผลการใช้ กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ครูมืออาชีพ ที่ว่าระยะเวลาและประสบการณ์ของครู
เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี มืออาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดของบุคคล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 40 คน ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่มีการแลก
พบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีคะแนน เปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นครู
รูปแบบการคิดในแต่ละด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ จะท�ำให้บุคคลสามารถพัฒนารูปแบบการคิดได้อย่างมี
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพ
สามารถน� ำ มาใช้ ใ นการเสริ ม สร้ า งรู ป แบบการคิ ด
ได้ ผู้วิจัยให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิด ด้วย ข้อเสนอแนะ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในระยะแรกของ ผู ้ วิ จั ย จะสร้ า ง
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
สัมพันธภาพกับนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แนะน�ำให้
แบบวั ด รู ป แบบการคิ ด และกิ จ กรรมทาง
นิสิตทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม คณิตศาสตร์สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะ
ทางคณิตศาสตร์ ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมทาง สมดังนี้
คณิ ต ศาสตร์ ตลอดจนระยะเวลาจุ ด มุ ่ ง หมายของ
1.1 แบบวัดรูปแบบการคิด สามารถน�ำไป
ขั้นตอนนี้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพรับฟังความคิดความ เป็นเครือ่ งมือในการประเมินรูปแบบการคิดส�ำหรับนิสติ
รูส้ กึ ของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคเบือ้ งต้น ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตครูทั่วไป
ในการสอน การพัฒนากระบวนการคิด เพื่อเสริมสร้าง ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
รูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบต่อไป
นี้ได้
การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์นี้ ความ
1.2 กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์ ผู ้ ที่ จ ะน� ำ
โดดเด่นของกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นความรู้ ไปใช้ควรเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พื้นฐานของคณิตศาสตร์ ความรู้ที่เน้นเรื่องเหตุและผล พัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงตรรกะทางคณิตศาสตร์ จะสะท้อนรูปแบบการคิด การปรับความคิด ได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
ของบุคคลได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เกมการ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูก้ อ่ นทีจ่ ะน�ำไปใช้ และ
ศึกษา จะท�ำให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
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ในการน�ำไปใช้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
รูปแบบการคิดในแต่ละช่วงวัย เพื่อเปรียบเทียบ และ
น�ำไปสู่การพัฒนาการคิดได้อย่างเหมาะสม
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การคิดในอาชีพที่แตกต่างกัน และมีการเสริมสร้างรูป
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แบบการคิดในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและ
ได้ประโยชน์สูงสุด
2.3 ควรมี ก ารพั ฒ นากิ จ กรรมทาง
คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
เสริมสร้างรูปแบบการคิดในแต่ละช่วงวัยได้หลากหลาย
มากขึ้น
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นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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ณัฐที ปิ่นทอง*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นปีการศึกษา 1/2560 จ�ำนวน 555 คน ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย ก�ำหนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ประกอบไปด้วย ระบบการแสดงผลข้อมูลชมรมประจ�ำปีการศึกษา ระบบการเข้าร่วมชมรม ระบบ
จัดการข้อมูลนักศึกษา และระบบการตรวจสอบข้อมูลชมรมที่เข้าร่วมแล้วย้อนหลัง 2) ความพึงใจของนักศึกษา
ที่มีต่อนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.160, SD = 0.024) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ( X = 4.166, SD = 0.871) ด้านภาพ
รวมของระบบ ( X = 4.163, SD = 0.865) และด้านรูปแบบการใช้งาน ( X = 4.156, SD = 0.867) ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : นวัตกรรม/ ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา/ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ABSTRACT
The purposed of this study were 1) to develop the innovation of joint the society, Rajabhat
Rajanagarindra University, and 2) to evaluate the student’s satisfaction in term of innovation of
joint the society, Rajabhat Rajanagarindra University, The samples were 555 students in Rajabhat
Rajanagarindra University and study in year of 1/2560 by simple random sampling with Krejcie
and Morgan’s tables. The statistics used for data analysis were arithmetic mean and standard
deviation.
The research findings were found that 1) The innovation of joint the society Rajabhat
Rajanagarindra University were list of society’s system, joint the society’s systems, student account
*อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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management’s system, and historical of joint the society’ssystem. 2) The level of student’s
satisfaction in term of the innovation of joint the society, Rajabhat Rajanagarindra University
were rated at the high level ( X = 4.160, SD = 0.024). When considering all aspects separately,
they were also rated at the high level, ranking from higher to lower average score were: aspect
of system’s performance ( X = 4.166, SD = 0.871), aspect of system’s overall ( X = 4.163, SD =
0.865) and aspect of usability ( X = 4.156, SD = 0.867)

Keywords : Innovation/ Joint the Society System/ Rajabhat Rajanagarindra University

บทน�ำ
ปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูย่ คุ ประเทศไทย
4.0 โดยเป็นนโยบายหลักที่ส�ำคัญของรัฐบาลในการน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เข้า
มาช่วยในการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นในการพัฒนาพลังแห่งการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์
ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างความพร้อมของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา เป็นการน�ำสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้
นักศึกษาน�ำไปสู่ความรู้และปัญญาได้อย่างเสมอภาค
และยัง่ ยืน และสามารถสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบัน
ทางการศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและ
สังคม และจากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น
สถาบันอุดมศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาและการวิจยั
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงบูรณาการ และน�ำศาสตร์เหล่านั้นมา
หลอมรวมเป็นการวิจยั ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพือ่
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของ
ผู้เรียนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกระบวนการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคน หัวใจส�ำคัญ คือ ครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
การด� ำ เนิ น งานด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาเป็ น
กิจกรรมทีส่ ถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมเพือ่
ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือ
จากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
แล้ว โดยกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจัดขึน้ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า
2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด�ำเนินการโดยองค์กร
นักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได้แก่ ความรู้ การคิด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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ความรับผิดชอบ และการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2550)
จากผลการวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
งานด้านกิจการนักศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ
ด้ า นการด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามี ค ่ า เฉลี่ ย
ต�่ำที่สุด (มัลลิกา วีระสัย และประดิษฐา นาครักษา,
2557) และจากการศึกษาเพิม่ เติมพบว่า ด้านการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนิน
งาน ได้แก่ นักศึกษาที่ท�ำกิจกรรมมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
จึงท�ำให้การด�ำเนินงานไม่มคี วามต่อเนือ่ ง และขาดผูร้ บั
ผิดชอบที่แน่นอน นักศึกษาสนใจกิจกรรมในห้องเรียน
มากกว่าเนื่องจากค่านิยมการแข่งขันกันเพื่อจะได้งาน
ท�ำที่ดี ท�ำให้ไม่มีความสนใจในการท�ำกิจกรรมอื่น ๆ
หรือนักศึกษาบางกลุ่มมีความสนใจในกิจกรรมนอก
ห้องเรียน แต่ไม่มีเวลา ทางด้านของอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษามองว่า การมาเป็นที่ปรึกษากิจกรรม
นักศึกษานัน้ เป็นเรือ่ งเสียเวลา ท�ำให้พลาดโอกาสทีจ่ ะไป
ท�ำให้ตนเองมีความก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ หรืออาจารย์
บางท่านไม่ทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับการท�ำกิจกรรม
นักศึกษา จึงให้การสนับสนุนได้ไม่เต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร ท�ำให้
อาจารย์ผสู้ อนไม่สนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา ทางด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง มี ง บ
ประมาณจ�ำกัด หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ
เป็นเหตุให้นักศึกษาที่มาท�ำกิจกรรมต้องแบ่งเวลาส่วน
หนึ่งในการออกไปหารายได้เพิ่มเติม หรือขอรับบริจาค
เพื่อจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จากปัญหาดัง
กล่าว นักศึกษาจึงเลือกทีจ่ ะออกไปท�ำกิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัยมากกว่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วให้
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ความบันเทิง จึงเป็นปัจจัยทีม่ สี ว่ นในการดึงความสนใจ
ของนักศึกษา เช่น การออกไปท�ำกิจกรรมรับน้อง หรือ
การเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างกลุ่มนักศึกษา จนเกิดปัญหา
อาชญากรรมหรืออุบัติเหตุตามมา น�ำมาซึ่งการสูญเสีย
ทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักศึกษาส่วนมากยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมตาม
ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ก�ำหนดไว้ เพียงแต่รูปแบบ
การบริหารจัดการของชมรมยังขาดความเป็นมาตรฐาน
ได้แก่ รูปแบบของการเข้าร่วมชมรม ระยะเวลาในการ
ก�ำหนดการเข้าร่วมชมรม การประชาสัมพันธ์ทไี่ ม่ทวั่ ถึง
รวมไปถึงข้อก�ำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในขณะที่ ปั ญ หาบางส่ วนเกิ ดจากความไม่ เข้ า ใจกั น
ระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในขั้นตอนของการ
สมัครเข้าร่วมชมรม เช่น ปัญหาด้านเวลา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางส่วนเสียเวลาใน
การต่อคิวเป็นเวลานาน บางส่วนมีการรอนักศึกษาอื่น
กรอกใบสมัคร นักศึกษาบางคนไม่ได้น�ำปากกามาด้วย
อีกทั้งจ�ำนวนปากกาที่ทางชมรมมีให้นักศึกษากรอกใบ
สมัครมีไม่เพียงพอ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางส่วนพูดถึงสภาพ
แวดล้อมว่าสถานที่ในวันที่มีการจัดกิจกรรมมีอากาศ
ที่ค่อนข้างร้อน จ�ำนวนนักศึกษามากเกินไปเนื่องจาก
มีการจัดงานแสดงประกวดดาวเดือนท�ำให้เกิดการ
แออัดของนักศึกษา และเสียงดนตรีที่ดังมากจนท�ำให้
การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความล�ำบาก และปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์บางส่วนพูดถึงการจัดเก็บเอกสารใบสมัคร
เข้าร่วมชมรมของนั กศึ กษาว่า ยัง ขาดประสิทธิ ภาพ
เช่น ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาไม่ถูกต้อง การกรอกข้อมูล
ชื่อและนามสกุลที่ไม่ชัดเจนท�ำให้ทีมงานของชมรม
อ่านไม่ได้ มีการกรอกข้อมูลชื่อของสาขาวิชา หรือของ
คณะที่ผิด การกรอกตัวเลขรหัสนักศึกษาที่ไม่ชัดเจน
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รวมไปถึงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่สามารถน�ำไปสรุปผลเป็นสถิติ ขอบเขตของการวิจัย
ที่ชัดเจน เช่น ไม่ทราบว่าชมรมใดมีจ�ำนวนนักศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา มี ก าร
เข้าร่วมมากทีส่ ดุ หรือคณะใดมีจำ� นวนนักศึกษาเข้าร่วม ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
มากที่สุด รวมไปถึงการเรียงล�ำดับชมรมจ�ำแนกตาม
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการพัฒนาระบบ
จ�ำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมชมรม เป็นต้น
การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบการ ราชนครินทร์ในรูปแบบของเว็บไซต์ รองรับการใช้งาน
เข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช ผ่านเบราเซอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
นคริน ทร์ โดยการน� ำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี เคลือ่ นทีส่ มาร์ทโฟน โดยเป็นนวัตกรรมในขัน้ การพัฒนา
สารสนเทศเข้ า มาผสมผสานการท� ำ งานอย่ า งเป็ น ต้นแบบการใช้งาน มีรูปแบบการท�ำงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
รูปธรรมที่ชัดเจน งานวิจัยนี้ได้น�ำเวิร์ดเพรสพร้อมด้วย ระบบรองรับให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าใช้งานผ่าน
ปลัก๊ อินทีเ่ กีย่ วข้องมาพัฒนาระบบให้นกั ศึกษาสามารถ ระบบได้ รองรับการเลือกชมรม และยืนยันการเข้าร่วม
เข้าร่วมชมรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ ชมรมตามที่นักศึกษาได้เลือกไว้ได้ จากนั้นนักศึกษายัง
ตามความต้องการ โดยไม่จำ� กัดเวลาและสถานที่ รองรับ คงสามารถตรวจสอบรายการชมรมทีเ่ คยลงทะเบียนไว้
การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม มีการจัดท�ำข้อมูลจ�ำนวน แล้วย้อนหลังได้
นักศึกษาที่เข้าร่วมชมรม ข้อมูลของจ�ำนวนชมรมที่
2. ขอบเขตด้ า นโปรแกรม เป็ นการพั ฒ นา
นักศึกษาได้เลือก หรือข้อมูลจ�ำนวนชมรมทั้งหมดของ โปรแกรมโดยใช้รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในส่วนของนักศึกษา เวิ ร ์ ด เพรสส์ (Wordpress) มาเป็ น แกนกลางของ
ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมชมรมย้อนหลังได้ ระบบ จากนั้นได้มีการน�ำปลั๊กอิน (Plugin) เข้ามา
ตามความต้องการการปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล ร่ ว มในการพั ฒ นาด้ ว ย ได้ แ ก่ WooCommerce,
สังกัด หรือรหัสผ่านได้ตามความเหมาะสม
WooCommerce Breadcrumbs, WooCommerce
Currency Switcher, Woocommerce Products
วัตถุประสงค์การวิจัย
per Page, Disable WooComerce Reviews, User
1. เพือ่ พัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรม Role Editor, WP Simple Survey, WP Google
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Fonts, Advanced Custom Fields, WP Super
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนวั ต กรรม Cache, Slimstat Analytics, Facebook Comments
ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย Plugin และ WC Password Strength Settings จาก
ราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
นัน้ ด�ำเนินการทดสอบและติดตัง้ ผ่านซัพโดเมนเนมของ
ผู้วิจัย ใช้ชื่อว่า http://carrot.pinthong.com
สมมติฐานของการวิจัย
3. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ความพึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในปีการศึกษา 1/2560 และได้เข้าใช้งานนวัตกรรม
อยู่ในระดับมาก
ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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ราชภัฏราชนครินทร์ที่พัฒนาขึ้น จ�ำนวน 4,000 คน
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 555 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ก�ำหนดขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน
(วรรณี แกมเกตุ, 2555)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็น
เครื่องมือส�ำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้ในการเข้าร่วมชมรม
2. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรม
ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อน�ำผลมาปรับปรุงและพัฒนา
รู ป แบบการเข้ า ร่ ว มชมรมให้ มี ค วามทั น สมั ย ตาม
นโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 และการศึกษา 4.0
3. ได้แนวทางในการวิจัย และเป็นการส่งเสริม
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้มี
ประสิทธิภาพด้านการให้บริการนักศึกษาให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว
4. ได้สารสนเทศที่สะท้อนถึงความจ�ำเป็นใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้ เพื่อสนองนโยบายด้านการ
ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ก�ำหนดตัวแปรในการวิจยั ประกอบด้วยตัวแปร
ต้น คือ นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และตัวแปรตาม คือ
ความพึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดเครือ่ งมือส�ำหรับการวิจยั เป็น 2
ประเภท ดังนี้ 1) เครือ่ งมือในการพัฒนานวัตกรรมระบบ
การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งเป็นแบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม
ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
1. เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นานวั ต กรรมระบบ
การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลด้วยเวิรด์ เพรสพร้อมด้วยปลัก๊ อินทีเ่ กีย่ วข้อง และ
น�ำหลักการ ADDIE Model (Branson & Rayner et
al., 1975) ซึ่งแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
การออกแบบ การพัฒนา การน�ำไปใช้ และการประเมิน
ผล น�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยผู้วิจัย
เป็นผู้พัฒนาระบบด้วยตนเอง
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เป็ น แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจนวั ต กรรมระบบ
การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ ประกอบไปด้วยการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านภาพรวมของระบบ จ�ำนวน 5 ข้อ 2) ด้านรูปแบบ
การใช้งาน จ�ำนวน 10 ข้อ และ 3) ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบ จ�ำนวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 3 ด้าน จ�ำนวน
20 ข้อ ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมได้
ถู ก ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นคริ น ทร์ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ น วั ต กรรมระบบการเข้ า ร่ ว ม
ชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่พัฒนาขึ้นผ่านเว็บไซต์ โดยใช้เกณฑ์การยอมรับความ
พึ ง พอใจนวั ต กรรมต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ตั้ ง แต่ 3.51
ขึ้นไป จากการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า
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ระบบจึงจะอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับที่
1. ผลการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วม
ยอมรับได้ ระดับความพึงพอใจได้แบ่งระดับตามแบบ ชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ของลิเคอร์ท ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัย แบ่งรายละเอียดของผลที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม
ได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจแล้วน�ำเสนอให้ผู้ ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ ดังนี้ 1) นาย
1.1 ภาพรวมเว็บไซต์ของรายการชมรม
กิตติพงษ์ ทับพยุง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนา ประจ�ำปีการศึกษา จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายการ
นักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชมรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่
ราชนครินทร์ 2) นายธนากร ทองกล่อม นักวิชาการ เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม โดยจะแสดง
ศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี รูปภาพสัญลักษณ์ของชมรมและชือ่ ชมรม เมือ่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 3) นายศราวุฒิ คลิกทีช่ อื่ ชมรมก็จะสามารถเข้าดูรายละเอียดของแต่ละ
วิจิตร ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช ชมรมที่เลือกได้ ซึ่งผู้วิจัยออกแบบให้นักศึกษาเข้าถึง
นครินทร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดตรวจสอบความ ข้อมูลได้ง่ายที่สุด ดังภาพที่ 1
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.9 จากนั้นจึง
1.2 ข้อมูลรายละเอียดของชมรมและการลง
น�ำแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ ทะเบียนเข้าร่วม จะเป็นหน้าเว็บไซต์ทแี่ สดงรายละเอียด
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา (Tryout) ข้อมูลของชมรม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของชมรม อาจารย์
จ�ำนวน 30 ชุด และน�ำมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ที่ ป รึ ก ษาชมรม ที่ ป รึ ก ษาชมรม คณะกรรมการ
ของครอนบาค ซึง่ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ บริหารชมรม และรายละเอียดของชมรม ข้อมูลข่าว
0.938
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรูปภาพ ดังภาพที่ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรมเสร็จ
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดย เรียบร้อยแล้ว จะเป็นหน้าเว็บไซต์ทแี่ สดงข้อมูลชมรมที่
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 สิงหาคม นักศึกษาได้เลือกแล้ว โดยจะแสดงล�ำดับของรายที่ได้
พ.ศ. 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ บันทึก วันที่ รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม
ในการวิเคราะห์ครัง้ นีใ้ ช้สถิตเิ ชิงพรรณา วิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลของนักศึกษา ดังภาพที่ 3
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 ระบบนักศึกษา จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่
ให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
ผลการวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือแก้ไขรหัสผ่านดังภาพที่ 4
1.5 ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมชมรม
จากผลการด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนการ
วิ จั ย ปรากฎผลการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) ผลการพั ฒ นา ส�ำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่
นวั ต กรรมระบบการเข้ า ร่ ว มชมรมของนั ก ศึ ก ษา ให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2) ผลประเมิน ทะเบียนเข้าร่วมชมรม โดยระบบนี้จะมีการใช้งานต่อ
ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ เนื่องทุกปี นักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าปีที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทีไ่ ด้รบั การ ผ่านมา นักศึกษาได้เข้าร่วมชมรมใดบ้าง ดังภาพที่ 5
พัฒนาขึ้น ดังนี้
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จากผลการพัฒนานวัตกรรมผ่านระบบเว็บไซต์
แล้วมีการแสดงข้อมูลผลการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 1) จ�ำนวนชมรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในปีการศึกษา
2560 มีชมรมที่ขออนุมัติจัดตั้งขึ้น จ�ำนวน 22 ชมรม 2)
จ�ำนวนชมรมทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 มี
จ�ำนวนชมรมทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วมได้ทงั้ หมด 8,337 ชมรม
และ 3) จ�ำนวนนักศึกษาทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมชมรมจ�ำแนก
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ตามคณะ เรียงตามคณะที่มีนักศึกษาเข้าร่วมชมรม
มากไปหาน้อย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 2,289 ชมรม
คณะวิทยาการจัดการ 2,126 ชมรม คณะวิทยาศาสตร์
เเละเทคโนโลยี 1,871 ชมรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 1,389 ชมรม และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 662 ชมรม ตามล�ำดับ

ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของรายการชมรมประจ�ำปีการศึกษา
ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของรายการชมรมประจาปีการศึกษา

ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของรายการชมรมประจาปีการศึกษา

หน้าที่ 372
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ภาพที
ภาพที่ ่ 22 ภาพหน้
ภาพหน้าาเว็เว็บบไซต์
ไซต์ขข้อ้อมูมูลลรายละเอี
รายละเอียยดของชมรมและการลงทะเบี
ดของชมรมและการลงทะเบียยนเข้
นเข้าาร่ร่ววมชมรม
มชมรม

ภาพที
ภาพที่ ่ 33 ภาพหน้
ภาพหน้าาเว็เว็บบไซต์
ไซต์ขของการบั
องการบันนทึทึกกข้ข้ออมูมูลลการเข้
การเข้าาร่ร่ววมชมรมเสร็
มชมรมเสร็จจเรีเรียยบร้
บร้ออยแล้
ยแล้วว

ภาพที่ 3 ภาพหน้าเว็บไซต์ของการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ภาพที
ภาพที่ ่ 44 ภาพหน้
ภาพหน้าาเว็เว็บบไซต์
ไซต์ขของระบบนั
องระบบนักกศึศึกกษา
ษา

ภาพที่ 5 ภาพหน้าเว็บไซต์ของข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมชมรม
ภาพที่ 5 ภาพหน้าเว็บไซต์ของข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมชมรม
2. ผลการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มชมรม
ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม การยืนยันการเข้าร่วม
ราชภัฏราชนครินทร์
ชมรม การเลื อ กรายการชมรมประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา
การพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรม การกรอกข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาเพือ่ ยืนยันการเข้าร่วม
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ชมรม การแก้ไขรหัสผ่าน การตรวจสอบข้อมูลการเข้า
เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ ร่วมชมรม การดูข้อมูลรายการการเข้าร่วมชมรมที่ได้
เข้าร่วมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงทะเบียนไปแล้ว และการตรวจสอบข้อมูลชมรมที่
ได้ ง ่ า ยและสะดวกมากขึ้ น หลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า นักศึกษาก�ำลังเลือก ตามล�ำดับ
ใช้ ง านนวั ต กรรมฯ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
3. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ พบว่ า
ของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 555 คน เมื่อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏราชนคริ นทร์ ในภาพ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับ
น้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านภาพรวม คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสะดวกโดย
ของระบบ และด้านรูปแบบการใช้งาน โดยรายละเอียด รวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์ ความปลอดภัย
ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
โดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ความถูกต้อง
1 . ด ้ า น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ร ะ บ บ พ บ ว ่ า ของการเข้าสูร่ ะบบ และการออกจากระบบ ความเรียบ
ความพึ ง พอใจนวั ต กรรมระบบการเข้ า ร่ ว มชมรม ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนของสีและตัวอักษร และ
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ใ น ความสวยงามในภาพรวมของเว็บไซต์ ตามล�ำดับ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เมื่อน�ำผลการประเมินในแต่ละด้านมาผ่าน
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง ระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมอีกครั้ง
ล�ำดับคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเหมาะ จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จึงสามารถสรุปผลการ
สมของชมรมที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว ความเหมาะสม ประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานโดยรวมได้วา่ นวัต
ของระบบนักศึกษา ความเหมาะสมของรูปแบบการน�ำ กรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เสนอผ่านเว็บไซต์ ความเหมาะสมของรายการชมรม ราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ประจ�ำปีการศึกษา ความเหมาะสมของเมนูที่จ�ำเป็น ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และสามารถน�ำ
ภายในเว็บไซต์ ตามล�ำดับ
นวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา
2. ด้ า นรู ป แบบการท� ำ งาน พบว่ า ความ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้
พึ ง พอใจนวั ต กรรมระบบการเข้ า ร่ ว มชมรมของ
นักศึกษามหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ การแก้ ไข
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ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจรายด้ า นของนวั ต กรรมระบบการเข้ า ร่ ว มชมรมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายการประเมินแต่ละด้าน
1. ด้านภาพรวมของระบบ
1) ความเหมาะสมของรูปแบบการน�ำเสนอผ่านเว็บไซต์
2) ความเหมาะสมของเมนูที่จ�ำเป็นภายในเว็บไซต์
3) ความเหมาะสมของระบบนักศึกษา
4) ความเหมาะสมของรายการชมรมประจ�ำปีการศึกษา
5) ความเหมาะสมของชมรมที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว
2. ด้านรูปแบบการใช้งาน
6) การเลือกรายการชมรมประจ�ำปีการศึกษา
7) การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม
8) การตรวจสอบข้อมูลชมรมที่นักศึกษาก�ำลังเลือก
9) การยืนยันการเข้าร่วมชมรม
10) การกรอกข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมชมรม
11) การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม
12) การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมชมรม
13) การดูข้อมูลรายการการเข้าร่วมชมรมที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
14) การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
15) การแก้ไขรหัสผ่าน
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
16) ความเรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนของสีและตัวอักษร
17) ความสวยงามในภาพรวมของเว็บไซต์
18) ความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ
19) ความปลอดภัยโดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
20) ความสะดวกโดยรวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความความ
พึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีข้อควร
น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
ในภาพรวมความพึ ง พอใจของนวั ต กรรม
ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม

X

SD

ระดับความพึงพอใจ

4.166
4.079
4.191
4.117
4.259

0.904
0.877
0.847
0.860
0.835

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.164
4.197
4.018
4.196
4.160
4.198
4.153
4.112
4.200
4.159

0.869
0.856
0.905
0.845
0.898
0.813
0.867
0.882
0.865
0.875

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.133
4.121
4.182
4.184
4.209

0.879
0.898
0.833
0.862
0.885

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความรู้สึกสะดวก
สบายมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารน� ำ นวั ต กรรมระบบการ
เข้าร่วมชมรมของนักศึกษามาใช้งาน เนื่องจากระบบ
เดิมนักศึกษาจ�ำเป็นต้องรอลงทะเบียนยังสถานที่จัด
กิจกรรมซึ่งใช้เวลานาน เมื่อมีจ�ำนวนนักศึกษาที่มาก
ย่ อ มมี ค วามแออั ด ส่ ง ผลให้ สู ญ เสี ย เวลาที่ เ กิ ด จาก
ความล่ า ช้ า ในด้ า นของรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
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ภายหลังก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบเดิมจะมีเพียง นักศึกษาเลือกไว้แล้ว รองลงมา คือ ความเหมาะสม
การกรอกข้อมูลลงในเอกสาร บางครั้งนักศึกษาที่ดูแล ของระบบนักศึกษา และอันดับสาม คือ ความเหมาะ
ชมรมก็ไม่สามารถอ่านลายมือจากเอกสารที่ได้รับมา สมของรูปแบบการน�ำเสนอผ่านเว็บไซต์ เนื่องจาก
ได้ ท�ำให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด ดังที่กล่าวมา นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ สึ ก ได้ รั บ ความสะดวก
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน สบายต่อการใช้งาน เพราะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�ำดับคะแนนเฉลีย่ จาก ราชภัฏราชนครินทร์สว่ นใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 18-24 ปี
มากไปหาน้อย ดังนี้
ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในเจนวาย (Gen Y) คือ ผู้ท่ีเกิดใน
1 . ด ้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ มี ปี พ.ศ. 2524 - 2543 เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสนใจ
ความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือ ความสะดวกโดย ต่ อ เทคโนโลยี แ ละสามารถใช้ ง านอุ ป กรณ์ ท างด้ า น
รวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์ รองลงมา คือ เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงยังใช้เวลาว่าง
ความปลอดภัยโดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ไปกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น
และอันดับสาม คือ ความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ เรื่องการศึกษาหรือเรื่องความบันเทิง ซึ่งสอดคล้องกับ
และการออกจากระบบ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ รายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายจากรูปแบบ ประเทศไทย ปี 2559 โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
และวิธีการสมัครเข้าร่วมชมรมแบบเดิมการมีนวัตกร อิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
รมฯ ซึ่งสามารถใช้งานออนไลน์ได้ย่อมท�ำให้นักศึกษา การสื่อสาร, 2559) พบว่า จ�ำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตัดสินใจเข้าร่วมชมรมได้งา่ ยกว่ารูปแบบเดิมตามความ ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ใน
สนใจของนักศึกษาเป็นหลัก และมีความรวดเร็ว รวมถึง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรก ได้แก่ สมาร์ต
ความสะดวกสบายในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์ ซึง่ โฟน ร้อยละ 85.5 รองลงมา เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
สอดคล้องกับด้านประสิทธิภาพของระบบในรายด้าน บุคคล ร้อยละ 62 และคอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ
ความสะดวกโดยรวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์ 48.7 โดยหากเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้อนิ เทอร์เน็ต
จากงานวิจัยของ เสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์ (2558) ที่ โดยเฉลี่ยกับช่วงของวัย พบว่ากลุ่มเจนวาย จะเป็นก
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มในการตัดสินใจเข้าร่วมตาม ลุ่มที่มีจ�ำนวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง
ประเภทกิจกรรมชมรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 7.6 ชั่วโมงต่อ
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อ วัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย
การตัดสินใจเข้าร่วมตามประเภทกิจกรรมชมรม ด้าน ราชภัฏราชนครินทร์ที่อยู่ในเจนวายมีความต้องการใช้
การมีส่วนร่วม ด้านการยอมรับจากสังคม ด้านความ งานระบบผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่ารูปแบบเดิมที่ลง
รับผิดชอบ และด้านมิตรภาพจากเพื่อนนิสิต พบว่า ทะเบียนเข้าร่วมชมรมผ่านเอกสารใบสมัครในรูปแบบ
อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ของกระดาษ ในขณะที่ความพึงพอใจในด้านความ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมตามประเภทกิจกรรม เหมาะสมของรายการชมรมประจ�ำปีการศึกษาอยู่ใน
พบว่า สื่อประเภทสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนราศักดิ์ กล�่ำ
2. ด้านภาพรวมของระบบ มีความพึงพอใจ สี (2558) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง เหตุผลของการตัดสินใจเข้า
อยู ่ ใ นอั น ดั บ แรก คื อ ความเหมาะสมของชมรมที่ เป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
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บูรพา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยที่เป็นเหตุผลหลัก
6 ปัจจัย เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญของข้อค้นพบ ดังนี้
ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว ปัจจัยจากบุคคลอ้างอิง
ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการท�ำกิจกรรม ปัจจัย
อื่น ๆ ปัจจัยด้านจิตอาสา และปัจจัยด้านแรงเสริม
จากคณะศึกษาศาสตร์ ตามล�ำดับ โดยทั้งหมดชี้ให้
เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ส่วนใหญ่สามารถเลือกชมรมที่เหมาะสมกับตนเองได้
ตามความสมัครใจผ่านนวัตกรรมฯ ที่มีรูปแบบการน�ำ
เสนอผ่านเว็บไซต์
3. ด้านรูปแบบการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่
ในอันดับแรก คือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รองลงมา คือ
การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม และอันดับที่สาม
คือ การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม เนื่องจากนักศึกษา
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า รู ป แบบการแก้ ไขข้ อ มู ล
ส่วนตัวที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีการบันทึก
ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มชมรม ท� ำ ให้ ส ามารถตรวจสอบ
ข้อมูลชมรมที่นักศึกษาเคยเข้าร่วมย้อนหลังได้ รวมถึง
รูปแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรมที่มีรายละเอียด
ของชมรมที่ ค รบถ้ ว น มี ร ายชื่ อ สมาชิ ก ของชมรมที่
นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยตนเองแบบออนไลน์
ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรสรวง มณีมาลา (2553)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ซึ่งผลการศึกษา
พบว่ า สถาบั น ทางการศึ ก ษานอกจากจะท� ำหน้ า ที่
ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ควรมีการปลูกฝัง
พฤติกรรมที่เหมาะสม ถ่ายทอดให้นักศึกษาได้มีความ
รู้ความเข้าใจในการสร้างทัศนคดิที่ดี ดังนั้นกิจกรรม
นักศึกษา จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่อง
มื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ทางด้ า น
บุคลิกภาพ ด้านจิตใจ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งท�ำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาออกไป
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ควรเป็นผู้ที่สังคมพึงปรารถนา สามารถปรับตัวอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมชมรม ซึ่งผ่านนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น จึง
ถือว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ควรค�ำนึงถึงเป็นส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควร
มี ก ารสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาระบบงานทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่ อ ให้ ร องรั บ กั บ นโยบายรั ฐ บาลประเทศไทย 4.0
และด้านการศึกษาไทย 4.0 รวมถึงเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา โดยให้
ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัย
สามารถน� ำ ดั ช นี บ ่ ง ชี้ เ หล่ า นี้ ไ ปใช้ ใ นการวางแผน
ออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า น
ประสิทธิภาพของระบบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี เนื่องจากนักศึกษามองว่า นวัตกรรมที่พัฒนา
ขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด
เพื่อให้ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาอีกด้วย
3. ควรพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบที่คล้ายคลึง
กันนี้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นักศึกษาลดขั้นตอน
ลดระยะเวลาในการด�ำเนินการ และยังช่วยให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสามารถน�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปวางแผนในการ
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับยุคดิจิทัลในสังคมปัจจุบันอีกด้วย
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3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน� ำ ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา ในรูปแบบนี้ เพื่อน�ำไปพัฒนาระบบให้หน่วยงานอื่น
ครั้งนี้ เป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึก เพื่อน�ำมาเป็น ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ เช่น การพัฒนาระบบฐาน
แนวทางในการพั ฒ นานวั ต กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ข้อมูลวิจัยของคณาจารย์ การพัฒนาระบบวารสาร
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นช่ ว ยสนั น สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ วิชาการแบบดิจิทัลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ความพึงพอใจทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในในการด�ำเนิน เป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพและลดขั้นตอนของ
การตรวจประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและ
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมคุณภาพ
ในรูปแบบนี้ เพื่อน�ำไปพัฒนาระบบให้หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การพัฒนาระบบการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถน�ำผลการวิจัย
จองชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาระบบการจอง ไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ชุดครุย การพัฒนาระบบศิษย์เก่า การพัฒนาระบบ พัฒนานักศึกษา และน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์พอร์ตฟอริโอของนักศึกษา เพื่อเป็น นวัตกรรมไปปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ไป
แนวทางในการพัฒนาคะแนนการตรวจประเมินประกัน เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สมศ., สกอ.,
และ กพร.
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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หนังสือการศึกษาและความเป็นครูไทย เป็นต�ำราทีใ่ ช้ประกอบ
การเรียนการสอนรายวิชาที่สรุปองค์ความรู้ที่ครูและนักศึกษาครูควร
รู้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ จากต้นทางถึงปลายทางของครูมี
ทีม่ า หนังสือเล่มนีใ้ นบทที่ 1-3 ได้บอกเล่าการตัง้ ต้นของการน�ำปรัชญา
แนวคิดทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาไทยยุคที่เป็นรากเหง้า
สมัยต่าง ๆ มาถึงปัจจุบนั ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพฒ
ั นาการของนักการ
ศึกษา กระบวนการคิด แนวทาง ขั้นตอนและตัวอย่างแบบฝึกการคิดที่
หลากหลาย โดยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของครูได้ ส่วนในบทที่ 4 ได้มีการสรุปประเด็นและสาระส�ำคัญของ
กฎหมาย ข้อบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบตารางสรุปที่อ่านง่าย เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
ดร.เมธี
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ของครูอาจารย์ ลักษณะครูที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียน และเป็นสิ่งที่
ยึดเหนีย่ วให้ผปู้ ระกอบอาชีพประพฤติปฏิบตั ิ รวมถึงมีกจิ กรรม ขัน้ ตอนตัวอย่างการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
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ทยยุคที่เป็นรากเหง้าสมัยต่าง ๆ มาถึงปัจจุบัน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
ษา กระบวนการคิด แนวทาง ขั้นตอนและตัวอย่างแบบฝึกการคิดที่
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้ ส่วนในบทที่ 4 ได้มี
ะสาคัญของกฎหมาย ข้อบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากรทาง
งสรุปที่อ่านง่าย เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้นบทที่ 5-9
น้าที่ สภาพการทางานของครูอาจารย์ ลักษณะครูที่ดี คุณธรรมจริยธรรม
ป็นแบบอย่างให้ผู้เรียน และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้ผู้ประกอบอาชีพประพฤติ

