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บทบรรณาธิการ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับนี้  เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 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

เรยีนการสอน” รวมทัง้บทความวจิยัอกีจ�านวน 25 เรือ่ง  ซึง่เป็นบทความวจิยัทีน่�าเสนอข้อค้นพบทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่านและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาสังคมอย่างกว้างขวาง

หลากหลายประเด็น ซึ่งมีเนื้อหาทั้งในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ซ่ึงมีข้อค้นพบใหม่ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ

การวิจัย ด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ในนามกองบรรณาธกิารวารสารการศกึษาและการพฒันาสงัคม ขอขอบคณุผูเ้ขยีนบทความ ผูท้รงคณุวฒุิ

ประเมนิบทความ และสมาชกิผูอ่้านทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุและตดิตามวารสารการศกึษาและการพฒันาสงัคม

มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน พบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้าค่ะ

                                                                                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล 

                                                                                                  บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ

ในยุคที่ประเทศไทยก�าลังขับเคล่ือนด้วยโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นแผนการปฏิรูปโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ ที่รัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อน�าพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การขับเคลื่อนครั้งนี้จะต้องปฏิรูปทั้งหมด โดยเฉพาะ เรื่องการศึกษา 

และแรงงานของคนในประเทศ การศกึษาจงึเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ไปถงึจุดหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในเด็กปฐมวัยจึงถือว่าเป็นส่ิง

ส�าคัญจะน�าพาประเทศไปสูเ่ป้าหมายในอกี 20 ปีข้างหน้า เด็กปฐมวยัถือว่าเป็นวยัของการเร่ิมต้นเรียนรู้ และการ

ปลูกฝังสิ่งดีงาม การปลูกฝังทักษะชีวิตจึงควรจะเริ่มปลูกฝังในวัยนี้ ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งที่

จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการใช้ทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่

เหมาะสมกับวัย ควรจะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้เล่น ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ตรง เพราะ

จะท�าให้เดก็ได้มโีอกาสฝึกการใช้ทักษะชีวติ และแก้ปัญหาโดยตรง ดังนัน้ผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันาประเทศ

ต้องตระหนัก และให้ความส�าคญักบัการเตรยีมความพร้อมทักษะชวีติทีจ่�าเป็นในเดก็ปฐมวยั เพือ่เดก็จะได้เตบิโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต พร้อมที่จะน�าพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญ และสันติสุขต่อไป 

ค�าส�าคัญ : 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 (2017- 

2036). 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�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

**อาจารย์ประจ�าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทน�า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท�าขึ้นตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก

ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

รวมทัง้การปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย 

4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น

ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา

ทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ

ระดบัประเทศในทกุขัน้ตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง

และต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทาง

การพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท�ารายละเอียด

ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน”

โลกเคลื่อนตัวสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเร็ว ซับซ้อน และคาดการณ์ได้ยาก ทุกสังคมจะ

ต้องปรบัตวัเข้าหาเทคโนโลย ีและเพิม่ความสามารถใน

การสร้างสรรค์นวตักรรม ขณะเดยีวกนัต้องหาทางด�ารง

สภาวะสังคมที่เอ้ือต่อความเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์

ท่ีสร้างสรรค์ระหว่างมนุษย์ และสังคมสันติสุขส�าหรับ

ทุกคน การปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในการส่งเสริมนวัตกรรมจากชุมชนไปสู ่ระดับชาติ

ท�าให้กระทรวงศกึษาธกิารต้องเตรยีมปรบัหลกัสตูรการ

ศกึษาใหม่เพ่ือให้สอดรับกบัทศิทางการพัฒนาเศรษฐกจิ

ประเทศไทย 4.0 จึงได้ก�าหนดนโยบายไว้เป็นแนวทาง

ในแผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

และหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพุทธศักราช 2560 เกีย่ว

กับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิด

เผยถึงผลการศึกษาไทยท่ีผ่านมาพบว่าพัฒนาการ

ของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ในช่วงปี 2553-2557 มี

พัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ 

72.7 การทดสอบนานาชาติ PISA ของนักเรียนไทย

จ�านวนมากยังขาดทักษะที่จ�าเป็นต่อการประสบความ

ส�าเร็จในอาชีพ หรือการเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน โดย 

1 ใน 3 ของนักเรียนไทยที่อายุ 15 ปี รู้หนังสือไม่เพียง

พอที่จะใช้งานได้ และยังมีช่องว่างทักษะขั้นพื้นฐาน

อย่างการอ่านของเด็กไทยเปรียบเทียบระหว่างชนบท

และในเมือง ต่างกันมากถึง 3 ปีการศึกษา และหาก

เปรียบเทยีบกบัประเทศเวยีดนาม พบว่าความสามารถ

ของนักเรียนเวียดนามแซงหน้าเด็กไทยถึง 1.5 ปีการ

ศกึษา เพราะฉะนัน้จึงมช่ีองว่างในด้านการศกึษาทีค่วร

เร่งพัฒนา 4 ด้าน คือ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ความรู้เฉพาะด้าน การแก้ปัญหา และความสามารถใน

การเรียนรู้ และยังพบว่าสถานการณ์เด็ก และเยาวชน

ไทยปัจจุบันก�าลังเผชิญภาวะวิกฤต โดยเฉพาะด้าน

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
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การศึกษาที่อ่อนแอ จึงท�าให้ส่งผลต่อคุณภาพของ

ประชากรในอนาคต (ศวิตา ประพันธ์พจน์, 2560) 

และในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นยุคของความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ

ดจิติอล จงึท�าให้คนไทยต้องปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

ในคร้ังนี้ จึงส่งผลกระทบมายังเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยที่

ไม่เหมาะกับการใช้เทคโนโลยี เช่น การเล่นมือถือ การ

เล่นคอมพิวเตอร์ และการดูโทรทัศน์ เพราะท�าให้เด็ก

ขาดทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการเข้าสังคมและการ

อยูร่่วมกับผู้อ่ืน รวมไปถึงการมคีวามเชือ่ของผูป้กครอง

ทีผ่ดิทีเ่น้นเพยีงแต่ส่งเสรมิพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา 

(Cognitive Skills) เพียงด้านเดียว กล่าวคือผู้ปกครอง

ไทยต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง เน้นวิชาการ อ่านออก

และเขยีนได้คล่อง จงึท�าให้เดก็ขาดโอกาสในการได้เล่น 

ได้ฝึก และได้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้คือ

ทักษะทางด้านพฤติกรรม (Non-Cognitive Skills) ที่

ส�าคญั จนปัจจุบนัประเทศไทยมแีนวโน้มว่าเดก็ปฐมวยั

จะอ่อนแอลงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 

และมีทักษะชีวิตไม่เพียงพอที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้

ด้วยตนเองได้ ซึ่งทักษะดังกล่าวจ�าเป็นที่จะต้องปลูก

ฝังและพัฒนาในวัยแห่งการเริ่มต้นการเรียนรู้ และหาก

ทักษะดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 

ก็จะท�าให้เด็กเกิดการบกพร่องต่อการเรียนรู้ และไม่

สามารถปรับตัวได้ในสังคมของประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่ง

จะเป็นสังคมที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลง

ดังน้ันการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับ

ประเทศไทยยุค 4.0 คือการเตรียมความพร้อมเด็ก

ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพ่ือท่ีเด็กจะได้เติบโตเป็นเด็กที่

รู้เท่าทัน และปรับตัวได้กับยุคสมัยที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยที่

เร่งด่วน คือการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะ

ชีวิตที่จ�าเป็น ที่จะต้องมีทั้งทักษะทางด้านปัญญา และ 

ทักษะทางด้านพฤติกรรม ซึ่งงานวิจัยของ Heckman 

et al. (2006 อ้างถึงใน พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556) 

อธิบายถึงผลกระทบของทักษะทางปัญญาและทักษะ

ทางพฤติกรรมต่อความส�าเร็จในตลาดแรงงาน โดยผล

จากการศึกษาพบว่า นอกจากทักษะทางพฤติกรรมจะ

ส่งผลความส�าเรจ็ในการท�างาน อนัส่งผลท�าให้บคุลากร

ดังกล่าวได้รับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทักษะพฤติกรรมเองก็

ยงัเป็นตัวก�าหนดทกัษะทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการเข้า

เรียน ความขยนัหมัน่เพียร รวมไปถึงการเลือกอาชพี ซ่ึง

สอดคล้องกับงานศกึษาของ Brunello and Schlotter 

(2011 อ้างถงึใน พริยิะ ผลพิรฬุห์, 2556) ทีพ่บว่า ทกัษะ

ทางพฤติกรรมที่ดีจะส่งผลต่อความส�าเร็จทางด้านการ

เรียน อันน�ามาสู่ทักษะทางปัญญาที่สูงขึ้น และในท้าย

ท่ีสุดก็จะส่งผลต่อความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานตามมา 

ทกัษะดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทกัษะชวีติท่ีดีและสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัย เพราะการมีทักษะดังกล่าว

จะช่วยให้เดก็สามารถพึง่พาตนเอง ได้คดิ วางแผน และ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได ้ก�าหนด

องค์ประกอบทักษะชีวิตท่ีส�าคัญท่ีจะสร้างและพัฒนา

เป็นภูมคิุม้กนัชวิีตให้แก่เดก็และเยาวชนในสภาพสงัคม

ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคตไว้ 4 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์

และความเครียด และ 4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้อื่น ทักษะชีวิตของเด็กไทยในยุคประเทศไทย 4.0 จึง

เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ใหญ่ควรใส่ใจ ควรเริ่มต้นปลูกฝังจาก

ครอบครัวเพราะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการด�าเนินชีวิต

ของเด็ก ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเติบโตขึน้ท่ามกลาง

ความสบายจากสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ จนไม่

สามารถท�าอะไรด้วยตนเอง แม้กระท่ังการท�ากิจวัตร

ประจ�าวันง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวัน เช่น การสวมเสื้อผ้า 

การจัดเก็บสิ่งของ การรับประทานอาหาร และการเข้า
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ห้องน�้า เป็นต้น เนื่องจากมีพ่อ แม่ และ พี่เลี้ยงคอย

ช่วยเหลือจนลืมตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะส่งเสริม

ให้เด็กได้มีการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินชีวิต 

การมีทักษะชีวิตท่ีดีจะช่วยให้เด็กมีทักษะรอบด้าน

ที่ดี ท�าให้เด็กสามารถจัดการกับความต้องการ และสิ่ง

ท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถจัดการกับสภาพความกดดันหรือปัญหาที่เกิด

ขึ้น ตลอดจนสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้ดีในอนาคต 

ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยทุกฝ่ายจะต้อง

ตระหนกั และให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิและพฒันา

ทกัษะชีวติของเดก็ปฐมวยั เพ่ือให้เดก็ปฐมวยัในวนันีไ้ด้

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีมี่คณุภาพในอนาคตพร้อมท่ีจะน�าพา

ประเทศไทยไปสู่ความเจริญและสันติสุขต่อไป

ประเทศไทย 4.0

“ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูป

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยท่ีภาคการเกษตรยัง

คงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม

ไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม่ โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ง 

(Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้

ประกอบการมากขึ้น (วิชาญ ทรายอ่อน, 2559)

เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 

1.0” ท่ีเน้นด้านเกษตรกรรม จนถงึ “ประเทศไทย 2.0” 

ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้น

อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งท�าให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ 

รายได้ปานกลาง ความเหลือ่มล�า้ และความไม่สมดลุใน

การพัฒนา ท�าให้รัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่าน

จากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้น

เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรม คอืเปลีย่นจากการ

ท�าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการท�าปริมาณน้อย

แต่ได้ผลมาก ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 

3 เรื่อง คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไป

สู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย

อุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ 

3) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น 

ดังน้ัน เราจึงต้องค้นหาเคร่ืองยนต์เพ่ือขับ

เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะสร้าง

ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 

21 โดยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” 

ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง

ชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็น

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี

ชีวภาพ 

กลุ ่มที่ 2 กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีการแพทย์ 

กลุ ่มที่ 3 กลุ ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 

หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่

เชื่อมต่อ และฝังกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ และ

กลุ ่มที่  5 กลุ ่มอุตสาหกรรมสร ้างสรรค ์ 

วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ประกอบด้วย 2 

แนวคิดส�าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

(Strength from Within) และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ภายในกับเศรษฐกิจโลก (Connect to the World) 

และกลไกในการขับเคล่ือนที่ส�าคัญ คือ การยกระดับ

นวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) การ

สร้างสงัคมทีม่จีติวญิญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneur Driven Proposition) และการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community 

Driven Proposition) และเม่ือโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

และสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การ
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เช่ือมโยงภายนอกเป็นสิง่ทีต้่องด�าเนนิควบคูก่นัไป ซึง่ใน

ส่วนนีเ้ช่ือมโยงกับโลกใน 3 ระดบัด้วยกนั คอื เศรษฐกจิ

ภายในประเทศ (Domestic Economy) เศรษฐกิจ

ภูมิภาค (Regional Economy) และเศรษฐกิจโลก 

(Global Economy) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)

สิ่งที่ประเทศไทยและองค์กรต้องปรับเปลี่ยน

เมื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 คือ การเพิ่มทักษะของ

บุคลากร การใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์

สูงสุด การเปลี่ยนทักษะแรงงานจาก Labor เป็น 

Intelligence Worker และการปรับเปลี่ยนระบบ

การศึกษาของประเทศ ดังน้ันสิ่งท่ีท้าทายส�าหรับการ

จดัการศกึษาของประเทศไทยคอืการเตรยีมความพร้อม

เด็กไทยให้รับมือกับกลไกดังกล่าวเพื่อพร้อมท่ีจะขับ

เคลือ่นและน�าพาประเทศไทยไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ความหมายของทักษะชีวิต

มนีกัการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้

ความหมายของทักษะไว้ ดังนี้

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได้ให้ความ

หมายของทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถในการ

ปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสม มีการจัดการกับปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต

UNICEF (2004) ได้กล่าวถึงทักษะชีวิตว่า 

เป็นกลุ่มใหญ่ของจิตวิทยาสังคม และทักษะระหว่าง

บุคคลซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ สื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการจัดการกับ

อารมณ์ สิ่งเหล่านี้ส่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทักษะชีวิต

อาจมีทิศทางจากการกระท�าของตนเองหรือบุคคลอ่ืน

เช่นเดียวกับการกระท�าท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อม อันน�ามาซึ่งความสุขกายสบายใจ

กระทรวงศึกษาธกิาร (2548) ได้ให้ความหมาย

ของทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่

จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับตัวให้มีพฤติกรรม

ที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความต้องการ ปัญหา

และสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิต

อย่างเหมาะสมกับสังคมท่ีเปล่ียนไป ให้มีพัฒนาการ

ท่ีเหมาะสมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดี

ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2555) ได้ให้

ความหมายของทักษะชีวิตว่าเป็นความสามารถใน

การน�ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน การเรียนรู ้ด้วยตนเอง การเรียนรู ้อย่าง

ต่อเนื่อง การท�างาน และการอยู ่ร ่วมกันในสังคม 

ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่าง

เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ

ผู้อื่น

ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2559) กล่าวว่า ทักษะ

ชวีติ หมายถงึ ความสามารถในการแก้ปัญหาการด�าเนนิ

ชวีติในสงัคมสมัยใหม่โดยการใฝ่หาความรูแ้สวงหาและ

พัฒนาความรู้ใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในด้านการ

จดัการชวีติของตนเอง รูจ้กัใช้เทคโนโลย ีแสวงหาความ

รู้อย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปัญหา การขจัดความเครียด มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการเข้าสมาคมและรู้จัก

ประนีประนอมเพื่อปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมปัจจุบัน

อย่างมีความสุข

สรุปได้ว่า ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลในการตระหนักรู้ในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

การมีวินัยในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การ

สื่อสารกับผู้อื่นและทักษะทางสังคม โดยสามารถปรับ

ตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น มีความพร้อม

ทางด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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ทกัษะชวีติของเดก็ปฐมวยัจงึเป็นความสามารถของเดก็

แรกเกิด – 5 ปี ที่มีความรู้และทักษะในการด�ารงชีวิต 

การเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม การปรับตัวและแก้

ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย เพื่อจะเป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยความดี ความงามในตนเอง 

อันเป็นบุคลิกภาพตามธรรมชาติของการจัดสภาพ

แวดล้อมแห่งการเรียนรู้ส�าหรับเด็กต่อไป

องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได้ก�าหนด

องค์ประกอบส�าคัญของทักษะชีวิตไว้ 10 ข้อ ได้แก่

1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making 

Skill) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง

ราวต่างๆในชีวิตได้อย่างมีระบบ โดยประเมินทางเลือก 

และผลทีไ่ด้จาการตดัสนิใจเลอืกทางทีถ่กูต้องเหมาะสม

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking 

Skills) เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห์ แยกแยะข้อมลู 

ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว

3 .  ทักษะการสื่ อสารที่ มีประสิทธิภาพ 

(Effective Communication Skills) เป็นความ

สามารถในการใช้ค�าพูด และภาษาท่าทางเพ่ือสื่อสาร

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และรับรู้ความรู้สึกนึกคิด

ของอีกฝ่ายหนึง่ ท้ังการแสดงความต้องการ ความชืน่ชม

และการปฏิเสธ

4 .  ทักษะความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง บุคคล 

(Interpersonal Relationship Skills) เป็นความ

สามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

5. ทักษะการตระหนักรู ้ ในตนเอง (Self 

Awareness Skills) เป็นความสามารถในการค้นหา 

และเข้าใจในจุดดี จุดด้อยของตนเอง และความแตก

ต่างที่ตนมีกับบุคคลอื่น ได้แก่ เพศ วัย ระดับการศึกษา 

ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ สีผิว สุขภาพ หรือถิ่นที่อยู่

อาศัย

6. ทักษะความเห็นใจผู้อื่น (Empathy Skills) 

เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก และเห็นอก

เห็นใจบุคคลที่แตกต่างจากตนเอง 

7. ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ (Coping with 

Emotion Skills) เป็นความสามารถในการประเมิน

อารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

ตน เลือกใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง

เหมาะสม

8. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving 

Skills) เป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหา สาเหตุของ

ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหา วเิคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และ

ลงมือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

9. ทักษะการคิดสร ้างสรรค ์ (Creative 

Thinking Skills) เป็นความสามารถในการคิดออกไป

อย่างกว้างขวางโดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ

10. ทักษะการจัดการความเครียด (Coping 

with Stress Skill) เป็นความสามารถในการรู้สาเหตุ

ของความเครียด เรียนรู ้วิธีการควบคุมระดับของ

ความเครยีด รูว้ธิผ่ีอนคลายและหลกีเลีย่งสาเหต ุพร้อม

ทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์

แม็คเวล (Maxwell, 1981) ได้กล่าวถึงองค์

ประกอบของทักษะชีวิตว่าควรมีทักษะที่จ�าเป็นใหญ่ๆ 

ดังนี้

1. ทักษะด้านความรู ้ในตนเอง และการ

ตระหนักรู ้ในตนเอง (Self-Knowledge or Self-

Awareness Skills) ในด้านความรู้ในตนเองและการรู้

ในข้อจ�ากัดของตนเองเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและมีประโยชน์

อย่างมหาศาลโดยทีจ่ะขาดเสียมไิด้ ตัวอย่างเช่น ทกัษะ

การประเมินตนเอง หรือการค้นหาข้อดีข้อด้อยของ

ตนเองในขอบเขตของชวีติ ทกัษะของการเข้าใจแรงจงูใจ

ในตนเอง ความปรารถนาความชอบ และการก�าหนด

เป้าหมายในชีวิตของตนเองอย่างชัดเจน เป็นต้น
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2. ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Skills) 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอยู่รวม

กันและใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นทักษะที่จ�าเป็นในการ

ปฏสิมัพนัธ์กับบคุคลอ่ืนได้แก่ ทกัษะการแสดงออกทาง

อารมณ์ของตน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการเข้าใจอารมณ์บุคคลอื่น ทักษะการตีความใน

แรงจูงใจของบุคคลอื่น ทักษะการกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม ทกัษะการต่อต้านความกดดนัจากสงัคม และ

ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving 

Skills) ชวีติมนษุย์ในแต่ละช่วงวยัจะต้องเผชญิกบัความ

ซับซ้อนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหา

จึงจ�าเป็นและมีความส�าคัญในการด�ารงชีวิตไม่ว่าจะ

เป็นทักษะการค้นหาข้อมูล ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ

การคิดหาทางเลือกที่เหมาะสม ทักษะการวางแผนท้ัง

ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งทักษะต่างๆ จะข้ึนอยู่กับ

การน�าไปประยุกต์กับขอบข่ายของชีวิตในแต่ละด้าน

ของบุคคล เช่น ชีวิตการท�างาน ชีวิตการเรียน ชีวิต

ครอบครวั และ ชวีติส่วนตวัของการใช้เวลาว่าง เป็นต้น

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2551) กล่าวว่า ทักษะ

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์มีอยู ่ 2 อย่าง 

คือ ทักษะทั่วไป (Generic Skills) กับทักษะวิชาชีพ 

(Profession Skills) ทกัษะทัว่ไปเป็นทกัษะทีม่นษุย์ต้อง

ใช้ทกุวนัเพือ่การมชีวีติอยู ่แต่ทกัษะวชิาชพีเป็นทกัษะท่ี

มนุษย์จ�าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้เรียน

ต้องเรียนรู้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะ

ออกไปประกอบอาชีพให้ประสบความส�าเร็จในอาชีพ 

(Life Skills for Vocational Success) มีหลายทักษะ 

แต่องค์ประกอบของทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ชีวิตมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะทางสังคม (Social 

Skills) และทักษะการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 

(Decision-Making and Solving Problem Skills)

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2554) ได้ก�าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตท่ีส�าคัญไว้ 

4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผูอื้น่ หมายถงึ การรูจ้กัความถนดัความสามารถ จดุเด่น 

จดุด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบคุคล 

รู้จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง

และผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิด

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร 

ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และ

ประเมนิสถานการณ์รอบตัวด้วย หลักเหตุผลและข้อมลู

ที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 

และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง

สร้างสรรค์

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของ

บุคคล รู ้สาเหตุของความเครียด รู ้วิธีการควบคุม

อารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึง

ประสงค์ไปในทางที่ดี

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง 

การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษา

พูดและภาษากาย เพ่ือส่ือสารความรู้สึก นึกคิดของ

ตนเอง รบัรูค้วามรูส้กึนกึคดิและความต้องการของผูอ้ืน่ 

วางตัวได้ถกูต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ใช้การ

สื่อสารที่สร้าง สัมพันธภาพที่ดีสร้างความร่วมมือและ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สรุปได้ว่าทักษะชีวิต มีองค์ประกอบหลักท่ี

ส�าคัญ 4 องค์ประกอบคือ ทักษะการตระหนักรู้ใน

ตนเอง ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่น ทักษะการ

คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และทักษะการจัดการกับ

อารมณ์ตนเอง
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ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

นกัการศกึษาปฐมวยัได้น�าเสนอทักษะท่ีจ�าเป็น

จะต้องพัฒนาให้แก่เด็กปฐมวัยไว้หลากหลาย ดังนี้

Patterson (2012 อ้างถึงใน จาฏุพัจน์ 

มงคลวัจน์, 2557) ได้น�าเสนอวิธีการสอนทักษะชีวิต

ให้กบัเดก็ปฐมวยั ด้วยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั 

และมารยาททางสังคม ซึ่ง Patterson เห็นว่า ทักษะ

ชีวิตช่วยให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม ช่วยให้

เด็กเติบโตและมีวุฒิภาวะ โดยกล่าวถึงทักษะทางด้าน

ความปลอดภัย (Safety skill) ให้เด็กได้ความคิดเกี่ยว

กับคนแปลกหน้า ไม่พูดคุยกับบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย 

ก�าหนดขอบเขตท่ีจะช่วยให้เด็กปลอดภัย กระตุ้นให้

เดก็สงัเกตสิง่ต่างๆ รอบตวั และเพือ่ดแูลความปลอดภัย

ของตนเอง

จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2556) กล่าวว่า ทักษะ

ชีวิตที่จ�าเป ็นจะต ้องพัฒนาให ้แก ่ เด็กปฐมวัย มี 

17 ทกัษะ ประกอบด้วย การช่วยเหลอืตนเองและบุคคล

อื่น การท�างานร่วมกับบุคคลอื่น การวางแผนในการท�า

งาน การแก้ปัญหาง่าย ๆ  การสือ่สารความคดิของตนให้

บคุคลอืน่เข้าใจ มารยาทในการรบัประทานอาหาร การ

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในที่สาธารณะ การตัดสินใจโดย

ใช้เหตุผลตามวัย การบอกเวลา การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง การจัดการกับความเครียด การแต่งตัวได้ด้วย

ตนเอง การอ่านสัญลักษณ์ในชุมชน การใช้โทรศัพท์ 

การเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง ๆ การซื้อของ และ 

การใช้เงิน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560) ได้ก�าหนด

มาตรฐานที่ 6 ไว้ว่า “มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยระบุสภาพ

ที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-6 ปี ว่าเด็กปฐมวัยควร

มีทักษะการช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวนั เช่น การแต่งตัว การรบัประทานอาหาร และ

การเข้าห้องน�้า 

สรุป ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยที่ควรปลูกฝัง 

และส่งเสริมโดยแบ่งตามพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของ

เด็กปฐมวัย จะสามารถแบ่งได้ 4 ทักษะ คือ

1. ทักษะทางกาย หมายถึง ความสามารถใน

การใช้ร่างกายและอวัยวะต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

และเหมาะสมกบัวัย เช่น ทักษะกล้ามเนือ้มดัเลก็ ทกัษะ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะการ

ทรงตัว ทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง และทักษะ

ทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

2. ทักษะทางอารมณ์ ได้แก่ ความสามารถใน

การเข้าใจ จัดการ และควบคุมอารมณ์ของตนเองกับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสม เช่นทักษะการจัดการ

อารมณ์ตนเอง และทักษะการเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น

3. ทักษะทางสังคม ได้แก่ ความสามารถใน

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้

อย่างเหมาะสม เช่น ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการมีมารยาทในสังคม และทักษะการเป็นผู้น�า

ผู้ตาม เป็นต้น

4. ทักษะทางสติปัญญา ได้แก่ ความสามารถ

ในการเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ เพือ่น�ามาใช้ในการด�าเนนิชวีติได้

อย่างเหมาะสม เช่น ทกัษะการคดิ ทักษะการแก้ปัญหา 

ทกัษะการใช้ภาษา ทักษะการวางแผน ทกัษะการตดัสิน

ใจ และทักษะการสังเกต เป็นต้น

ซึง่ทัง้ 4 ทกัษะนัน้ควรปลกูฝัง และพฒันาตัง้แต่

วัยแรกเกิด เด็กปฐมวัยในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของครอบครัว คือ พ่อ แม่ 

และ พี่เลี้ยง และเมื่อเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จะได้ออกไป

เรียนรู้และใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกบ้านมาก

ขึน้ คอื โรงเรยีน คร ูและ เพือ่น ดงันัน้ การเตรยีมทกัษะ

ชวีติพืน้ฐานให้เหมาะสมในแต่ละวยันัน้จงึเป็นสิง่จ�าเป็น

ที่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กต้องช่วยกันส่งเสริมและพัฒนา ซึ่ง

แบ่งได้เป็น 3 ช่วงอายุดังนี้
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1. วัยแรกเกิด (Babies) (แรกเกิด - 1 ปี) 

วยัแรกเกิดเป็นช่วงเริม่ต้นของการเรยีนรู ้สมองของเดก็

จะถกูพฒันาอย่างรวดเรว็ในช่วงนี ้การพฒันาทกัษะชวีติ

ทีส่�าคญัในช่วงน้ี คือ การพฒันาของทักษะทางกาย และ 

ทักษะทางอารมณ์ คือการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากการ

ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน รวมถึงพัฒนาการของกล้าม

เน้ือมัดใหญ่ เพราะถือว่าเป็นส่ิงส�าคัญต่อการรับรู้และ

สมัผสัสิง่ต่างๆ รอบตวัของโลกใบนี ้เดก็จะเรียนรูท้กัษะ

การสื่อสารจากการบอกความรู้สึก และความต้องการ

ของตนเองผ่านทางเสียง เด็กจะร้องเมื่อเด็กต้องการ

ความช่วยเหลอื หรอืรูส้กึว่าไม่ปลอดภยั เช่น หวิ เหนือ่ย 

หรือไม่สบายตัว และในทางกลับกัน เด็กจะส่งเสียง

หัวเราะหรือพอใจ เมื่อเด็กรู้สึก ดี และปลอดภัย ดังนั้น 

หากเด็กในวัยนี้ได้รับความรัก และความเอาใจใส่จาก

พ่อ แม่ และคนดูแล ด้วยการโอบกอด สัมผัส ชวนเล่น

หรอืชวนคุย รวมถึงการตอบสนองความรูส้กึของเดก็ได้

อย่างถกูต้อง จะส่งผลให้เดก็เตบิโตเป็นคนทีเ่ข้าใจความ

รู้สึกตนเอง ผู้อื่น และเข้าใจโลกใบนี้ได้อย่างดี

2. วัยเตาะแตะ (Toddlers) (อายุ 1-3 ปี) เด็ก

ในวัยนี้จะเริ่มสนใจการเล่น และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง

ต่างๆรอบตัว ทักษะสังคมและทักษะทางสติปัญญาจะ

เริ่มพัฒนาจากวัยนี้ ผู้ใหญ่ควรส่งเสริม และใช้เวลาร่วม

กันกับเด็กๆ ให้มาก เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มเลียนแบบ

ผู้ใหญ่ เด็กในวัยน้ีจะเริ่มเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความ

รู้สึกของตนเอง และยึดเอาความรู้สึกของตนเองเป็น

หลัก เป็นวัยที่เอาแต่ใจตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

พ่อ แม่ และผู้ใกล้ชิดเด็ก ควรชี้แนะ และสอนให้เด็ก

ได้รู ้ว่าสิ่งใดควรและไม่ควรปฏิบัติ เด็กในวัยนี้จะมี

พัฒนาการในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วย

เหลือตนเองได้ เช่น การเข้าห้องน�้า การแต่งตัว การรับ

ประทานอาหาร ใส่รองเท้า และเก็บของเล่น รวมถึง

การท�ากิจกรรมที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น การต่อบล๊อก

ไม้ การเล่นน�้าเล่นทราย การเล่นบทบาทสมมุติ และ

เล่นแป้งโดว์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะท�าให้เด็กเกิด

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการสังเกต ทักษะ

การเล่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ

การสือ่สาร ทกัษะการจดัการอารมณ์ตนเอง และทกัษะ

การมปีฏิสมัพันธ์กบัผู้อืน่ เดก็ในวัยนีจ้ะพยายามท�าอะไร

ด้วยตนเอง ดงันัน้ พ่อ แม่ และผูท้ีใ่กล้ชดิ ควรเปิดโอกาส

ให้เด็กๆได้ท�ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ผู้ใหญ่มีหน้าที่

คอยสนับสนุนและให้ก�าลังใจ เมื่อเด็กๆท�าได้ เด็กจะมี

ความรู้สึกมั่นใจและเกิดภาคภูมิใจในตนเอง

3. วัยอนุบาล (Preschool age children) 

(อายุ 3-5ปี) เด็กในวัยอนุบาลจะเริ่มมีพัฒนาการของ

ทักษะทั้ง 4 ด้านคือทักษะทางกาย ทักษะทางอารมณ์ 

ทักษะทางสังคม และทักษะทางสติปัญญา ที่ซับซ้อน

มากข้ึน เพราะเด็กวัยนี้ชอบท่ีจะเล่นและมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้คนรอบข้าง เด็กในวัยนี้จะเข้าใจและยอมรับในกฎ

กติกาได้มากขึ้น รู้จักการแบ่งปัน เข้าใจและเคารพใน

สิทธิของผู้อื่น รู้จักความยุติธรรม และความเท่าเทียม 

เดก็ในวยันีจ้ะได้รบัประสบการณ์ใหม่ๆทีท้่าทายมากขึน้ 

ท�าให้ได้มโีอกาสทีจ่ะคดิและแก้ปัญหามากขึน้ ชอบทีจ่ะ

ช่วยเหลอืเพือ่นและทกุคน จะมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 

และรู้จักการแสดงความเป็นเจ้าของ ซ่ึงถือว่าเป็นวัยที่

พร้อมที่เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป ทักษะ

ที่เด็กจะเริ่มท�าได้ในวัยนี้ คือ ทักษะการเป็นผู้น�า ผู้ตาม 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ปัญหาใน

สิ่งท่ีซับซ้อนมากขึ้น ทักษะการท�างานกลุ่ม และการ

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ดงันัน้ครจูงึมบีทบาทส�าคญัท่ีจะส่งเสรมิ

และพัฒนาให้เด็กในวัยนี้ได้ท�ากิจกรรมที่ท้าทาย และ

เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกทักษะต่างๆในโรงเรียน โดย

เฉพาะทักษะที่ต้องท�าร่วมกับเพ่ือนและผู้อื่น ครูควร

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ได้พัฒนาทักษะ

ทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆ กัน ครูควรจะเน้นให้เด็กได้เล่น 

ได้ลงมือปฏิบัติ ครูไม่ควรเน้นการสอนวิชาการ หรือเร่ง
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อ่าน เร่งเขียนมากเกินไป เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่พร้อม
ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยในยุค ประเทศไทย 4.0

ยุคประเทศไทย 4 .0  เป ็นยุคของการ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน รวมถึงการที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�าเนิน
ชีวิตของคนไทยทุกคน จึงท�าให้เกิดผลกระทบกับ
การอบรมและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก หาก
ผู้ปกครอง และครูไม่เข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนา
ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
ทกัษะชวีติทัง้ 4 ด้านของเด็กปฐมวยัในยคุ ประเทศไทย 
4.0 มีดังนี้

1. สิง่แรกทีต้่องค�านงึถงึก่อนท่ีจะจดักจิกรรมให้
กับเด็กปฐมวัยคือ พัฒนาการ ดังนั้น ครู และผู้ปกครอง
ควรเข้าใจหลักของพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยก่อน
ว่า เด็กในแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการท�าอะไร
ได้บ้างและอยู่ในระดับใด เพราะหากจัดกิจกรรมที่ง่าย
เกินไป จะท�าให้เด็กเกิดความเบ่ือหน่าย แต่หากจัด
กจิกรรมทีย่ากเกนิความสามารถจะท�าให้เดก็เกดิความ
ท้อแท้ และเกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเอง

2. ควรพาเด็กๆ ได้ออกไปเล่นและสัมผัสกับ
ธรรมชาติให้มากที่สุด เพราะธรรมชาติจะเป็นตัวดึง
ศักยภาพของเด็กออกมาได้ดีที่สุด และการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน คือสิ่งที่ดีที่สุดในเด็กปฐมวัย เพราะเด็กๆ 
จะได้ปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้ ไปกับการได้เรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียน และการที่เด็กๆ ได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนจะท�าให้เด็กเกิดความคิดต่าง และมี
จินตนาการท่ีแตกต่างจากเพื่อนๆ ได้ เด็กจะได้เรียนรู้
ที่จะแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
สังเกต และทักษะการเข้าสังคม

3. ไม่ควรให้เด็กเล่นมือถือ เล่นคอมพิวเตอร์ 
หรอืดโูทรทศัน์ โดยล�าพงัและเป็นระยะเวลานานเพราะ
จะท�าให้เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และผู้คน

รอบตัว เด็กจะกลายเป็นเด็กที่บกพร่องทางภาษาและ
การเรียนรู้ เด็กจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ใจร้อน เอาแต่
ใจ และไม่สามารถอดทนรอคอยได้ ดังนั้นหากมีความ
จ�าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีกับเด็กวัยนี้ ควรเลือกใช้
อย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ 
ควรมีผู้ใหญ่คอยให้ค�าแนะน�า และใช้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม

4. ควรอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆ ฟังทุกวัน 
เพราะนทิานจะช่วยให้เดก็มพีฒันาการทางภาษาท่ีด ีส่ง
เสริมให้เด็กรักการอ่าน นทิานยงัช่วยสอนเร่ืองคณุธรรม 
จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังสิ่งต่างๆ หรือสิ่งที่ต้องการ
จะสอนผ่านนทิานได้ และการอ่านนทิานให้ลกูฟังทกุวนั
จะน�ามาซึง่ความอบอุน่เพราะเดก็จะได้สมัผสัอ้อมกอด
ที่อบอุ่นจากพ่อและแม่ ท�าให้เด็กโตมามีความมั่นใจใน
ตนเอง และจะเป็นเด็กทีเ่หน็อกเหน็ใจผู้อืน่ และมจีติใจ
ท่ีดีงาม เด็กจะได้ฝึกทักษะทางภาษาซ่ึงเป็นส่ิงส�าคัญ
ที่สุดในการอยู่รวมกันในสังคมและยังเป็นตัวชี้วัดได้ว่า
เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี 

5. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ช่วยเหลือตนเองและ
ตัดสินใจเอง ในการใช้ชีวิตประจ�าวันให้ได้มากที่สุด
ตามวัย เพราะเดก็จะได้มโีอกาสฝึกท�าและแก้ปัญหาเอง
ได้ ดังนั้นครูและผู้ปกครองต้องไม่ใจร้อน ควรให้เวลา
กับเด็กในการฝึกการช่วยเหลือตนเอง และคอยให้การ
ช่วยเหลอืเมือ่เด็กขอให้ช่วย เด็กจะได้ฝึกทกัษะการช่วย
เหลือตนเอง ทกัษะการคดิแก้ปัญหา ทกัษะการตัดสินใจ 
และเด็กจะเป็นอิสระพึ่งพาตนเองได้

6. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ท�ากิจกรรมใหม่ๆ 
อยู่เสมอ เพราะเด็กๆ จะสนุกกับความท้าทายและได้
ท�ากิจกรรมใหม่ๆ บางครั้งเด็กๆ อาจจะได้ค้นพบความ
ถนัดของตนเอง 

7. สอนลูกให้มีน�้าใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กรู้จักเป็นผู้ให้แล้ว เด็กจะ
เป็นเด็กที่มีความสุข มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 
และการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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8. ให้ลูกได้ฝ ึกการช่วยงานบ้านง่ายๆ ที่
เหมาะสมกับวัย เช่น เอาเสื้อผ้าท่ีใส่แล้วไปใส่ตะกร้า
ซัก เก็บของเล่นและรองเท้าเข้าที่ เอาขยะแห้งไป
ทิ้งลงถังขยะ ช่วยหยิบของท่ีไม่มีอันตราย รดน�้า
ต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง พับผ้าเช็ดตัว จัดเตียง เช็ด
โต๊ะ จัดโต๊ะอาหาร ทิ้งเศษอาหารแล้วเอาจานไปวาง
ไว้ในที่ล้าง เป็นต้น เพราะการฝึกให้เด็กได้ช่วยงาน
บ้านจะท�าให้เด็กได้ทักษะการคิด การวางแผน และ
ความรับผิดชอบ

9. ไม่ควรส่งลูกเข้าโรงเรียนเน้นวิชาการ และ
เร่งให้ลูกอ่านออกเขียนได้ เพราะเวลาที่เสียไปกับการ
เร่งอ่านเขยีนนัน้ ไม่คุม้กบัสิง่ท่ีเดก็ๆได้มา เพราะการเร่ง
อ่านเขยีน เป็นการเร่งธรรมชาตขิองพัฒนาการเดก็ไปใน
ทางทีผ่ดิ ท�าให้เด็กเกิดความเครยีด เกดิการแข่งขนั และ
เกดิความกดดนั เดก็ทกุคนต้องการท�าให้พ่อแม่ภมูใิจใน
ตนเอง ดังนั้นเด็กทุกคนจะตั้งใจและพยายาม แต่หารู้
ไม่ว่าภายใต้ความพยายามของเด็กน้ันเกิดความเครียด
และความกดดัน อาจจะส่งผลต่อการเรียนและการใช้
ชีวิตและจะท�าให้เด็กไม่มีความสุขกับการมาโรงเรียน

10. การเป็นต้นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครอง
และครูเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุด เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียน
รู้ได้ดีจากการมีตัวแบบที่ดี ดังนั้นหากผู้ปกครองและ
ครูต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมท่ีดี ควรประพฤติปฏิบัติ
ตนให้ดีและเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจ�าวัน เพราะเด็กวัยน้ีเป็นเด็กช่างสังเกต และเด็ก
จะเป็นกระจกที่สะท้อนตัวตนของครูและผู้ปกครอง
ออกมาได้ดีที่สุด

บทสรุป
ในยคุประเทศไทย 4.0 ซึง่เป็นยคุของเทคโนโลยี 

ยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน 
ทักษะชีวิตทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะทางกาย ทักษะทาง
อารมณ์ ทักษะทางสังคม และทักษะทางสติปัญญา 
เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยเพราะ

เด็กปฐมวยัเป็นวยัเริม่ต้นแห่งการเรยีนรู ้ผูป้กครองและ
ครูเป็นผู้มีบทบาทที่สุดในการเตรียมความพร้อมทักษะ
ดังกล่าว ดังนั้นผู้ใหญ่

ทุกคนควรตระหนักและให้ความส�าคัญกับ
การฝึกทักษะชีวิตดังกล่าว ควรสอนให้เด็กรู้จักตนเอง 
เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อืน่ สามารถจัดการกบัความกดดัน ความ
บบีคัน้ ปัญหารอบตัว และเตรียมพร้อมส�าหรับการปรับ
ตัวในอนาคต จึงจะเรียกได้ว่า เป็นคนสมบูรณ์แบบ 
เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าของสังคมอย่างแท้จริง สามารถ
น�าสังคมไปสู่สันติสุข การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติ ได้พึ่งพาตนเอง เด็กจะเติบโตเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์พร้อมท่ีจะก้าวเดินไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน
วันหน้า แต่ในทางกลับกัน หากเด็กที่ไม่มีทักษะชีวิต 
หรือใช้ทักษะชีวิตไม่เป็น เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มี
ความภูมิใจ ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง อาจน�าไปสู่การมี
บุคลิกภาพที่อ่อนแอ ต้องคอยพึ่งพาผู้อ่ืน ขาดความ
กระตือรือร้น ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดปัญหาใน
การปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีไม่ดี และอาจจะกลาย
เป็นผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้าง
ปัญหาให้แก่สังคมตามมาอีกมากมาย ดังค�ากล่าวที่ว่า 
“ความสบายในวัยเด็กน�ามาซึ่งความหายนะของสิ่งทั้ง
ปวงในวยัรุน่และวยัท�างาน (Easy childhood causes 
tough adulthood)” หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยทุกส่วนได้ร่วมมือกัน ช่วยกันเตรียมเด็กปฐมวัย
ให้มีทักษะชีวิตที่ดี และสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ได้เหมาะสมกับวัย เด็กเหล่านั้นจะมีความสามารถใน
การใช้ทกัษะชวิีตในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้อย่างมี
ประสทิธผิลเหมาะสมตามวยั และมคีวามสุข พร้อมทีจ่ะ
เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุภาพต่อไปในอนาคต และน�าพา
ประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมายของโมเดล “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

บทความน้ีน�าเสนอการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในยคุประเทศไทย 4.0 ใน 3 แบบ คอื สะเต็ม (STEM) 

สะตีม (STEAM) และ สะตรีม (STREAM) ซึ่งเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐในยุค “ประเทศไทย 4.0” ที่มี

ความมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสอนแบบ STEM Education ภายใน 5 ปี เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาประเทศให้ครบทุกมิติ บทความนี้จึงได้น�าเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ความหมาย

และลกัษณะของการบรูณาการการเรยีนรู้แบบสะเตม็ (STEM) สะตมี (STEAM) และ สะตรมี (STREAM) มกีารยก

ตวัอย่างการบรูณาการตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และภาษาไทย 

โดยการน�าศาสตร์ต่าง 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�าไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนรู้หรือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ : 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�าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 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�า

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปีของการพัฒนา

ประเทศที่ผ่านมา นับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เริ่มจาก พ.ศ. 2504 มาจนถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

สิ้นสุด พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปท้ัง

ในทางก้าวหน้าและในทางเสื่อมถอย ทั้งด้านประชากร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 

มีการขยายตัว พ่ึงพาปัจจัยภายนอกและยังมีปัญหา

ความยากจน จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน รวมถึงการสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ให้กับ

ประชาชน (สุริยนต์ หลาบหนองแสง, 2555) และเมื่อ

ย้อนทบทวนปรากฏการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่า ต้นเหตุ

ส�าคญัของปัญหาทีไ่ม่อาจจะปฏเิสธได้ คอื กระบวนการ

พัฒนาประเทศที่ผิดทิศทางและการบริหารที่ผิดพลาด 

ท�าให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการ

ศึกษาไทยไร้คุณภาพรั้งท้ายอาเซียน เด็กติดเกม ไม่เก่ง

ภาษา อ่านไม่ออก คิดไม่เป็น เกิดพฤติกรรมก้มหน้า 

ปริญญาเถื่อนเกลื่อนเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต

คอร์รัปชั่นเกิดความเหลื่อมล�้าในการศึกษาทั้งในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ

ไทย (โกมล จันทวงษ์, 2557) จะเห็นได้ว่าปัญหาใน

การพัฒนาประเทศยังคงมีถึงปัจจุบัน และในรัฐบาล

ปัจจุบันได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

จึงได้ประกาศนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ 

“THAILAND 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติ ถือ

เป็นแนวทางการเปลีย่นผ่านท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบ

ส�าคัญ คือ การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 

(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร

สมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้น และ

เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

การเปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่

ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น 

Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

การเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง

มูลค่าค่อนข้างต�่า ไปสู่ High Value Services และ

การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู ่แรงงานที่มี

ความรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสงู (สวุทิย์ เมษนิทรย์ี, 

2559) โดยกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ 

“ประเทศไทย 4.0” ม ี3 ประเดน็ทีส่�าคญั 1) เป็นจดุเริม่

ต้นของยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ในการขบัเคลือ่นไปสูก่าร

เป็นประเทศทีม่ัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เป็น “Reform in Action” ทีม่กีารผลกัดนัการปฏริปู

โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 

และการปฏริปูการศึกษาไปพร้อมๆ กนั และ 3) เป็นการ

ผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” 

โดยเป็นประชารฐัทีผ่นกึก�าลงักบัเครอืข่ายพนัธมติรทาง

ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จัก

พอ และรู้จักปัน”

การพัฒนาและเปล่ียนผ่านน้ีจ�าเป็นต้องใช้ 

“การศึกษา” เข้ามาขับเคลื่อนในพัฒนาบุคลากร

ประเทศให้พร้อมส�าหรับการพัฒนาประเทศ รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได ้เสนอแนวทาง
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ขับเคลื่อนการศึกษาไทยส�าหรับ Thailand 4.0 ไว้

ประการหนึ่งว่า “ภายใน 5 ปี จะท�าให้มีการเรียนการ

สอน STEM Education (Science Technology 

Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน” 

(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, 2559) ดังนั้นบทความนี้จึงขอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ด้วยน�าเสนอการจัดการเรียนรู้แบบ STEM, STEAM 

และ STREAM ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 

เพือ่ให้คร ูและผูท้ีส่นใจ น�าไปใช้พฒันาการจดัการเรียน

รูใ้ห้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรูโ้ดยเน้นการน�าความรูไ้ปใช้แก้

ปัญหาในชีวิตจริง

ความหมายของการจัดการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการ

มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังเช่น ทิศนา แขมมณี 

(2557) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

การบูรณาการ หมายถึง การน�าเนื้อหาสาระท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน

ลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถน�าความรู้ความ

เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ�าวันได้ สามารถบูรณ

าการได้หลายลักษณะ เช่น การบูรณาการภายในวิชา 

(Interdisciplinary) เป็นการน�าเนื้อหาสาระในวิชา

เดียวกัน หรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกันมาสัมพันธ์กัน 

ผู้สอนสามารถน�าสาระทุกเรื่องมาสัมพันธ์กันเป็นเรื่อง

เดยีวได้ การบรูณาการระหว่างวชิา (Interdisciplinary 

หรือ multidisciplinary) เป็นการน�าเนื้อหาสาระของ

สองวชิา หรอืหลายๆวชิามาสมัพนัธ์ให้เป็นเรือ่งเดยีวกัน 

เพื่อแก้ปัญหา หรือการแสวงหาความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองใดเรือ่งหนึง่ การเชือ่มโยงความรูแ้ละทกัษะระหว่าง

วิชาต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่

เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น

ฆนัท ธาตุทอง (2551) ได้ให้ความหมายของ

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ หมายถงึ การน�าสาระ

การเรียนรู้ (Subject Matter) และกระบวนการเรียนรู้ 

(Method) ของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในแต่ละระดับการ

ศึกษาที่สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกัน มา

ประสาน ผสม ผนวก ขมวด หลอมรวม เชื่อมโยงเข้า

ด้วยกัน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบ

ถ้วนในตัวเอง 

ดังน้ันการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ จึง

เป็นการน�าสาระการเรียนรู้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้

มาเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นการน�าความรู้ไป

ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ

หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต 

และการท�างาน ในยุคประเทศไทย 4.0

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคดิ 

STEM, STEAM และ STREAM 

การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการในยุค

ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ

ที่มุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนสอนแบบ STEM Education 

ในอีก 5 ปี ข้างหน้านั้น จ�าเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีฐานคิดแบบบูรณาการ

ตั้งแต่วัยเด็ก อันน�าไปสู่ความส�าเร็จของการสร้างคน

ไทย 4.0 ในอนาคตได้ ดงันัน้ในบทความนีจ้งึขอน�าเสนอ

การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในยคุประเทศไทย 4.0 

ตามแนวคิด STEM, STEAM และ STREAM ในระดับ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552) 

“STEM” หรื อ“สะ เต็ ม”  เป ็ นค� าย ่ อ

จากภาษาอั ง กฤษของศาสตร ์  4  ส าขาวิ ช า 

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S : Science) เทคโนโลยี 
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(T : Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (E : Engineering) 

และคณิตศาสตร์ (M : Mathematics) 

แหล่งที่มา http://kelmscottprimaryschool.

wa.edu.au/teachingandlearning/stem/

ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู ้ ต า มแนวคิ ดนี้ ต ้ อ ง

น�าศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน แต่ส�าหรับ

การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น มีการแบ่งกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชพี

และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การน�า

วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์

(Mathematics) ที่เรียกว่า STEM มาใช้กับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย อาจไม่เพยีงพอส�าหรับการ

พัฒนาประเทศในทุกมิติ ควรมีการบูรณาการศาสตร์

ด้านศิลปะ(Art) และการอ่าน (Reading) เพิม่เติมเข้าไป

ด้วย เราเรียกส่ิงนี้ว่า STEAM และ STREAM ความ

สัมพันธ์ระหว่าง STEM, STEAM และ STREAM สรุป

ได้ดังภาพนี้ 
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 “STEM” หรือ“สะเต็ม” เป็นค ำย่อจำกภำษำอังกฤษของศำสตร์ 4 สำขำวิชำ ได้แก่ 
วิทยำศำสตร์ (S : Science) เทคโนโลยี (T : Technology) วิศวกรรมศำสตร์ (E : Engineering) และ
คณิตศำสตร์ (M : Mathematics)  

 

 
 

แหล่งที่มำ http://kelmscottprimaryschool.wa.edu.au/teachingandlearning/stem/ 
 

 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดนี้ต้องน ำศำสตร์ต่ำงๆ มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน  แต่ส ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 นั้น  มีกำรแบ่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสำระ  ได้แก่  
ภำษำไทย คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  สุขศึกษำและพล
ศึกษำ  ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ  ดังนั้น กำรน ำวิทยำศำสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering) และ คณิตศำสตร์
(Mathematics)  ที่เรียกว่ำ  STEM มำใช้กับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย  อำจไม่เพียงพอ
ส ำหรับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ  ควรมีกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนศิลปะ(Art)  และกำรอ่ำน 
(Reading)  เพิ่มเติมเข้ำไปด้วย  เรำเรียกสิ่งนี้ว่ำ  STEAM และ STREAM  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
STEM, STEAM และ STREAM สรุปได้ดังภำพนี้  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภำพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง STEM, STEAM และ STREAM 
 
 

S T E M 

A S T E M 

S R A T E M 

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

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

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

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง STEM, STEAM และ STREAM

การจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการตามแนวคดิ 

STEM

จากนโยบายป ัจจุ บันของการศึกษาของ

ภาครฐั ท�าให้สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้ง สะเต็มศึกษา ประเทศไทย 

(STEM Education Thailand) เพื่อเป็นองค์กรหลักที่

ขบัเคลือ่นสะเตม็ศกึษาในประเทศไทย โดยสะเตม็ศกึษา 

ประเทศไทย (STEM Education Thailand) ได้ให้ความ

หมายไว้ว่า STEM หมายถึง องค์ความรู้วิชาการของ

ศาสตร์ทั้งสี่ ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็น

จรงิทีต้่องอาศยัองค์ความรู้ (สะเตม็ศกึษา ประเทศไทย, 

2559) นอกจากนี้ วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และอาทร 
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นกแก้ว (2559) ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า STEM หรือ 

STEM Education เป็นนโยบายด้านการศึกษาหรือ

รูปแบบหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดการ

เรียนรู้ในแนวทางแบบบูรณาการข้ามศาสตร์หรือข้าม

สาขาวิชา ซี่งศาสตร์แกนหลักที่เป็นหัวรถจักรส�าคัญ

ของ STEM คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 

(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และ

คณิตศาสตร์ (Mathematics) 

จากความหมายของ STEM ที่ มุ ่ ง เน ้น

การบูรณาการความรู ้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

ที่โดยเน้นการน�าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวม

ท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต และการท�างาน ช่วย

นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ 

กับชีวิตจริงและการท�างาน จึงมีแนวทางการจัดการ

จัดการเรยีนรูแ้บบสะเตม็หรอื สะเต็มศกึษา ให้เป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ�าทฤษฎีหรือกฏ

ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้าง

ความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้

เหน็จรงิควบคู่กับการพฒันาทักษะการคดิ ตัง้ค�าถาม แก้

ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ 

พร้อมทั้งสามารถน�าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการ

กับชีวิตประจ�าวันได้

ส�าหรับ สะเต็มศึกษา ประเทศไทย ก็ได้เสนอ

แนวทางการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็มลีกัษณะ 

5 ประการได้แก่ 

(1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ 

(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

เนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ�าวันและการท�าอาชีพ 

(3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

(4) ท้าทายความคิดของนักเรียน 

(5) เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิเหน็ 

และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา 

แนวทางดงักล่าวนีม้จีดุประสงค์ของการจดัการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการ

เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่

สามารถน�ามาใช้ได้ทุกวัน (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย, 

2559) 

ส�าหรบัการบรูณาการบทเรยีนตามแนว STEM 

นั้น เริ่มมีครูผู้สอนน�าไปใช้กันในวงกว้าง โดยเฉพาะครู

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ 

และอาทร นกแก้ว (2559) 

ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาบทเรียน STEM ที่ให้

วิทยาศาสตร์เป็นแกนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 

การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของส่ิงมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิต ดังภาพที่ 2 19 
 

      
            
 

 
ภำพที่ 2 บทเรียนตำมแนวคิด STEM 

 
 จำกภำพจะเห็นได้ว่ำบทเรียนตำมแนวคิด STEM นี้เป็นบทเรียนที่บูรณำกำรจำก 4 ศำสตร์ 

ประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต กำรรวมรวมข้อมูล  กำรออกแบบ วิธีกำร  และกำรให้เหตุผล   
ซึ่งหำกครูผู้สอนต้องกำรน ำตัวอย่ำงกำรบูรณำกำรบทเรียนนี้ไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นใด ก็สำมำรถ
วิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ของส ำนักงำนวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (2552 ก, 2552 ข, 2552 ง)  ในระดับชั้นที่สนใจไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้     

 ส ำหรับบทควำมนี้ขอเสนอตัวอย่ำงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด STEM เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จำกกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้แกนกลำงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 ปรำกฏดังนี้   
 
ตำรำงที่ 1 กำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
             บูรณำกำรตำมแนวคิด STEM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
   

การบูรณาการ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
S 

วิทยำศำสตร์(Science) 
“สิ่งมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต” 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต     

- สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่ำงจำกสิ่งไม่มีชีวิต โดย
สิ่งมีชีวิตจะมีกำรเคลื่อนท่ี กินอำหำร ขับถ่ำย 
หำยใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และ ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้ำ แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี ลักษณะดังกล่ำว 

T 
เทคโนโลยี (Technology) 

“รวบรวมข้อมูล” 
 

ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลท่ีสนใจ
และ แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว    
 

- ข้อมูลของสิ่งท่ีสนใจอำจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 
สัตว์ สิ่งของ เรื่องรำว และเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ   

- แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว เช่น บ้ำน ห้องสมุด 
ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รำยกำรโทรทัศน์ 

E 
วิศวกรรมศำสตร์
(Engineering) 

“วิธีเลือกซ้ือปลำสด” 

ง 1.1 ป.1/1    
บอกวิธีกำรท ำงำน เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง     

- ทักษะกำรท ำงำนอย่ำงกระตือรือร้น  ตรงเวลำ 
และปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง  โดยใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ำย ๆ ในกำรด ำรงชีวิต 
โดยฝึกปฏิบัติผ่ำนงำน  

M 
คณิตศำสตร์ 

(Mathematics) 
“กำรให้เหตุผล” 

ค 6.1 ป.1-3/3 ให้เหตุผล
ประกอบกำรตัดสินใจ  และ
สรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม 

- 

  

 
Technology 
รวบรวมข้อมูล 

Engineering 
กำรออกแบบ

วิธีกำร 
 
 

dki 

Mathematics 
กำรให้เหตุผล 

แนวคิดหลัก 
Science 
สิ่งมีชีวิต 

สิ่งไม่มีชีวิต 

ภาพที่ 2 บทเรียนตามแนวคิด STEM



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)24

จากภาพจะเห็นได้ว ่าบทเรียนตามแนวคิด 

STEM นี้เป็นบทเรียนที่บูรณาการจาก 4 ศาสตร์ 

ประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต การรวมรวม

ข้อมูล การออกแบบ วิธีการ และการให้เหตุผล 

ซึ่ ง ห ากครู ผู ้ ส อนต ้ อ งการน� า ตั ว อย ่ า ง

การบูรณาการบทเรียนนี้ไปใช้กับนักเรียนในระดับ

ชั้นใด ก็สามารถวิเคราะห์ตัวช้ี วัดและสาระการ

เรียนรู ้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส�านักงานวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร (2552 ก, 2552 

ข, 2552 ง) ในระดับชั้นที่สนใจไปใช้ในการจัดการเรียน

รู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้ 

ส�าหรับบทความนี้ขอเสนอตัวอย่างการบูรณา

การการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิต ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก

การวเิคราะห์ตัวชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏดังนี้ 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางส�าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการตาม

แนวคิด STEM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

การบูรณาการ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

S
วิทยาศาสตร์(Science)

“สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต”

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

ส่ิงมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากส่ิงไม่มีชีวิต โดยส่ิงมี
ชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญ
เตบิโต สืบพนัธุ ์และ ตอบสนองต่อส่ิงเร้า แต่ส่ิงไม่มชีวีติ
จะไม่มี ลักษณะดังกล่าว

T
เทคโนโลยี (Technology)

“รวบรวมข้อมูล”

ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลที่สนใจและ 
แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 

ข้อมลูของสิง่ทีส่นใจอาจเป็นข้อมลูเกีย่วกบับคุคล สัตว์ 
สิง่ของ เรือ่งราว และเหตกุารณ์ต่าง ๆ  แหล่งข้อมลูท่ีอยู่
ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ 
รายการโทรทัศน์

E
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)

“วิธีเลือกซื้อปลาสด”

ง 1.1 ป.1/1 
บอกวิธีการท�างาน เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง 

ทักษะการท�างานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา และ
ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือง่าย ๆ ในการด�ารงชีวิต โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านงาน 

M
คณิตศาสตร์ 

(Mathematics)
“การให้เหตุผล”

ค 6.1 ป.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบ
การตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม

-



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 25

จากตารางจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

บรูณาการตามแนวคดิ STEM เรือ่ง สิง่มีชวีติและสิง่ไม่มี

ชีวิต สามารถบูรณาการได้อย่างสอดคล้องกับตัวช้ีวัด

และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถึง 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคดิ 

STEAM

เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศไทยไม่ได้มีเพีย 3 กลุ่มสาระเท่านั้น ยังมีกลุ่ม

สาระอื่นๆที่ควรน�ามาจัดการเรียนแบบ STEM จึง

ขอน�าเสนอการบูรณาการที่เพ่ิมเติมศาสตร์อื่นที่นอก

เหนือจาก STEM นั่นคือ STEAM หรือ สะตีม ซึ่งเป็น

ค�าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 5 สาขาวิชา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ(Art) และ

คณิตศาสตร์ (Mathematics) 

STEM + Art = STEAM

STEAM เป็นการเพิ่มศาสตร์ด้านศิลปะ (Art) 

เข้าไปจาก STEM หลังจากสหรัฐอเมริกาพบความ

แปรปรวนทางเศรษฐกจิจงึได้ทบทวนนวตักรรม STEM 

ที่มีอยู ่ เพื่อให้ STEM เป็นนวัตกรรมที่สร้างความ

เจริญงอกงามในอนาคต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 โดยมี Rhode Island 

School of Design (RISD) ในสหรัฐอเมริกา ได้ทดลอง

ใช้ STEAM จนประสบความส�าเร็จและได้รับการ

ยอมรับอย่างแพร่หลาย (STEM to STEAM, 2016)

ท�าให้ STEAM กลายเป็นนวัตกรรมที่สานต่อแนวคิด 

STEM โดยไม่ละเลยความส�าคัญของการเรียนรู้ด้าน

ศิลปศาสตร์

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM 

คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงการวิจัยด้านศิลปะและการ

ออกแบบ โดยยังใช้ STEM เป็นศูนย์กลาง สามารถ

บูรณาการศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบได้

ดีกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็นการสร้าง

ศิลปิน หรือ นักออกแบบที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน

 หากครูผู้สอนท่ีเคยบูรณาการแบบ STEM 

ต้องการบูรณาการแบบSTEAM เพื่อต ่อยอดกับ 

STEM นั้น ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดายโดยเพิ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องรูปร่างและลักษณะเข้าไป

ดังภาพที่ 3 

20 
 

 จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรตำมแนวคิด STEM  เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สำมำรถบูรณำกำรได้อย่ำงสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้
แกนกลำงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ถึง 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ได้แก่  วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ และ  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STEAM 

 เนื่องจำกหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยไม่ได้มีเพีย 3 กลุ่มสำระเท่ำนั้น ยัง
มีกลุ่มสำระอ่ืนๆที่ควรน ำมำจัดกำรเรียนแบบ STEM   จึงขอน ำเสนอกำรบูรณำกำรที่เพ่ิมเติมศำสตร์
อ่ืนที่นอกเหนือจำก STEM  นั่นคือ  STEAM หรือ  สะตีม ซึ่งเป็นค ำย่อจำกภำษำอังกฤษของศำสตร์ 5 
สำขำวิชำ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศำสตร์ 
(Engineering) ศิลปะ(Art) และคณิตศำสตร์ (Mathematics)   

 

STEM + Art = STEAM 
 

           STEAM เป็นกำรเพ่ิมศำสตร์ด้ำนศิลปะ (Art) เข้ำไปจำก STEM  หลังจำกสหรัฐอเมริกำพบ
ควำมแปรปรวนทำงเศรษฐกิจจึงได้ทบทวนนวัตกรรม STEM ที่มีอยู่  เพ่ือให้ STEM เป็นนวัตกรรมที่
สร้ำงควำมเจริญงอกงำมในอนำคต  และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 โดยมี  
Rhode Island School of Design (RISD)  ในสหรัฐอเมริกำ ได้ทดลองใช้ STEAM จนประสบ
ควำมส ำเร็จและได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำย (STEM to STEAM, 2016).  ท ำให้ STEAM 
กลำยเป็นนวัตกรรมที่สำนต่อแนวคิด STEM โดยไม่ละเลยควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปศำสตร์ 

 จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEAM คือ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรวิจัยด้ำน
ศิลปะและกำรออกแบบ โดยยังใช้ STEM  เป็นศูนย์กลำง  สำมำรถบูรณำกำรศำสตร์ทำงด้ำนศิลปะ
และกำรออกแบบได้ดีกับกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ  และเป็นกำรสร้ำงศิลปิน หรือ นักออกแบบที่มี
ศักยภำพสู่ตลำดแรงงำน 

 หำกครูผู้สอนที่เคยบูรณำกำรแบบ STEM  ต้องกำรบูรณำกำรแบบSTEAM  เพ่ือต่อยอด
กับ STEM  นั้น  ก็สำมำรถท ำได้อย่ำงง่ำยดำยโดยเพ่ิมสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  เรื่องรูปร่ำงและลักษณะ
เข้ำไปดังภำพที่  3     

 

            
 
 

 
 

ภำพที่ 3 บทเรียนตำมแนวคิด STEAM 
 

 จำกหลักกำรบูรณำกำรในภำพที่ 3 ข้ำงต้น  หำกจะน ำ STEAM  มำบูรณำกำรเพ่ิมเติมจำก
บทเรียน STEM  ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  สำมำรถท ำได้โดยเพิ่มตัวชี้วัดและสำระกำร
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Art 
รูปร่ำงลักษณะ 

 

ภาพที่ 3 บทเรียนตามแนวคิด STEAM

จากหลักการบูรณาการในภาพที่ 3 ข้างต้น หากจะน�า STEAM มาบูรณาการเพิ่มเติมจากบทเรียน STEM 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถท�าได้โดยเพิ่มตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าไปดังตารางที่ 2 (ส�านักงาน

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 จ)



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)26

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางส�าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม

แนวคิด STEAM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

การบูรณาการ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

S

วิทยาศาสตร์ (Science)

“สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบความ
แตกต่าง ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดย
ส่ิงมีชีวิตจะมีการเคล่ือนที่ กินอาหาร ขับถ่าย 
หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และ ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี ลักษณะดังกล่าว

T
เทคโนโลยี (Technology)

“รวบรวมข้อมูล”

ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมลูทีส่นใจและ แหล่ง
ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 

ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล 
สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
แหล่งข้อมูลท่ีอยู ่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด 
ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์

E
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)

“วิธีเลือกซื้อปลาสด”

ง 1.1 ป.1/1 
บอกวิธีการท�างาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

ทักษะการท�างานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา และ
ปลอดภัย เพือ่ช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วสัด ุอปุกรณ์ 
และเครือ่งมอืง่าย ๆ  ในการด�ารงชวีติ โดยฝึกปฏบัิติ
ผ่านงาน 

A
ศิลปะ (Art)

“รูปร่างลักษณะของปลา
สด”

ศ 1.1 ป.1/1 
อภิปรายเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะ และ
ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรู ้สึกที่ มีต ่อ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้น แสดงความรู้สึก
ที่มีต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว

M 
คณิตศาสตร์ 

(Mathematics)
“การให้เหตุผล”

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

-

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียน

รู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STEAM เรื่อง สิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต สามารถบูรณาการ เรื่อง “รูปร่าง

ลกัษณะของปลาสด”ได้อย่างสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัและ

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

การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคดิ 

STREAM

STREAM หรือสะตรีม เป็นค�าย่อจากภาษา

อังกฤษของศาสตร์ 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

(Science) เทคโนโลยี (Technology) การอ่าน 
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(Reading) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ

(Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) (Tyler, 2016) 

STREAM เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ STEM 

และ STEAM อย่างแพร่หลาย เพราะครูผู้สอนเห็นว่า

วิทยาศาสตร์อาจไม่ใช่สาขาวิชาแกนหลักเสมอไป แต่

การอ่านต่างหากที่เป็นเครื่องมือส�าคัญของการเรียนรู้ 

อกีทัง้ยังสามารถบรูณาการการอ่านเข้าไปในเน้ือหาวิชา

ได้อย่างง่ายดาย และหากผู้เรียนมีทักษะการอ่าน จะ

ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย 

ในบางบทความอาจจะแทน R ด้วย การอ่าน

และการเขียน (Reading and Writing) หรือ ศาสนา 

(Religion) แต่ในบทความนี้ขอเลือกใช้ การอ่าน 

(Reading) ในการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อประโยชน์

จากภาพที่ 4 บทเรียนตามแนวคิด STREAM 

สามารถบูรณาการสาระการอ่านเข้าไปในบทเรียนโดย

เพิม่ตวัชีว้ดัและสารารเรียนรูแ้กนกลางในกลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย (ส�านักงานวิชาการและมาตรฐานการ

ศึกษา, 2552 ค) เข้าไปดังตัวอย่างในตารางที่ 3

ของการน�าไปใช้ของครูผู้สอนหรือทกุท่านทีส่นใจ เพราะ

การอ่านถือเป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญในการเรียนรู้ และยัง

ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ให้กบัผูเ้รยีน สอดคล้องกบัการ

พัฒนาคนไทย 4.0 อีกด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด 

STREAM โดยเพิ่มสาระการอ่านในกลุ ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเข้าไปสามารถ

บูรณาการได้ดังภาพที่ 4

ส�าหรับครูผู้สอนที่ต้องการบูรณาการบทเรียน

ของตนเองให้เป็นแบบ STREAM เพือ่ต่อยอดกบั STEM 

และ STEAM ทีเ่คยยกตัวอย่างมาข้างต้นนัน้จงึไม่ใช่เรือ่ง

ยากอีกต่อไป สามารถบูรณาการได้ ดังภาพที่ 4 
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(Engineering) ศิลปะ(Art) และคณิตศำสตร์ (Mathematics) (Tyler, 2016)   
 STREAM เกิดข้ึนหลังจำกมีกำรใช้ STEM และ STEAM อย่ำงแพร่หลำย เพรำะครูผู้สอน

เห็นว่ำวิทยำศำสตร์อำจไม่ใช่สำขำวิชำแกนหลักเสมอไป  แต่กำรอ่ำนต่ำงหำกที่เป็นเครื่องมือส ำคัญ
ของกำรเรียนรู้  อีกทั้งยังสำมำรถบูรณำกำรกำรอ่ำนเข้ำไปในเนื้อหำวิชำได้อย่ำงง่ำยดำย  และหำก
ผู้เรียนมีทักษะกำรอ่ำน จะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้วิชำอ่ืนๆ ได้ดีอีกด้วย   

 ในบำงบทควำมอำจจะแทน R ด้วย กำรอ่ำนและกำรเขียน (Reading and Writing)  หรือ 
ศำสนำ (Religion) แต่ในบทควำมนี้ขอเลือกใช้ กำรอ่ำน (Reading) ในกำรยกตัวอย่ำงประกอบ  เพ่ือ
ประโยชน์ของกำรน ำไปใช้ของครูผู้สอนหรือทุกท่ำนที่สนใจ  เพรำะกำรอ่ำนถือเป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญใน
กำรเรียนรู้ และยังส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับกำรพัฒนำคนไทย 4.0  อีกด้วย 

 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรตำมแนวคิด STREAM  โดยเพิ่มสำระกำรอ่ำนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยหรือภำษำต่ำงประเทศเข้ำไปสำมำรถบูรณำกำรได้ดังภำพที่  4 

 ส ำหรับครูผู้สอนที่ต้องกำรบูรณำกำรบทเรียนของตนเองให้เป็นแบบ STREAM  เพ่ือต่อ
ยอดกับ STEM และ STEAM ที่เคยยกตัวอย่ำงมำข้ำงต้นนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป  สำมำรถ 
บูรณำกำรได้ ดังภำพที่  4     

 
 
 
 

     
         

ภำพที่ 4 บทเรียนตำมแนวคิด STREAM 
 
 จำกภำพที่ 4 บทเรียนตำมแนวคิด STREAM สำมำรถบูรณำกำรสำระกำรอ่ำนเข้ำไปใน

บทเรียนโดยเพิ่มตัวชี้วัดและสำรำรเรียนรู้แกนกลำงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (ส ำนักงำน
วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2552 ค) เข้ำไปดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 3 
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Mathematics 
กำรให้เหตุผล 

แนวคิดหลัก Art 
รูปร่ำงลักษณะ 

 

Science 
สิ่งมีชีวิต 

สิ่งไม่มีชีวิต 

Reading 
กำรอ่ำน 

จับใจควำม 
 

ภาพที่ 4 บทเรียนตามแนวคิด STREAM
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางส�าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม

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
ชวีติจะมกีารเคลือ่นที ่กนิอาหาร ขบัถ่าย หายใจ เจรญิ
เตบิโต สืบพนัธุ ์และ ตอบสนองต่อส่ิงเร้า แต่ส่ิงไม่มชีีวติ
จะไม่มี ลักษณะดังกล่าว

T
เทคโนโลยี 

(Technology)
“รวบรวมข้อมูล”

ง 3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลที่สนใจและ 
แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 

ข้อมลูของส่ิงทีส่นใจอาจเป็นข้อมลูเกีย่วกบั บคุคล สัตว์ 
ส่ิงของ เรือ่งราว และเหตกุารณ์ ต่าง ๆ  แหล่งข้อมลูทีอ่ยู่
ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ 
รายการโทรทัศน์

R
การอ่าน (Reading)
“การอ่านจับใจความ 
เรื่อง วิธีเลือกปลาสด”

ท 1.1 ป.1/3 ตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน 
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรือ่งย่อจากเรือ่งทีอ่่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- นิทาน 
- วรรณคดีและวรรณกรรม ในหนังสือเรียน 
- บทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

E
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)

“วิธีเลือกซื้อปลาสด”

ง 1.1 ป.1/1 
บอกวิธีการท�างาน เพื่อช ่วยเหลือ
ตนเอง 

ทักษะการท�างานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา และ
ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือง่าย ๆ ในการด�ารงชีวิต โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านงาน 

A
ศิลปะ (Art)

“รูปร่างลักษณะของปลา
สด”

ศ 1.1 ป.1/1 
อภิปรายเก่ียวกับรูปร ่าง ลักษณะ 
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวใน
ธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น แสดงความรู้สึกที่มี
ต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว

M
คณิตศาสตร์ 

(Mathematics)
“การให้เหตุผล”

ค 6.1 ป.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสนิใจ และสรปุผลได้อย่างเหมาะสม

-

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STREAM เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิต สามารถบูรณาการ การอ่าน (Reading) เรื่อง “การอ่านจับใจความ เรื่อง วิธีเลือกปลาสด” ได้อย่าง

สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในหัวข้อการอ่านจับใจความจากบทเรียนจากกลุ่มสาระการ

เรยีนรูอ้ืน่ ๆ  ท�าให้บทเรียนนีบู้รณาการตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 อย่างน้อย 
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5 กลุม่สาระการเรยีนรู้ ได้แก่ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้

อย่างลงตัว

บทสรุป

การจัดการเรียนรู ้ แบบบูรณาการในยุค

ประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิด STEM, STEAM และ 

STREAM ทั้ง 3 รูปแบบ มีความเหมือนกันคือ มี

การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เป็นหลัก สามารถบูรณ

าการได้ในการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานท่ีมีตัวชี้วัดและสาระการ

เรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ชดัเจนอยูแ่ล้ว ส่วนความ

แตกต่างมีในส่วนของศาสตร์ที่เพิ่มเข้ามาใน STEAM 

และ STREAM ได้แก่ ศิลปะ และการอ่าน ซึ่งครูผู้สอน

สามารถน�าไปปรับใช้ได้ท้ังภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือ

ภาษาอื่นได้ จากตัวอย่างการบูรณาการที่ได้น�าเสนอ

ไว้คงท�าให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจเห็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับชั้นอื่นๆ ได้ และ

หากครผููส้อนสามารถจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตาม

แนวคิด STEM, STEAM และ STREAM หรือบูรณาการ

ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหวัข้อหรอืประเด็นท่ีมคีวาม

สัมพันธ์กันได้แล้วนั้น ทุกโรงเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานย่อมสามารถสอนแบบ STEM Education 

ได้ภายใน 5 ปี ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐใน

ยุค “ประเทศไทย 4.0” ได้อย่างแน่นอน และการสอน

ของครใูนยคุนีจ้ะไม่เป็นเพยีงการสอนให้ผูเ้รยีนเกดิการ

เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะน�าไปสู่การพัฒนาคน

ไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศให้ครบทุกมิติ 
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การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน

THE USE OF SMARTPHONE TECHNOLOGY FOR INSTRUCTION

ดร.ด�ารัส อ่อนเฉวียง*

บทคัดย่อ 

มนุษย์เป็นอาศัยรวมกันอยู่เป็นสังคม มีความสัมพันธ์ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นย่อมมีการติดต่อ

ส่ือสารกันโดยช่องทางท่ีหลากหลาย เนื่องจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมพื้นฐานในชีวิต ประจ�าวันของมนุษย์ 

ขณะที่สังคมไทยยุคปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นใน

ชีวิตประจ�าวัน เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet 

Computer) ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งตามความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยเฉพาะโทรศพัท์

มอืถอือจัฉรยิะท่ีมคีวามสามารถในการท�างานมากกว่าการเป็นเคร่ืองมอืสือ่สารอย่างเดียว กล่าวคอืยงัสามารถใช้ดู

หนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ถ่ายวดิโีอ เล่นเกม รวมถงึการการเชือ่มต่อกบัอนิเตอร์เน็ต การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 

(e-mail) หรือ บริการข้อมูลข่าวสาร การช�าระค่าใช้บริการต่างๆ และตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ซึ่งความสามารถของโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ช่วยให้การท�างาน การบันเทิงและการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ อย่างไรก็ตามความสามารถของเทคโนโลยโีทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะดังกล่าว ประกอบกบัการออกแบบ

และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม และการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่น�าเสนอความรู้

และกิจกรรมที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนที่ดีงามต่อไป 

ค�าส�าคัญ : 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�าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 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

บทน�า 

นวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคสื่อสารดิจิทัล

ภายใต ้พัฒนาการของวิทยาการและเทคโนโลยี

ในยุค “สังคมฐานความรู ้. (Knowledge Based 

Society)” ที่ส ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทุกประเทศก็ได้รับ

ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสของเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือเป็นยุคสมัย

ที่การเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

นั่นเอง ขณะที่อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

สารสนเทศราคาถูกลง โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะที่มีความสามารถในการท�างานมากกว่าการ

เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างเดียว กล่าวคือยังสามารถใช้

ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เล่นเกม รวมถึง

การการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการข้อมูลข่าวสาร การช�าระ

ค่าใช้บริการต่างๆ และตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตได้ในเครื่องเดียว อย่างไรก็ตามเด็กและ

เยาวชนไทยในยุคปัจจุบันได้ให้ความสนใจและเลือกใช้

สื่อมวลชนประเภทนี้มาก ท้ังเพื่อการสืบค้น เพื่อการ

เรียนรู้ เพือ่การสือ่สาร ตลอดจน เพือ่การบันเทงิรปูแบบ

ต่างๆ โดยข้อมูลสารสนเทศ เนื้อหาสาระหรือกิจกรรม

ที่น�าเสนอบนเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่อย่างเสรี 

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เป็นกระแสข้อมูล

ข่าวสารที่แพร่กระจายอยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ทั่วทุกมุมโลก การน�าความสามารถ และกระแสความ

นิยมของเทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบกับการออกแบบ

และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

และการสร้างสรรค์สือ่การเรียนการสอนทีน่�าเสนอความ

รูแ้ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม มาใช้เป็นช่องทางพฒันาการ

เรียนรู้ของเยาวชนที่ดีงาม อันจะส่งผลผู้ใช้ทั้งตัวบุคคล 

และสงัคม กล่าวคอืเกดิวฒันธรรมการใช้โทรศพัท์มอืถอื

อัจฉริยะที่เหมาะสมในที่สุด

ความหมายของโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ หมายถึง โทรศัพท์มือ

ถือท่ีมีความสามารถเพิ่มเติม มากกว่าความสามารถ

เดิมของโทรศัพท์มือถือทั่วไป กล่าวคือ การท�าให้

มีประสิทธิภาพพิเศษที่ช ่วยสนับสนุนการใช ้งาน

ของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การบันทึก

ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว การรับส่งอีเมล (E-Mail) การ

จัดท�าตารางนัดหมาย ปฏิทิน การดูหนัง การฟังเพลง 

เล่นเกม รวมถึงการการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การ

รับส่ง e-mail หรือ บริการข้อมูลข่าวสาร การช�าระ

ค่าใช้บริการต่างๆ และตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการรวม

ตัวกันระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ขนาด

เล็กนั่นเอง 

การก�าเนิดโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเครื่องแรกของโลก

ได้พัฒนาขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยใช้ชื่อว่า “Simon” 

คิดค้น โดยค่ายไอบีเอ็ม (IBM) ในปี ค.ศ. 1992 ถัดจาก

นั้นในปี ค.ศ. 2000 บริษัทโนเกีย (Nokia) จ�ากัด ผู้ให้
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บริการ โทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกได้พัฒนาระบบ

ปฏิบตักิารซมิเบีย้น (Symbian) พร้อมๆ กนักบั “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�าเนิดนวัตกรรม

การสื่อสารที่พลิกโลกอีกครั้งโดยบริษัทแอปเปิ ้ล 

(Apple Inc) กับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่เรียกว่า 

“ไอโฟน (I Phone)” จากการส�ารวจของบรษัิท Kantar 

Worldpanel ComTech (2011) พบว่าโทรศัพท์มือ

ถืออัจฉริยะนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราว 1 ใน 3 

หรือประมาณ 29% ของตลาดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โดย

เฉพาะโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะท่ีมีหน้าจอขนาดใหญ่ 

4.5 นิว้ ในขณะกูเก้ิล (Google. Inc) ได้เปิดตวัโทรศพัท์

มือถือเครื่องแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

(Android) คือเอชทีซี ดรีม (HTC Dream) เปิดตัวเมื่อ

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นระบบปฏิบัติการโอ

เพนซอร์ซ และกูเกิลได้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเช 

ซึ่งโอเพนซอร์ซจะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวาง

จ�าหน่ายได้ รวมไปถึงนักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือ

ข่ายด้วย อีกทั้งแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่

รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ มากมาย ภาย

ใต้ภาษาจาวา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มีโปรแกรม

มากกว่า 700,000 โปรแกรมส�าหรับแอนดรอยด์ และ

ยอดดาวน์โหลดจากกูเกิล เพลย์ มากถึง 2.5 หมื่นล้าน

ครั้ง จากการส�ารวจในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

พบว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฏบัิตกิารทีนั่กพฒันาเลอืก

ที่จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ถึง 70% 

วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ 

โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์มือถือ เป็น

อปุกรณ์สือ่สารอเิลคทรอนคิส์ลกัษณะเดยีวกบัโทรศพัท์

บ้านหากแต่ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ จึงสามารถพกพา

ติดตัวไปได้ทุกที่ โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการ

ติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านสถานีฐาน 

(Cell site) โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้

บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ โทรศัพท์บ้านและ

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นๆ โทรศัพท์

มือถือในปัจจุบันนอกจากจะมีคุณสมบัติในการสื่อสาร

ทางเสียงแล้วยังมีความสามารถอ่ืนอีก เช่น สนับสนุน

การส่ือสารด้วยข้อความ เช่น การบันทึกภาพนิ่งภาพ

เคลื่อนไหว การรับส่งอีเมล (E-Mail) การจัดท�าตาราง

นัดหมาย ปฏิทิน การดูหนัง การฟังเพลง เล่นเกม การ

เชือ่มต่อกบัอนิเตอร์เนต็ การรบัส่ง e-mail หรอื บรกิาร

ข้อมูลข่าวสาร การช�าระค่าใช้บริการต่างๆ การสื่อสาร

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นาฬิกา นาฬิกาปลุก นาฬิกา

จับเวลาเป็นต้น โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกถูกผลิต

และออกแสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์ 

(Martin Cooper) นักประดิษฐ์จากบริษัทโมโตโรลา 

เป็นโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ท่ีมีน�้าหนักประมาณ 

1.1 กิโลกรัม ปัจจุบันมีผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือท่ัวโลก

ประมาณ 4,770 ล้านคน คิดเป็น 60% ของประชากร

โลก โดยมีวิวัฒนาการดังนี้ 

โทรศัพท์มือถือยุค 1 (1G : 1st Generation) 

เป ็นการใช ้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบอนาลอค 

(Analog) โดยจะใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง 

(Voice) ซึ่งจะมีสถานีฐานที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณ

ไปยังโทรศัพท์มือถือ หนึ่งคลื่นความถี่เท่ากับหนึ่งช่อง

สัญญาณ คุณภาพของเสียงยังไม่คมชัด มีสัญญาณ

รบกวนง่าย เกิดปัญหาสายหลุดบ่อย มีความเสี่ยง

ต่อการถูกลักลอบดักฟังสัญญาณและการลักลอบท�า

ส�าเนาเลขหมายโทรศัพท์ไปใช้ในโทรศัพท์เครื่องอื่น 

รวมถึง สถานีที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณก็มีน้อยส�าหรับ

ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ยุคที่ 1 จะมีขนาดใหญ่ และ

หนกัมาก มทีัง้รุ่นทีเ่ป็นกระเป๋าหิว้ และหลายท่านเรียก

ว่ารุน่กระติกน�า้ เป็นต้น ในยคุนัน้ยงัไม่มกีารใช้ซิมการ์ด 

ไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data แม้แต่ส่งข้อความ 
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ข้อความสั้น (SMS) ก็ไม่มี เน้นการโทรศัพท์หากันอย่าง

เดียว โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะ และต้อง

ใช้ติดต่องานตลอดเวลา

โทรศัพท์มือถือยุค 2 (2G: 2nd Generation) 

เริม่น�ามาใช้ประมาณ 1990 เปลีย่นเป็นการส่งคลืน่วิทยุ

แบบอนาลอ็กเป็นการส่งแบบเข้ารหสัดจิทิลั เริม่มคีวาม

สามารถใช้งานทางด้านรบัส่งข้อมลู แต่เป็นข้อมลูขนาด

เลก็ เช่น ข้อความส้ัน (Short Message Service (SMS) 

มีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร ประสิทธิภาพการรับ

ส่งถูกพัฒนาให้ดขีึน้เรือ่ย ๆ  สามารถก�าหนดเส้นทางการ

เชื่อมกับสถานีฐาน (Cell site) ราคาโทรศัพท์มือถือ

เริ่มลดต�่าลง ท�าให้มีผู้ใช้มากขึ้น เริ่มมีดาวน์โหลดเสียง

รอสาย (Ring tone) แบบโมโนโทน (monotone) ภาพ 

(Graphic) ภาพพืน้หลงั (Wall paper) ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

ภาพขาวด�า มีความละเอียดต�่า

โทรศพัท์มอืถอืยคุ 2.5 (2.5G : 2.5 Generation) 

หลังจากน้ันเป็นยุคที่อยู่ระหว่าง 2G และ 3G ซึ่งก็

คือ 2.5G ใน 2.5G นี้เป็นยุคท่ีมีการน�าเทคโนโลยี 

จพีอีาร์เอส (GPRS : General Packet Radio Service) 

มาใช้ เพื่อเพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้มากกว่า

ยุค 2G เทคโนโลยี จีพีอาร์เอส (GPRS) สามารถส่ง

ข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 115 kbps แต่ ความเร็ว

ของ จีพีอาร์เอส (GPRS) ในการใช้งานจริงจะถูกจ�ากัด

ให้อยู่ที่ประมาณ 40 kbps เท่านั้น ซึ่งในยุค 2.5G นั้น

จะเป็นยคุทีเ่ริม่มกีารใช้บรกิารในส่วนของข้อมลูมากขึน้ 

และการส่งข้อความก็พัฒนาจาก ข้อความสั้น (SMS) 

มาเป็น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โทรศัพท์มือถือก็

เริ่มเปลี่ยนจากจอขาวด�ามาเป็นจอสี เสียงเรียกเข้าจาก

เดมิทีเ่ป็นเพยีงโมโนโทน (monotone) ก็เปลีย่นมาเป็น 

โพลีโฟนิค (Polyphonic) ตลอดจนเสียงที่สมจริงตาม

ธรรมชาติ (True tone) ด้วยมาตรฐานที่ใช้ในโทรศัพท์

มือถือยุคที่ 2 คือ

1. GSM–Global System for Mobile 

Communication เป็นมาตรฐานหลกัในทวปียโุรป และ

เอเซียประมาณ 160 ประเทศ โทรศัพท์เพียงหมายเลข

เดียวสามารถน�าไปใช้ได้ท่ัวโลก (Roaming) ใช้ข้าม

เครือข่ายได้

2. CDMA – Code Division Multiple Access 

นิยมใช้ในอเมริกาและเกาหลีใต้ ผู ้ใช้ไม่สามารถใช้

โทรศัพท์ข้ามเครือข่ายได้ คุณภาพเสียงและสัญญาณ

ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพดีกว่าแบบ GSM 

โทรศพัท์มือถอืยคุ 2.75 (2.75G : Generation) 

คือยุคที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก จีพีอาร์เอส (GPRS) 

แต่จะมีการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น 

โดยใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลคือ 

เอจ (EDGE : Enhanced Data rates for Global 

Evolution) ซ่ึงจะมีความเร็วมากกว่า จีพีอาร์เอส 

(GPRS) ประมาณ 3 เท่า หรือมคีวามเร็วสูงสุดประมาณ 

384 kbps แต่มีความเร็วในการใช้งานจริงประมาณ 

80-100 kbps

โทรศัพท์มือถือยุค 3G (Third Generation) 

ระบบโทรศัพท์มือถือแบบดิจิทัล (digital) เทคโนโลยี

การสื่อสารในยุค 3 นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน

การรับส่งข้อมูล และเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเข้าด้วย

กัน รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สาย (Wireless) 

ที่ความเร็วที่สูงกว่ายุค 2.75G นอกจากนี้ 3G ยัง

สามารถให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น 

(Application) รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น ยุคนี้จะ

เน้นการส่ือสารทั้งการพูดคุยแบบเสียงตามปกติและ

แบบรับส่งข้อมูลซึ่งในส่วนของการรับส่งข้อมูล ที่ท�าให้ 

3G นัน้ต่างจากระบบเก่า 2G -2.75G ทีม่พีืน้ฐานในการ

พูดคยุแบบเสียงตามปกติอยูม่าก เนือ่งจากเป็นระบบที่

ท�าขึน้มาใหม่เพือ่ให้รองรบักบัการรบัส่งข้อมลูโดยตรง มี

ช่องความถี่และความจุในการรับส่งสัญญาณที่มากกว่า 
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ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลหรอืการใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านมอื

ถอืนัน้เรว็มากขึน้แบบก้าวกระโดด ประสทิธภิาพในการ

ใช้งานด้านมัลตมีิเดยีดขีึน้ และยงัมคีวามเสถยีรกว่า 2G 

ท่ีมีความสามารถครบทัง้การสือ่สารด้วยเสยีงและข้อมลู

รวมถึงวิดีโอ ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี้เช่น W-CDMA, TD-

SCDMA, CDMA2000 1x-EVDO ความเร็ว มากกว่า 

144 kbps ซึ่งความเร็วในระดับน้ี สามารถรับส่ง

ข้อมูล (File) ที่มีขนาดใหญ่ การใช้บริการประชุมทาง

ไกล (Video/Call Conference) ดาวน์โหลดเพลง 

ชมภาพยนตร์ แบบสั้นๆ การรับชมโทรทัศน์ออนไลน์ 

(TV Streaming) ต่างๆ ได้

โทรศัพท์มือถือยุค 4G (Forth Generation) 

ระบบโทรศพัท์มอืถือแบบดจิทัิลสมบรูณ์ (Real-Digital) 

พัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูล ที่ท�าได้เร็ว

ขึ้นถึง 100 Mpbs โทรศัพท์มือถือในยุคนี้จะสามารถ

สนับสนนุ แอปพลเิคชนัทีต้่องการแบนด์วธิสงูเช่น ความ

จริงเสมือน 3 มิติ (3D virtual reality) หรือ ระบบ

วิดีโอที่โต้ตอบได้ (interactive video) เป็นต้น ส�าหรับ

ความเรว็ขนาดน้ีน้ัน ท�าให้สามารถใช้งานโทรศพัท์มอืถอื 

หรือ Tablet ของคุณได้หลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น 

การดไูฟล์วดีโิอออนไลน์ด้วยความคมชดั และไม่มกีารก

ระตุก การสื่อสารข้ามประเทศ อย่างโทรศัพท์แบบเห็น

หน้ากันแบบโต้ตอบทนัที (Video Call) หรอืจะเป็นการ

ประชุมผ่านโทรศัพท์ (Mobile teleconferencing) 

สามารถเชือ่มต่อข้อมลู 3 แบบ ภาคพ้ืนดนิ CDMA PA-H 

และการเชื่อมต่อ wifi และ Wi-Max เพื่อการเชื่อมภาพ

และเสียงเป็นข้อมูลเดียวกัน 

คุณลักษณะของโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ

โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกถูกผลิตและออก

แสดงในปี พ.ศ. 2516 โดย มาร์ติน คูเปอร์ (Martin 

Cooper)[7] ได้มีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือแบบใหม่

ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งต่างก็ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยท้ัง

ในเร่ืองของขนาด รูปร่าง รวมไปถึงคุณสมบัติการใช้

งาน จนมาถึงจุดเปล่ียนส�าคัญที่เริ่มมีการน�าโทรศัพท์

โทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะมาใช้โทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะได้

รบัการพฒันาให้มคีณุสมบตัใินการใช้งานทีห่ลากหลาย

และสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) ที่สามารถใช้

งานได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงส่งผลท�าโทรศพัท์มอืถืออจัฉริยะ

ให้กลายเป็นกระแสมาแรงจนตอนน้ีทั่วโลกมีจ�านวน

ผู้ใช้รวมกันประมาณ 4,770 ล้านคน ทั้งนี้มาจากความ

สามารถหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

1) ฉลาดกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป 

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ มีความสามารถ

พื้นฐานเหมือนกับโทรศัพท์มือถือปกติทั่วไป หากแต่

เป็นโทรศพัท์ทีม่รีะบบปฏบิติัการ (วกิพีิเดีย, 2559) ทัง้น้ี

ระบบปฏบิติัการมหีลายประเภท ข้ึนอยูก่บับริษัทผู้ผลิต 

เช่นของ Google Android OS (กเูกิล้ แอนดรอย โอเอส) 

Microsoft Windows Phone (ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 

โอเอส) Apple iOS (แอปเปิล ไอโอเอส) และ 

BlackBerry OS (แบล็คเบอรร่ี โอเอส) เป็นต้น เนือ่งจาก

ระบบปฏิบัติการมาพร้อมความสามารถในการจัดการ

เครื่องโทรศัพท์มือถือ รองรับการติดตั้งโปรแกรม

ประยุกต์ (Application) และมีพ้ืนท่ีส�าหรับการติด

ตั้งโปรแกรมประยุกต์ (Application) ดังกล่าว อีก

ทั้งมีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะจึงเทียบได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีสามารถ

พกพาในกระเป๋าเสื้อได้

2) เพิ่มความสามารถด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

(Application) 

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะมีหน้าที่ (Function) 

ส� าคัญคือ  การรองรับการติดตั้ งแอพพลิ เคชั่ น 

(Application) (อภิศักดิ์ อาจนันท์, 2557) ทั้งนี้แอพ

พลิเคชั่น นิยมเรียกสั้นๆ ว่า แอพ (App) ซึ่งหมายถึง 

โปรแกรมประเภทหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานส�าหรับ

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะอหรือแทบเล็ต พีซี โดยเฉพาะ
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กับระบบปฏิบัติการบนมือถือหรือแทบเล็ตนั้นๆ เช่น 

Android (กูเกิ้ล แอนดรอย โอเอส) หรือ iOS (แอปเปิล 

ไอโอเอส) อย่างไรก็ตามแอพถกูเขียนข้ึนมามีความไม่ซบั

ซ้อนมาก ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการพื้น

ฐานของผู้ใช้งานเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามมีการเขียน

หรอืพฒันา Application ลงบนโทรศัพท์มอืถอือจัฉรยิะ

เป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุย

ต่างๆ และหลายธรุกิจกเ็ข้าไปเน้นในการพฒันา Mobile 

Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า

มากขึ้น ตัวอย่าง Application ท่ีติดมากับโทรศัพท์ 

อย่างแอพพลิเคชั่นเกมชื่อดังที่ชื่อว่า Angry Birds หรือ 

facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้

โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์

3) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

โทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะ มคีวามสามารถในการ

เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สองช่องทางคือ 

(เชค็ราคาคอม, 2557) 1) การเช่ือมต่อไร้สาย (Wireless 

LAN, WLAN, WI-Fi) อย่างไรก็ตามคนทั่วไปนิยมเรียก 

“วาย ฟาย (Wi-Fi)” เป็นชื่อย่อที่เราใช้เรียกกันจน

ติดปาก เหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่พูดง่าย คนฟัง

ก็เข้าใจง่ายและสื่อสารได้ตรงกันนั่นเอง กล่าวคือหมาย

ถึงการรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ท�าให้ไม่

ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น

นั่นเอง ส�าหรับช่องทางนี้ โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะจะ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) 

โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคล่ืนวิทยุ (Radio) 

หรอือนิฟาเรด (Infrared) ก็ได้ 2) การเชือ่มต่อไร้สายส่ง

ผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 

หรือ 4G ในช่องทางนี้เป็นการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบ

ดจิทิลั (Digital) โดยการเข้ารหสัดจิทิลั (Digital) รบั-ส่ง

ข้อมูลทางคลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เชื่อมต่อกับ

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการเชื่อมต่อ

รแูบบนีม้ค่ีาใช้จ่ายตามทีผู่ใ้ห้บรกิารเครือ่ข่ายฯ ก�าหนด

4) ความสามารถในการบันทึกภาพ 

การบันทึกภาพความละเอียดระดับสูงสุด 

(นติยสารถ่ายภาพและท่องเทีย่ว, 2559) 23 ล้านพกิเซล 

(ปกรณ์ สุปินานนท์, 2559) ความละเอียดสูงในระดับ

นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพจะดีหมด หากแต่บอก

ถึงขนาดของภาพที่สามารถขยายได้ใหญ่ สามารถตัด

ภาพเฉพาะส่วน (Cropping) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบ

ภาพที่เหมาะสม 

การถ่ายวดีิโอได้ จากสมยัแรกๆ ทีก่ารถ่ายหรอื

บนัทกึวดีิโอบนโทรศพัท์มอืถือท�าได้เพยีงความละเอยีด 

176 x 144 พิกเซลเท่านั้น หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็น

ความละเอียดระดับ HD (720p), Full HD (1080p), 

2K (2160p), 4K (4320p) ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมี

ฟังก์ชั่นการถ่ายแบบช้า (Slow Motion) หรือแบบเร่ง

ความเร็ว (Time Lapsed) ได้อกีด้วย และการถ่ายภาพ

และวดีิโอแบบ VR (Virtual Reality) จะได้รับความนยิม

มากเช่นกันโดยเฉพาะตอนนี้ทาง Facebook ประกาศ

การรองรับการโหลดภาพและวิดีโอลงใน Facebook 

ส่วนบุคคลได้แล้ว

กล้องหน้าเพ่ือการถ่ายภาพตัวเอง (Selfie) จาก

การที่กล้องหน้ามีเพื่อการสนทนาผ่านกล้อง ให้สองฝั่ง

คู่สนทนาได้เห็นหน้ากัน กลายมาเป็นกล้องเพื่อใช้ถ่าย

ตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อการเล็งกล้องหลังแล้ว

ถ่ายตัวเองท�าได้ยากและไม่เห็นองค์ประกอบของภาพ

ในขณะท่ีถ่าย ปัจจุบันกล้องหน้าความละเอียดระดับ 

16 ล้านพิกเซลเลยทเีดียว เพ่ือเอาใจคอถ่ายภาพตัวเอง 

(Selfie) ที่มีมากขึ้นและนิยมมากขึ้นนั่นเอง

ปุ่มชัตเตอร์ส�าหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะ เกิดขึ้น

ครั้งแรกกับ Nokia N70 ที่วางตลาดในปี 2005 นั่นเอง 

(N70 เป็นโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะยุคแรกๆ ท่ีขายดี

มากๆ รุ่นหน่ึง) หลังจากนั้นก็มีการพัฒนากันเป็นจริง
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เป็นจังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Sony Ericsson K800i ที่

มีปุ่มชัดเจน และมีอีกมากมายหลายยี่ห้อหลายรุ่นท่ีใช้

คอนเซปท์เดียวกันในการออกแบบ

5) ความสามารถในการน�าทางหรือใช้เป็น

จีพีเอส3 (GPS) 

GPS (จีพีเอส) ย ่อมาจากค�าว ่า Global 

Positioning System หมายถึงระบบค้นหาต�าแหน่ง

บนพื้นโลก (สยามโฟน, 2555) มีสองรูปแบบคือ 1) 

GPS Receiver (จีพีเอส รีซีฟเวอร์) จะต้องรับสัญญาณ

ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงเพื่อระบุต�าแหน่ง และ 2) 

A-GPS ย่อมาจากค�าว่า Assisted GPS (แอสซิส จีพี

เอส) เป็นการค้นหาต�าแหน่งรูปแบบเดียวกับ GPS แต่

จะมข้ีอแตกต่างตรงทีม่กีารค�านวณหรอืค้นหาสญัญาณ

จะอาศยัเครอืข่ายโทรศพัท์มือถอืเป็นต้นช่วย ดงันัน้การ

ใช้งานจึงต้องเสียคาเชื่อมต่อบริการเครือข่าย แต่จะได้

ความแม่นย�าในการระบุต�าแหน่งได้ดีกว่า GPS ความ

สามารถดังกล่าวถูกน�ามาใช้ค้นหาเส้นทางและการน�า

ทาง และเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่โทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะสามารถท�าได้ดี แม้ว่าจะ ไม่ใช่การเป็นจีพีเอส

โดยตรง แต่อาจจะใช้เข้าเว็บไซต์แผนที่อย่างกูเกิ้ลแมพ 

(Google Map) หรือการเลือกใช้แอพลิเคชัน่การน�าทาง

ของกูเกิ้ลที่ช่วยค้นหาเส้นทางและน�าทางได้เป็นอย่าง

ดี หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นแผนท่ีน�าทาง ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการใช้เป็นเครื่องมือน�าทาง และการ

เดินทางอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

ตารางที่ 1 การพัฒนาการโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะกับการพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยี ผู้เรียน ผู้สอน โรงเรียน

ยุค 1.0 -ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง 

(Voice ) 

- ยึดติดกับห้องเรียน

- เชื่อตามที่ผู้สอนน�าเสนอ

- ค้นคว้าความรู้

- บอกให้เชื่อตาม

- เรียนในตึก อาคาร สิ่ง

ปลูกสร้าง

- สถานที่เลี้ยงเด็กใน

เวลากลางวัน
ยุค 2.0 - ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง 

(Voice) 

- ข้อความสั้น

- ภาพขาวด�าความละเอียดต�่า

- ยึดติดกับห้องเรียน

- เชื่อตามที่ผู้สอนน�าเสนอ

ยุค 2.5 -เทคโนโลยี จีพีอาเอส (GPRS)

-ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

- เทคโนโลยี wap site (Wireless 

Application Protocol) 

- ระบบสืบค้นข้อมูล (search 

engine) รองรับภาษาไทย

- แหล่งข้อมูลเพิ่มขึ้น

- การใช้เทคโนโลยีอย่าง

ระมัดระวัง

- อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่ง

ของการเรียนรู้

- ผู้รู้ถ่ายทอดความรู้

- ผู้มีความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ น�า

เสนอข้อมูลในห้องเรียน

ออนไลน์

- เรียนในอาคาร 

- ห้องเรียนออนไลน์

ยุค 3.0 - รับส่งข้อมูล (File) ที่มีขนาดใหญ่ 

- การใช้บริการประชุมทางไกล 

(Video/Call Conference) 

-ดาวน์โหลดเพลง 

- ระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (TV 

Streaming)

- เทคโนโลยีเว็บ 2.0

- การสร้างองค์ความรู้ร่วม

กัน

- เทคโนโลยีมีทุกแห่ง

- การส่งผ่านความรู้จากทุก

สถานที่

- ครูสอนนักเรียน

- นักเรียนสอนกันเอง

- ครูและนักเรียนร่วมสร้าง

ความรู้

- ผู้เชี่ยวชาญสร้างความรู้

- เรียนในอาคาร

- ห้องเรียนออนไลน์

- ห้องสมุดดิจิทัล

- เรียนได้ทุกที่ในสังคมที่

สร้างสรรค์
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เทคโนโลยี ผู้เรียน ผู้สอน โรงเรียน

ยุค 4.0 - ความจริงเสมือน 3 มิติ (3D virtual 

reality) 

- ระบบภาพ 3 มิติจ�ารอง 

Augmented Reality

- ระบบวิดีโอที่โต้ตอบได้ (interactive 

video)

-วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

การสร้างนวัตกรรม

-สร้างความรู้จากความสนใจ

รายบุคคล

-การเรียนแบบ “รู้จริง” 

(Mastery Learning)

- Ubiquitous Learning

- ขยายความรู้ให้วงจรผล

สะท้อนกลับจากการสร้าง

นวัตกรรม

เชิงบวก 

- ทุกคน คือครู

- เรียนในโลกไร้พรมแดน

- โรงเรียนเป็นสถานที่

สร้างนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง

แอพพลิเคช่ันที่ช่วยการสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือ

การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ 

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อ

สื่อสารท่ีเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะที่ก�าลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจนถือ

เป็นปัจจัยส�าคัญในการสือ่สารในปัจจบัุน ทัง้นี ้ผูเ้ขยีนได้

รวบรวมแอพพลิเคชั่นที่ช่วยการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการ

เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะท่ีส�าคัญ

ดังนี้ 

1. แอพพลิเคช่ันกาฮูท (Kahoot) เป็นเครื่อง

มือสร้างเกมส์ตอบค�าถามออนไลน์แบบฟรไีม่มค่ีาใช้จ่าย 

สามารถใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่ทุกคน

มีติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ต้องใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต

ด้วยโดยกาฮูท (Kahoot) (ปกรณ์ สุปินานนท์, 2559) 

พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดผู ้เรียนโดยเฉพาะเด็กในยุค

ปัจจุบัน ชอบท�ากิจกรรมหรือเล่นเกมส์ ตรงนี้เองจึงถือ

เป็นวิธีการหรือกระบวนการสอนที่ส�าคัญที่ช่วยให้เด็ก

เกิดความสนใจ ด้วยจุดเด่นของเกมส์ คือ มีท้ังความ

ยาก ง่าย ยิง่เล่นยิง่สนุก เกดิการแข่งขนั และสร้างความ

ท้าทายสร้างบรรยากาศให้การฟังบรรยายให้ทุกคนได้

สนุกและแข่งขันกันเป็นที่ 1 ในการตอบค�าถามได้ไว 

และได้คะแนนสูงสุด 

2 .  แอพพลิ เคชั่ น เอ็ ดมู ดู  ( Edmodo) 

เว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์

รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ 

(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 แบบประเมนิ สมดุเกรด และประกาศข่าวสาร

ได้อย่างง่าย ผู้ก่อตั้ง Edmodo คือ นิโคลัส บอร์ก และ 

เจฟฟ์ โอฮารา (Nicolas Borg, Jeff O’Hara) ก่อตั้ง

เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551(2008) ท่ีเมือง 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�าหรับการศึกษา คือชุดของฟรีอีเมลล์

จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิด

ในการท�างานร่วมกัน เปิดกว้างส�าหรับคุณครู นักเรียน

นักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก 

ตวัอย่างเครือ่งมอืทีเ่ป็นทีน่ยิมใช้ทีท่่านรูจ้กัด ีเช่น อเีมล 

(Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) และ 

Groups เป็นต้น แต่เคร่ืองมือเหล่านี้จะใช้ส�าหรับใน

การเรียนการศึกษาประกอบกับห้องเรียนออนไลน์ของ
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แบ่งปันความรู้และทักษะการท�าอาหาร ตัวอย่างที่สาม 

คือ กลุ่มฟิสิกส์ (Physics) เว็บ ww.facebook.com/

pages/Physics ส�าหรับแบ่งปันข้อมูลและความรู้ทาง

ฟิสิกส์ เหล่านี้เป็นตัน ด้วยความสามารถของเฟซบุ๊ก

ในการน�าเสนอข้อความ บทความ ไฟล์เอกสาร ภาพนิ่ง 

และคลิปวีดิ ทัศน์ วิดีโอถ่ายทอดสด ซึ่งผู้สอนสามารถ

ไปออกแบบสารประกอบการน�าเสนอเนือ้หา เพือ่ให้เกดิ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. แอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) สื่อวีดิทัศน์

นับเป็นสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และ

เสียงไปพร้อมๆ กัน มีความคงที่ของเนื้อหา เสนอเป็น

ภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงความต่อเนื่องของกระบวนการ 

และการกระท�า อันจะส่งผลให้เกิดความน่าสนใจใน

การน�าเสนอได้เป็นอย่างดี ประกอบกับแนวคิดวีดีโอ

ออนดีมานด์ (Video on Demand) (วิกิพีเดีย, 2559) 

ท�าให้เกิด YouTube ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการ

แลกเปล่ียนภาพวดีิโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรีตามแนวคิดเป็น

เจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์โดยตัวคุณเอง (Broadcast 

Yourself) สามารถเกบ็เป็นขอ้มูลและน�ามาเผยแพร่ได้

หลายครัง้ โดยน�าเทคโนโลยขีอง อะโดบ ีแฟลช (Adobe 

Flash) มาใช้ในการแสดง ปัจจุบัน YouTube รองรับ

การอัพดหลดไฟล์หลายสกุลดังนี้ .AVI, .MKV, .MOV, 

.MP4, DivX, .FLV, and .ogg and .ogv. MPEG-

4, MPEG, VOB, and .WMV. และ3GP ดังนั้นการ

อัพโหลดวีดิทัศน์จากโทรศัพท์มือถือจึงสามารถท�าได้

โดยง่าย นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) ยัง

สามารถใช้เมนู “สตูดิโอผู้สร้าง (Creator Studio)” ใน

การจัดการคลิป ตัดต่อวีดิทัศน์ และตัดต่อเสียง พร้อม

ดาวน์โหลดดนตรบีรรเลง ตลอดจนถ่ายทอดสดวดิทีศัน์ 

(live stream) คณุภาพทีร่ะดับความคมชดัสูงสุด (Full 

HD 1080p) และอัตราเฟรมเรทสูงสุดที่ระดับ 60 ภาพ

ต่อวนิาท ีถอือตัราเฟรมคณุภาพสงูสดุในปัจจบุนั การน�า

กเูกิล้ (Google Classroom) Google Classroom โดย

รวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่ อย่าง Drive, Docs 

และ Gmail เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และน�าเสนอออกมา

เป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้

ครูผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และเพิ่ม

นักเรียนของตนเข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่ม

นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาในห้องเรียนดังกล่าว ได้ 

สามารถน�าเสนอข้อมูลเน้ือหา สารสนเทศ สามารถใช้

ประโยชน์ในการส่ังงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ

ของลูกผู้เรียน อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถส่ง

งานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ครูผู้สอนเอง

ก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบ

ทันทีทันใดรวมทั้งการสร้างแบบวัดผลการเรียนรู้ และ

ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธงชัย วิไลวิทย์, 

2559) 

4. แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อ

กันยายน 2016 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นประจ�ากว่า 1.79 

พันล้านคน (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2554) อาจกล่าวได้ว่า 

เฟซบุก๊เป็นศนูย์แห่งการสือ่สารทางสงัคมทีย่งัคงเฟ่ืองฟู

และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ บุคลากร

ในสถาบันการสถานศึกษาต่างๆ น�าเฟซบุ๊กไปประยุกต์

ใช้เป็นศนูย์แห่งการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร และเพือ่การ

เรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีจุดประสงค์ส�าคัญเพื่อแบ่ง

ปันข้อมลูและแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านวชิาการใน

การเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกันระหว่างครู ผู้สอนกับครูผู้สอน ระหว่างครูผู้สอน

กับ ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน นอกจากนี้เฟซบุ๊กยัง

เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดชุมชนอ่ืนๆ เกิดข้ึน

มากมาย เพ่ือแบ่งปันความรูท้างด้านวชิาการและความ

รูท้ัว่ไป ตวัอย่างแรก คือ กลุม่ฉนัรกัคณติศาสตร์ (I LOVE 

MATH!) (www.facebook.com/pages/I-LOVE-

MATH) ตัวอย่างที่สอง คือ กลุ่มท�าอาหาร (Cooking) 

เว็บ www.facebook.com/pages/Cooking ส�าหรับ
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เสนอคลิปวีดิทัศน์ท่ีเคลื่อนไหวราบรื่นขึ้นมากโดยใช้ 

โปรแกรมโอบีเอส (Open Broadcaster Software 

(OBS)) ประกอบการถ่ายทอดสดวิดีทัศน์

6. แอพพลเิคช่ันพลซี ี(Prezi) หรอื พลซี ีววิเวอร์ 

(Prezi Viewer) ส�าหรับการน�าเสนอเอกสารประกอบ

การบบรรยาย Prezi มีจุดเด่นคือการแปลงความคิด

(ideas) และแนวคิด(concepts) ออกมาเป็น ภาพที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นกระบวนการตาม

ท่ีผู้น�าเสนอได้ออกแบบการน�าเสนอไว้ ดังนั้นการน�า

เสนอจะเป็นภาพเคลือ่นไหวเป็นเส้นตรง ซมูเข้า (Zoom 

in) ซูมออก (Zoom out) หรือเช่ือมโยงตามเส้นทาง 

(Path) เพื่อสร้างเส้นทางการน�าเสนอ นอกจากการน�า

เสนอทีเ่ป็นภาพเคลือ่นไหวแล้ว Prezi สามารถน�าเสนอ

ได้หลายช่องทาง ดังนี้ 1) น�าเสนอบนคอมพิวเตอร์ 

2) ฝัง (Embed) อยู่บนเว็บเพจ 3) เผยแพร่บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social Media Site) 4) แบ่งปันไว้บน

บล็อก (blog) และ 5) วางไว้ในพลีซี่ส�ารวจแท็บ (Prezi 

explore tab) (วิกิพีเดีย, 2559)

แนวทางการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะในการจัดการเรียนการสอน 

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในยุคสรรพ

สิ่งบนอินเตอร์เน็ต (Internet of things : IOT) มีความ

สามารถหลากหลายที่ผสานพลังเป็นอุปกรณ์ส�าคัญใน

ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ส�าคัญเป็นเครื่องมือสื่อสารใกล้

ตัว การน�ามาใช้เพือ่การเรยีนรูส้ามารถท�าได้หลากหลาย

รูปแบบ ผู้เขียนขอเสนอดังนี้ 
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 ภำพที่ 1 แนวทำงกำรใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
  จำกภำพแนวทำงกำรใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ยุคกำรศึกษำ 4.0 (Education 4.0) ส ำหรับยุคประเทศไทย 4.0 รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. Lifelong Education เป็นกำรใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กล่ำวคือ กำรใช้กลุ่มแอพพลิเคส ำหรับกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัยชั่นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้เฉพำะด้ำนที่ดำวน์
โหลด และติดตั้งภำยในโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะแล้วผู้ใช้สำมำรถเปิดใช้งำน ได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้สอน หรือผู้ปกครองสำมำรถประเมิน และคัดสรรแอพพลิเคชั่นที่เหมำะสมกับ
ผู้เรียน หรือบุตรหลำนของท่ำน ยกตัวอย่ำงกลุ่มแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้เฉพำะด้ำนเช่น  
    1.1 แอพพลิเคชั่นเพ่ือกำรเรียนรู้ อำทิ 1) แอพพลิเคชั่นฝึกเขียนตัวอักษร เช่น  
คัดลำยมือ (Thai Handwriting) พัฒนำโดยมนตรี งำมอัครกุล นิสิตคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ (มนตรี งำมอัครกุล, 2556)  2) กอไก่ (ก-ฮ) (สระไทย) ฝึกอ่ำนไทย พัฒนำโดย 
Sbay IT App (Sbay IT App, 2559 3) ภำษำอำเซียน ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ พัฒนำโดยส ำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ (2559) เป็นต้น 
    1.2 เกมเพ่ือกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเล่นที่ช่วยพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็ก แต่เน้น
ทำงสติปัญญำ มีกระบวนกำรในกำรเล่นจำกสื่อตำมชนิดของเกมประเภทต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้
และควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสำมำรถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เช่น เกมจับคู่ 
แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงล ำดับ วำงภำพต่อปลำย (Domino) เกมศึกษำรำยละเอียดของภำพ 
(Lotto) ภำพตัดต่อ (Jig-saw puzzle) เป็นต้น (บุบผำ เรืองรอง, 2551) 
   1.3 แอบพลิเคชั่นที่ใช้อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นกำรขจัดปัญหำเรื่อง 
กำรพกต ำรำทีละหลำยๆเล่ม โดยเฉพำะกำรน ำเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย และปฏิสัมพันธ์ 
แอพพลิเคชั่นที่ใช้น ำเสนอข้อมูลและข้อสำรสนเทศดังกล่ำว เช่น อมเซอน คินเดิล (Amazon Kindle), 
อีบุ๊คดรอยด์ (EBookDroid) อัลดิโกะ บุ๊ค รีดเดอร์(Aldiko Book Reader) ตลอดจนแอพลิเคชั่นอ่ำน
หนังสืออิลเกทรอนิกส์หลำยภำษำ หลำยสกุลไฟล์เอกสำร และควำมสำมำรถอ่ำนไปพร้อมกับข้อควำม
(Text-To-Speech) แอพลิเคชั่นรีดเดอร์ เพรสติจิโอ (eReader Prestigio) เป็นต้น 
  2. Activities เป็นกำรใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเพ่ือให้ผู้เรียนได้ท ำกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้แอพพลิเคชั่นกำฮูท (Kahoot) เป็นเครื่องมือสร้ำงเกมส์ตอบค ำถำม

ภาพที่ 1 แนวทางการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะในการจัดการเรียนการสอน

จากภาพแนวทางการใช้เทคโนโลยโีทรศพัท์มอื

ถอือจัฉริยะในการจดัการเรยีนการสอนในยคุการศกึษา 

4.0 (Education 4.0) ส�าหรับยุคประเทศไทย 4.0 ราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

1. Lifelong Education เป็นการใช้โทรศัพท์

มอืถอือจัฉริยะในการเรียนรู้ตลอดชวีติ กล่าวคือ การใช้

กลุม่แอพพลเิคส�าหรบัการเรยีนรูท้กุช่วงวยัชัน่ทีส่่งเสริม

การเรียนรู้เฉพาะด้านที่ดาวน์โหลด และติดตั้งภายใน

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะแล้วผู้ใช้สามารถเปิดใช้งาน ได้

เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้สอน หรือผู้

ปกครองสามารถประเมิน และคัดสรรแอพพลิเคชั่นที่

เหมาะสมกบัผูเ้รยีน หรอืบตุรหลานของท่าน ยกตัวอย่าง

กลุ่มแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะด้านเช่น 

 1.1 แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ อาทิ 1) 

แอพพลิเคชั่นฝึกเขียนตัวอักษร เช่น คัดลายมือ (Thai 

Handwriting) พัฒนาโดยมนตรี งามอัครกุล นิสิต

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (มนตรี 

งามอัครกุล, 2556) 2) กอไก่ (ก-ฮ) (สระไทย) ฝึกอ่าน

ไทย พัฒนาโดย Sbay IT App (Sbay IT App, 2559 

3) ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา พัฒนาโดย

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา (2559) เป็นต้น
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 1.2 เกมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเล่น

ที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แต่เน้นทางสติ

ปัญญา มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของ

เกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียว

และเล่นเป็นกลุ่มได้ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัด

หมวดหมู่ เรียงล�าดับ วางภาพต่อปลาย (Domino) 

เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (Lotto) ภาพตัดต่อ 

(Jig-saw puzzle) เป็นต้น (บุบผา เรืองรอง, 2551)

 1 .3  แอบพลิ เคชั่ น ท่ี ใช ้ อ ่ านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นการขจัดปัญหาเรื่อง 

การพกต�าราทีละหลายๆเล่ม โดยเฉพาะการน�าเสนอ

ในรูปแบบของมัลติมีเดีย และปฏิสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่

นที่ใช้น�าเสนอข้อมูลและข้อสารสนเทศดังกล่าว เช่น 

อมเซอน คินเดิล (Amazon Kindle), อีบุ๊คดรอยด์ 

(EBookDroid) อัลดิโกะ บุ๊ค รีดเดอร์ (Aldiko Book 

Reader) ตลอดจนแอพลิเคช่ันอ่านหนังสืออิลเกทรอ

นิกส์หลายภาษา หลายสกุลไฟล์เอกสาร และความ

สามารถอ่านไปพร้อมกับข้อความ (Text-To-Speech) 

แอพลิเคชั่นรีดเดอร์ เพรสติจิโอ (eReader Prestigio) 

เป็นต้น

2. Activities เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ

อัจฉริยะเพ่ือให้ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมการเรียนการสอน 

ยกตัวอย่างเช่น การใช้แอพพลิเคชั่นกาฮูท (Kahoot) 

เป็นเครื่องมือสร้างเกมส์ตอบค�าถามออนไลน์ การ

ใช้แอพพลิเคชั่นพลีซี (Prezi) หรือพลีซี วิวเวอร์ 

(Prezi Viewer) ส�าหรับการน�าเสนอเอกสารประกอบ

การบบรรยาย การใช้แอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) 

ผลิตและน�าเสนอสื่อวีดิทัศน์ การเลือกสื่อวีดิทัศน์

ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนมาใช้ในกิจกรรม

การเรียนการสอนตลอดจนผู ้เรียนสรุปองค์ความรู ้

จากคลิปวีดิทัศน์ และอภิปรายเพ่ือต่อยอดความรู ้ 

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั้นไลน์ (LINE) ที่มีจุดเด่นในการ

สื่อสารข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว

ได้เป็นอย่างดี สามารถประชุมสายโทรศัพท์ และการ

ประชุมทางไกล (Videoconferencing) กรณีผู้สอน

และผู้เรียนไม่อยู่ที่เดียวกันสามารถใช้แชทไลฟ์ (Chat 

Live) ซ่ึงถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีม (Livestream) 

เพื่อถ่ายทอดสัญญาณจากผู้สอนสู่ผู้เรียน ในทางตรง

กันข้ามกรณีผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมการ

เรียนการสอนนอกห้องเรียน ผู้เรียนก็สามารถถ่ายทอด

สญัญาณจากตนเองไปสูผู่ส้อน ถอืเป็นการสอนทางไกล

ในลัษณะเอ็มเลิร์นนิ่ง (M-Learning) เสมือนห้องเรียน 

และห้องประชุม อยู่กับผู้สอนและผู้เรียนทุกที่ ทุกเวลา

3. Media เป็นการใช้โทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะใน

การรับและส่งสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เช่น

 3.1 แอพพลิเคชั่น บล็อคเกอร์ (Blogger) 

น�าเสนอข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดย

มีสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่น�าเสนอข้อมูลวิชาการที่

เหมาะสม

 3.2 ทูเดย์ อินโฟกราฟิกส์ (Today’s 

infographics) สร ้างและน�าเสนออินโฟกราฟิก 

(Infographic) ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ความ

รู้ ตัวเลข สถิติ ในรูปแบบการย่นย่อ หรือลดทอนข้อมูล

เพือ่ให้ประมวลผลได้ง่ายเพยีงแค่กวาดตามอง ซึง่เหมาะ

ส�าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อน

มหาศาลในเวลาอันจ�ากัด

 3.3 ยทูบู (YouTube) สือ่วดีทิศัน์นบัเป็นสือ่

อีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจาก

สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคล่ือนไหว และเสียงไป

พร้อมๆ กัน ถือเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 หนึ่ง

ห้องที่ส�าคัญ กล่าวคือ ผู้สอนสร้างห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) โดยเริ่มจากการท�างานใน

หน้าท่ีของผู้สอน อย่างมีชีวิตชีวา ซ่ึงครูท�าให้ผู้เรียนท่ี

ขาดเรียนสามารถเรียนรู้ได้ ผู้เรียนท่ีเรียนช้าก็สามารถ

เข้าไปเรยีนทบทวนได้อีก ไม่ต้องพึง่พาการจดผดิๆ ถกูๆ 
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ตกๆ หล่นๆ อีกต่อไป แบ่งเบาภาระผู้สอน ไม่ต้องสอน

ซ�้าแก่ ผู้เรียนที่ขาดเรียนไปท�ากิจกรรม ซึ่งคุณค่าของ

วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีเพียงแค่นั้น 

แต่น�าไปสู่การกลับด้าน ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วย

ให้ผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาที่โรงเรียนในการเรียน

เนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อ ตนเองมากกว่า

นั้น โดยใช้เวลาส�าหรับฝึกฝนการแปลงเนื้อความรู้ไป

เป็นสาระหรือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชี

วิตจรงิ ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ผู้เรียนต้องการความช่วย

เหลือจากผู้สอน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนแบบ “รู้จริง” 

(Mastery Learning) (วิจารณ์ พานิช, 2557)

 3.4 สไลด์แคช (SlidesCast) แอพพลิชั่น

แบ่งปันเอกสารประกอบการบรรยาย (Slides) และ

สามารถแสดงสไลด์ เพื่อน�าเสนอเอกสารประกอบการ

บรรยาย (Slides) ได้จากโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ

4. Course Management เป ็นการใช ้

โทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะจดัการรายวชิา เริม่จากโรงเรยีน 

(School) หลักสูตร (Curriculum) ผู้สอน (Teacher) 

โดยอาศัย อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู ้ผ่านโทรศัพท์ 

เกิดสภาพแวดล้อมของเอ็มเลิร์นน่ิง (M-learning) 

กล่าวคือเป็นการสร้างรายวิชาที่สามารถเข้าถึงได้โดย

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ อันสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีได้

เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน 

และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาสาระ การ

แบ่งปันการช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอนนอกห้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในทาง

เทคนิคจ�าเป็นต้องมี ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบ

คลาวด์ที่สนับสนุนการจัดการรายวิชา แอพพลิเคช่ันที่

สามารถจัดการรายวิชาดังกล่าว เช่น แอพพลิเคชั่น

เอ็ดมูดู (Edmodo) กลุ่มแอพพลิเคชั่น(Google Apps 

For Education) และคลาสโดโจ (ClassDojo) ที่พื้นที่

ส�าหรับให้นักเรียนบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงช้ิน

งานที่ได้จากการเรียน ซึ่งตัวนักเรียนเองก็สามารถเก็บ

ไว้ใช้เป็นพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ได้อีกด้วยเป็นต้น

5. Communication เป็นการใช้โทรศัพท์

มือถืออัจฉริยะน�าเสนอข้อมูล หรือสารสนเทศ หรือ

น�าเสนอเสนอเนื้อหาจากต�าราเรียนส่งถึงผู ้ เรียน

อย่างรวดเร็ว เป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการน�าเสนอ

เนื้ อหาสาระ ท่ี ผู ้ เ รียนสามารถเข ้ า ถึง ท่ี ดี ท่ี สุด 

ตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นที่ใช้น�าเสนอข้อมูลและข้อ

สารสนเทศดังกล่าวเช่น แอพพลเิคชัน่เฟซบุก๊ (facebook) 

จากการศึกษาการใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสาร

การเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ [24] พบว่า 

อาจารย์ผู ้สอนใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางในการสื่อสาร

กับผู้เรียนโดยผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือ

สื่อสารที่สามารถใช้งานด้านมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะ

สมกล่าวคือ แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (facebook) เป็น

รูปแบบการสื่อสารโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

เป็นสื่อที่อิสระและเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น

ให้กับผู้รับสารและส่งสาร ทั้งด้านการน�าเสนอเนื้อหา 

รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหา ข้อมูล และสารสนเทศ

ต่างๆได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิก คลิปเสียง คลิปวีดิ 

ทัศน์ วิดีโอถ่ายทอดสด ตลอดจนไฟล์เอกสารส�าหรับ

ดาวน์โหลดเอกสารหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาไว้ใน

เครื่องเพื่อศึกษาเรียนรู้ เกิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่

เรียกว่าภควันตภาพ ภควันต ตรงกับ ค�าว่า Broadcast 

หรือ Ubiquitous (Existing Everywhere) หมายถึง 

การแพร่กระจายและการท�าให้ปรากฏอยูท่กุหนทกุแห่ง 

สามารถทีจ่ะรบัฟัง รบัชม และรบัรูไ้ด้ทกุเวลา เรยีกรวม

ว่า ภควันตภาพ 

ซึ่งสรุปแล้วศาสตร์ที่ว่าด้วยการ แพร่กระจาย

ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า 

ภควันตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology 

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

พื้นท่ีแลกเปลี่ยนความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับการสอน

และการเรียนรู ้ด้วยกันท่ีไม่ใช่แค่การพัฒนาวิชาชีพ

เท่าน้ัน แต่ยงัต้องการให้ผูเ้รยีนประสบผลส�าเรจ็ร่วมกนั 

(วิจารณ์ พานิช, 2559)

6. Evaluation การใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ

ออกข้อสอบวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ ตัวอย่าง

แอพพลิเคชั่น 1) กาฮูท (Kahoot) ที่ผู้สอนสามารถ

สร้างแบบทดสอบเก็บคะแนน โดยที่นักเรียนอาจจะ

ไม่รู้สึกว่าเป็นการสอบเลย 2) โซเครทิฟ (Socrative) 

ผู้สอนสามารถสร้างแบบค�าถามแบบถูก-ผิด หรือให้

ผู้เรียนพิมพ์ค�าตอบในช่องว่างและสามารถประกอบ

การแข่งขันตอบค�าถามเป็นกลุ่มได้ด้วย และ 3) กูเกิ่ล 

ฟอร์ม (Google Form) ส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม 

กลุ่มแอพพลิเคชั่น(Google Apps For Education) ที่

ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส�าหรับ

รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้

จ่าย โดยผู้สอนสามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้

หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท�าแบบฟอร์มส�ารวจความ

คิดเห็น การท�าแบบฟอร์มส�ารวจความพึงพอใจ 

การท�าแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลง

คะแนนเสยีง เป็นต้น ในส่วนของการออกข้อสอบวดัผล

การเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้ กูเกิ่ล ฟอร์ม (Google 

Form) เลือกรูปแบบการตอบค�าถามได้หลายรูปแบบ 

ส�าหรับการตรวจข้อสอบต้องเพิ่มส่วนเพิ่มเติมชื่อฟลูบ

ารู (Flubaroo) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมหรับตรวจการบ้าน

หรือข้อสอบ และรายงานคะแนนจากการท�าข้อสอบ

ได้ในเวลาไม่กี่นาที อย่างไรก็ตามผู้สอนสามารถตั้งค่า

ฟอร์มที่สร้างขึ้นเป็นข้อสอบวัดผลออนไลน์ได้ โดยการ

เลือกที่การต้ังค่า(Settings) เป็นไอคอนรูปเฟืองด้าน

ขวาบน จากนัน้เลือกที ่แทบ็ “แบบทดสอบ (Quizzes)” 

ซึ่งวิธีหลังนี้ผู้เรียนสามารถรู้คะแนนจากการท�าข้อสอบ

ได้ในทันที

บทสรุป 

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะมีความ

สามารถหลายประการในยุคสรรพสิ่งบนอินเทอร์เน็ต 

(Internet of things : IOT) ประกอบกับแนวคิด

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเป็นเครื่อง

มือหลายแนวคิด อาทิเช ่น ห ้องเรียนกลับด ้าน

(Flipped Classroom ), ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) การ

ศกึษายคุ 4.0 (Education 4.0) และทักษะแห่งศตวรรษ

ท่ี 21 (21st Century Skills) ท้ังนี้เยาวชนไทยมี

พฤติกรรมใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะโดยเฉลี่ยต่อวัน

อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามแนวทางการโทรศัพท์มือ

ถืออัจฉริยะนอกจากการใช้เพื่อการสื่อสาร และเพื่อ

ความบันเทิงแล้ว ผู้สอนควรการออกแบบการเรียน

การสอน โดยการน�าเสนอเนื้อหาสาระ โทรศัพท์มือ

ถืออัจฉริยะ และแอพลิเคชั่นที่เหมาะ เป็นสื่อน�าเสนอ

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน และการ

วัดผลการเรียนรู้ ท้ังนี้เพ่ือให้เยาวชนหรือผู้เรียนได้ใช้

โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในด้านการเรียนรู้ อันเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท้ังในนอกห้องเรียน 

ซ่ึงผู้เรียนสามารถเข้าถึงมวลความรู้ และเกิดการเรียน

รู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง 
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กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
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ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี* 

ดร.ปนัดดา จูเภาล์* 

ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ**

บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาประสบการณ์ในการเรยีนวชิาโปโลน�า้และปัจจยัเกีย่วข้องทีส่่งผลต่อ

การเรยีนวชิาโปโลน�า้ ตามการรบัรูข้องกลุม่ตวัอย่าง ขณะท่ีกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนมธัยมปลาย 27 คน (ชาย 9 คน 

และหญิง 18 คน) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปโลน�้า ในปีการศึกษา 2559 โดยที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนพร้อมผู้ปกครอง 

สมัครใจลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี

การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การบรรยายเหตกุารณ์ส�าคญั และการสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง ท�าการวเิคราะห์ข้อมลู

แบบอุปนยัด้วยวธิกีารเปรยีบเทยีบความคงทีข่องข้อมลู และตรวจสอบความเชือ่ถอืได้ของข้อมลูโดยวธีิการสามเส้า 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้เป็น 2 หัวเรื่อง คือ หัวเรื่องแรก ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้า ประกอบด้วย

ประสบการณ์ด้านที่ดี ได้แก่ 1) ผ่อนคลายจากความเครียด 2) ทักษะการว่ายน�้าดีขึ้น และ 3) ได้เรียนรู้กีฬาใหม่ 

และประสบการณ์ด้านที่ไม่ดี ได้แก่ บาดเจ็บจากการเรียน ส่วนในหัวเรื่องที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียน

วิชาโปโลน�้า ประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ได้แก่ 1) สระว่ายน�้าอยู่ไกล 2) สระว่ายน�้าช�ารุด 3) 

สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 4) จัดตารางเรียนไม่เหมาะสม 5) เวลาในการเรียนน้อยเกินไป และ 6) ผู้เรียน

มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเรียน ได้แก่ 1) จ�านวนผู้เรียนมีความเหมาะสม 2) เพื่อนร่วมชั้น

เรียนที่ดี 3) กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน และ 4) มีเจตคติที่ต่อกีฬาทางน�้า

ค�าส�าคัญ : วิชาโปโลน�้า/ 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�ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 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�าคัญของปัญหา

กีฬาโปโลน�้าเป็นกีฬาทางน�้าชนิดเดียวที่ใช้

ลูกบอลเล่นในน�้า ถือก�าเนิดข้ึนครั้งแรกที่ประเทศ

อังกฤษเม่ือปี ค.ศ. 1860 โดยมีแนวคิดมาจากการหา

กจิกรรมการเล่นในน�า้ทีแ่ปลกใหม่นอกเหนอืไปจากการ

ว่ายน�้า (สุนทร แม้นสงวน, 2528) ปัจจุบันกีฬาโปโลน�้า

นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ รวมถึง

ประเทศไทยทีมี่การส่งทมีโปโลน�า้เข้าร่วมการแข่งขนักนั

ในระดบัชาต ิแต่กถ็อืว่าเป็นกฬีาท่ียงัไม่ได้รบัความนยิม

อย่างแพร่หลายมากนัก พบว่ามีเพียงสโมสรโปโลน�้าไม่

กีแ่ห่งท่ีเปิดสอนและส่งทมีเข้าร่วมแข่งขนัรายการต่างๆ 

เท่านั้น (คณิต กิตติโกวิท, 2543) 

โปโลน�้าเป็นกีฬาที่เล่นสนุกและส่งผลดีต่อ

ร่างกาย เหมาะส�าหรับใช้เป็นกิจกรรมการออกก�าลัง

กายเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะกับวัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่น 

ด้วยเพราะเป็นกีฬาทีต้่องอาศยัทัง้ความเรว็ ความอดทน 

รวมถึงพละก�าลังในการเล่นที่ต้องอยู่ในน�้าตลอดเวลา 

(บุญญาฤทธิ์ บุญญาลงกรณ์, 2553) โปโลน�้าจึงเป็น

กีฬาที่มีความน่าสนใจในการเปิดเป็นรายวิชาส�าหรับ

จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆ เช่น 

ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา เป็นต้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาใดที่มีความพร้อมด้าน

สระว่ายน�้าและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หากจัดให้มี

การเรียนการสอนวิชาโปโลน�้า จะช่วยให้นักเรียนได้

มีตัวเลือกในการเรียนนอกเหนือจากวิชาว่ายน�้าทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด

เผยชื่อสถานศึกษา) เปิดการเรียนการสอนวิชาโปโล

น�้าครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 และด�าเนินการ

เปิดสอนทุกปีการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้

เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ ่มวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือกลง

ทะเบยีนเรยีนตามความสนใจ ด�าเนนิการเรยีนการสอน

รวม 16 สัปดาห์ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้สระว่ายน�้าและ

อุปกรณ์ต่างๆ ของสถานศึกษามาดัดแปลงใช้ให้เหมาะ
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สมส�าหรับการเรียนการสอน ขณะท่ีกิจกรรมการเรียน

การสอนเร่ิมตั้งแต่การปรับพื้นฐานด้านการว่ายน�า้และ

การทรงตวัในน�า้ เรียนรูท้กัษะพืน้ฐานกฬีาโปโลน�า้ รวม

ถึงกฎ กติกาและมารยาทในการเล่น และจัดให้มีการ

แข่งขันกีฬาโปโลน�้าภายในชั้นเรียน 

วิชาโปโลน�้าเป็นวิชาใหม่ที่เปิดการเรียนการ

สอนมาหลายปีจนถึงปัจจุบัน จ�านวนนักเรียนท่ีสนใจ

ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้แม้จะยังไม่มากนัก แต่ก็มี

จ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การพัฒนาการเรียนการสอน

วิชานี้โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยยังไม่เคยมีการท�า

มาก่อน ด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้น มคีวามจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีจะต้องท�าการศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชา

โปโลน�้าและปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชา

โปโลน�้า โดยกระบวนการวิจัยในครั้งนี้เลือกใช้ระเบียบ

วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ ซึง่จะช่วยให้เกดิความเข้าใจเกีย่วกบั

ประสบการณ์และปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียน

วชิาโปโลน�า้ได้ดกีว่าวิจยัเชิงปรมิาณ ผลท่ีได้การศกึษาน้ี 

จะเป็นแนวทางส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารพัฒนาการจดัการ

เรียนการสอนรายวิชานี้ ให้มีความสอดคล้องต่อความ

ต้องการและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชา

โปโลน�้า ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการ

เรียนวิชาโปโลน�้า ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง

ค�าถามในการวิจัย

1. ผู้เรียนได้ประสบการณ์อะไรบ้าง จากการ

เรียนวิชาโปโลน�้า

2. ปัจจัยเกี่ยวข้องอะไรบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ

การเรียนวิชาโปโลน�้า 

วิธีด�าเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพนี้มี 27 

คน (ชาย 9 คน และหญิง 18 คน) ได้มาด้วยวิธีเลือก

แบบเจาะจง (สาลี่ สุภาภรณ์, 2550) โดยมีเกณฑ์ใน

การคัดเลือกคือ เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาโปโลน�้าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ซ่ึงมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือเข้าร่วมใน

กจิกรรมการเรยีนอย่างสม�า่เสมอ และต้องเป็นผูท้ีส่มคัร

ใจยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัย

อธิบายรายละเอียดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการวิจัยแล้ว 

นักเรียนทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปโลน�้านี้ยินดีท่ี

จะเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง (มนีกัเรียนลงทะเบยีนเรียน

ทั้งหมด 27 คน) โดยทุกคนสมัครใจลงลายมือชื่อพร้อม

กับผู้ปกครอง ลงในใบยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ภายใต้เง่ือนไขว่า การเข้าร่วมในการวิจัยนี้จะไม่มีผลก

ระทบใดๆ กับกลุ่มตัวอย่าง และสามารถถอนตัวจาก

การเป็นกลุม่ตัวอย่างได้ แม้ว่างานวจิยัจะยงัไม่สิน้สดุลง

กต็าม นอกจากน้ี ผูว้จิยัใช้ชือ่สมมตุแิทนกลุ่มตัวอย่างว่า

ชายและหญิง (ชาย 1 – ชาย 9 แทนกลุ่มตัวอย่างเพศ

ชาย และหญงิ 1 – หญงิ 18 แทนกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิ)

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (รัตนะ 

บัวสนธ์, 2556 และสาลี่ สุภาภรณ์, 2550) วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 1) การสงัเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม (Non-participant Observation) โดยผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยวิจัยเข้าสังเกตการเรียนการสอนรายวิชาโปโลน�้า

ที่สระว่ายน�้าของสถานศึกษา รวมทั้งช่วงก่อนและหลัง

การเรียนแต่ละครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) 

โดยเน้นการสังเกตไปที่การมีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอน ความสามารถของกลุ ่มตัวอย่างในการปฏิบัติ
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ทักษะหรือท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ครูสอน และพฤติกรรม

ต่างๆ ทีน่กัเรยีนแสดงออกในระหว่างการเรยีนการสอน 

2) การบรรยายเหตุการณ์ส�าคัญ (Critical Incident) 

เป็นเทคนิควิธีการที่ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนหรือพูด

บรรยายเหตุการณ์ในวันที่กลุ่มตัวอย่างเกิดเรียนรู้วิชา

โปโลน�้าได้ดี และวันที่มีปัญหาหรืออุปสรรรคเกิดขึ้นใน

การเรยีนวชิาโปโลน�า้ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเรยีนรูข้อง

กลุ่มตัวอย่าง และ 3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured Interview) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยเน้น

ข้อค�าถามไปในประเด็นที่เกี่ยวกับประสบการณ์ท่ี

กลุ่มตัวอย่างได้จากการเรียนวิชาโปโลน�้า และปัจจัย

เก่ียวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้าของกลุ ่ม

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจาก

ท่ีผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

รายวิชาโปโลน�้าแล้ว ผู ้วิจัยจึงเริ่มเข้าเก็บรวบรวม

ข้อมูลและนัดหมายกับนักเรียนท่ียินยอมเข้าร่วมเป็นก

ลุ่มตัวอย่างในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนเพื่อ

เกบ็ข้อมูลเป็นรายบคุคล โดยใช้ช่วงเวลาทีก่ลุม่ตวัอย่าง

สะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาเรียนปกติ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบความ

เชื่อถือได้ของข้อมูล

ผู ้วิ จัยน�าข ้อมูลที่ ได ้มาพิมพ ์บันทึกลงใน

คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเวิร์ด (Word) จากนั้น

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive) ด้วย

วิธีการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล (Constant 

Comparison) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

การอ่านข้อมูลเพื่อหาหัวข้อ (Scanning Data for 

Common Category) จัดกลุ่มหัวเร่ือง (Classifying 

Common Theme) น�าข้อมูลมาจัดเข้าหัวข้อที่

เหมาะสม (Placing Data into Common Category) 

และอธิบายหัวข้อ (Explaining of Category) (สาลี่ 

สุภาภรณ์, 2550) เพ่ือหาหัวเรื่องและหัวข้อเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ในการเรยีนโปโลน�า้และปัจจยัเก่ียวข้องที่

ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้า จากนั้นตรวจสอบความ

เชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation) 

ของข้อมูลท่ีได้มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และ

บรรยายเหตุการณ์ส�าคญั เพ่ือสรุปและอภปิรายผลการ

วิจัย (สาลี่ สุภาภรณ์, 2550) 

ผลการวิจัย

การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการการสังเกต การ

บรรยายเหตุการณ์ส�าคัญ และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ออกเป็น 2 หัว

เร่ือง คือ ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้า และ

ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้า ดังที่

ได้แสดงในตาราง 1 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัย

1. ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้า 2. ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาโปโลน�้า

   1.1 ประสบการณ์ด้านที่ดี 

     1.1.1 ผ่อนคลายจากความเครียด

     1.1.2 ทักษะการว่ายน�้าดีขึ้น

     1.1.3 ได้เรียนรู้กีฬาใหม่

   1.2 ประสบการณ์ด้านที่ไม่ดี

     1.2.1 บาดเจ็บจากการเรียน

   2.1 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

     2.1.1 สระว่ายน�้าอยู่ไกล 

     2.1.2 สระว่ายน�้าช�ารุด 

     2.1.3 สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ

     2.1.4 จัดตารางเรียนไม่เหมาะสม

     2.1.5 เวลาในการเรียนน้อยเกินไป

     2.1.6 ผู้เรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ 

   2.2 ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเรียน

     2.2.1 จ�านวนผู้เรียนมีความเหมาะสม 

     2.2.2 เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ดี

     2.2.3 กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน
     2.2.4 มีเจตคติที่ต่อกีฬาทางน�้า

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

1. ประสบการณ์ในการเรียนวิชาโปโลน�้า

 1.1 ประสบการณ์ด้านที่ดี 

  1.1.1 ผ่อนคลายจากความเครียด 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ซึ่งต้อง

เรียนให้จบการศึกษาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการเต

รียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย ท�าให้

กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดสะสมจากการเรียน ซึ่งการ

ลงทะเบียนวิชาโปโลน�้าช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้ผ่อน

คลายความตึงเครียดจากการเรียนทางวิชาการในวิชา

อื่นๆ ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดังที่หญิง 5 ได้บรรยาย

ว่า “เรียนวิชานี้แล้วรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายได้ดีคะ จริงๆ 

นะ มันไม่เครยีดเหมอืนวชิาอืน่ เรยีนแล้วหายเครยีดเลย

แหละ เรียนหนักๆ มาหลายวันพอมาเรียนวิชานี้มันโล่ง 

ได้ลงน�า้แล้วสบายใจ” เช่นเดยีวกบัหญงิ 11 กล่าวเสรมิ

ว่า “ชอบตรงทีวิ่ชานีไ้ม่เครยีด แล้วมนักช่็วยให้พวกหนู

คลายเครียดได้ด้วยคะ อาจารย์รูใ้ช่มัย้ว่าพวกหนเูครียด

มากเรื่องเกรด ไหนจะต้องเตรียมตัวสอบอีก มาลงน�้า

แล้วก็สบายๆ อาจารย์เขาก็สอนสนุกด้วย” รวมถึงชาย 

5 ที่บอกว่า “จะว่าไปก็ชอบวิชานี้นะ คือมันก็ไม่ต้องไป

เครียดอะไรมากเหมือนวิชาอื่น ไม่ต้องอ่านต้องจ�าอะไร

มาก ลงน�า้แล้วกเ็ล่นสนกุๆ มนัดีท่ีลืมเร่ืองวชิาอืน่ไปเลย 

ผมว่าวิชาพลศึกษามันต้องแบบนี้ ท�าให้เด็กสนุกแล้วก็

หายเครียดจากเรื่องอื่นครับ” การศึกษานี้จึงสอดคล้อง

กับที่มยุรี ถนอมสุข (2549) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของ

การออกก�าลงักายไว้ว่า การออกก�าลงักายทีถ่กูต้องและ

เหมาะสมของแต่ละบุคคล จะช่วยให้เกิดผลดีในหลาย

ประการ ที่ส�าคัญคือช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด 

ไม่ซึมเศร้า ลดความวติกกงัวล สขุภาพจติดีขึน้และนอน

หลับพักผ่อนได้อย่างสบาย 

  1.1.2 ทักษะการว่ายน�้าดีขึ้น กลุ่ม

ตัวอย่างทกุคนเคยผ่านการเรียนว่ายน�า้และว่ายน�า้เป็น

ทุกคน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงว่ายน�้ามาแล้วหลายปี เมื่อ

ได้มาเรียนวชิานีซ่ึ้งต้องลงน�า้ท�าให้ได้ทบทวนทักษะการ

ว่ายน�้าอีกครั้ง และเมื่อต้องอยู่ในน�้าและว่ายน�้าตลอด
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เวลาในขณะที่เรียน ท�าให้ทักษะการว่ายน�้าของกลุ่ม

ตัวอย่างดีขึ้น ดังเช่นที่ ชาย 1 กล่าวว่า “ข้อดีของวิชาน

น้ีคือได้ลงน�า้ ปกตผิมว่ายน�า้เป็นอยูแ่ล้วครบัเรยีนตัง้แต่

ตอนม.ต้น แต่หลงัจากนัน้กไ็ม่เคยลงน�า้เลย พอมาเรยีน

วิชาน้ีมันเหมือนช่วยให้เราทบทวนทักษะว่ายน�้าไปใน

ตัวด้วยครับ” ส่วนชาย 6 กล่าวเสริมว่า “เพื่อนทุกคน

ว่ายน�า้เป็นอยูแ่ล้ว ผมกด้็วย มนักด็หีลายอย่าง ได้เรยีน

อะไรใหม่ๆ ไม่เบื่อ แถมได้ออกก�าลังกาย ทักษะว่ายน�้า

เราก็ดีขึ้น คลายเครียดได้อีกต่างหาก” ขณะที่ หญิง 3 

ก็บรรยายว่า “ชอบวิชานี้หลายอย่างเลยคะ สนุกแถม

ยังได้ออกก�าลังกายด้วย แล้วเราก็ต้องว่ายน�้าอยู่ตลอด

ด้วย การว่ายน�้าเราก็ดีขึ้น มั่นใจมากขึ้น คือถ้าไม่ได้

มาเรียนวิชานี้ก็คงไม่ได้ไปว่ายน�้าที่ไหนหรอกคะ” ผล

การศึกษานี้สอดคล้องกับที่ อุษากร พันธุ์วานิช (2558) 

ศึกษาพบว่า เม่ือผู้เรียนได้มีโอกาสกลับมาเรียนและ

ฝึกฝนทักษะกีฬาที่เคยเรียนมาแล้วในอดีต แม้ว่าเวลา

จะผ่านไปนานแล้ว แต่ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางทักษะที่ดีขึ้น 

  1.1.3 ได้เรียนรู้กีฬาใหม่ กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 27 คนไม่เคยเรียนวิชาโปโลน�้ามาก่อน และส่วน

ใหญ่ไม่เคยรู้จักกีฬาชนิดนี้ การลงทะเบียนเรียนวิชา

น้ีจึงนับเป็นประสบการณ์ที่ดีของกลุ่มตัวอย่างในการ

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�าหรับหนู โชคดีที่หนูทัน

กับหลักสูตรใหม่ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้เรียนคะ” เช่น

เดียวกับหญิง 9 ที่บอกว่า “เพิ่งรู้คะว่ามีกีฬานี้ด้วย 

แถมได้มาเรียนตอนปีสุดท้ายตอนใกล้จบแล้ว โชคดี

ท่ีได้เรียนกีฬาอะไรใหม่ๆ บ้าง สนุกดีคะ แปลกดีด้วย 

ได้เรียนกีฬาใหม่ๆ ไม่น่าเบื่อซ�้ากับที่เคยๆ เรียนมา” 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนชื่นชอบ

และได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อได้เรียนในกิจกรรมออก

ก�าลังกายหรือกีฬาชนิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 

(สาลี่ สุภาภรณ์, 2554) 

 1.2 ประสบการณ์ด้านที่ไม่ดี

  1.2.1 บาดเจ็บจากการเรียน มีกลุ่ม

ตวัอย่างบางคนได้รบับาดเจ็บจากการเรยีนวชิาโปโลน�า้ 

เช่น เกิดบาดแผลจากสระว่ายน�า้หรอืโดนเลบ็เพือ่นข่วน 

ถอืเป็นประสบการณ์ท่ีไม่ดีทีก่ลุม่ตัวอย่างได้รบัจากการ

เรียนวิชานี้ ประเด็นนี้หญิง 12 เล่าว่า “มีอยู่วันหนึ่งที่

หนูโดนเล็บเพื่อน คือก็รู้ว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแล้วหนูก็ไม่

ได้โกรธเพ่ือนด้วย แต่มนัก็เจ็บคะ เรากค็อยระวงัอยูแ่ล้ว 

กเ็ข้าใจว่ามนัอาจจะโดนได้อยูแ่ล้วเพราะมนัต้องแย่งกนั

ไปมา” หรือที่หญิง 7 อธิบายเสริมว่า “อย่างหนึ่งที่จ�า

ได้คือโดนเล็บเพื่อนข่วน แสบมาก (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ได้

โกรธนะคะ ตอนนั้นเล่นกันสนุกมาก แต่มันมีจังหวะที่

มันโดน เพื่อนก็มาขอโทษ ตอนนี้ก็ยังเป็นรอยอยู่เลย

คะ” ส่วนชาย 3 ก็เล่าในประเด็นนี้ว่า “จ�าได้ว่ามีที่เป็น

แผลที่ขาตอนมาเรียนแรกๆ คือผมก็ไม่เคยมาเรียนสระ

นี้มาก่อน มันมีพื้นที่เป็นกระเบื้องลื่นๆ วันนั้นเดินแล้ว

มันลื่น ไม่ล้มนะครับ แต่หงายแล้วทรงตัวอยู่ แต่ว่ามัน

เป็นแผลที่นิ้วเลย แสบเลยวันนั้น เรียนแบบแสบๆ เลย

ครับ หลังๆ ก็เลยระวังมากหน่อย” ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิดา สุวรรณรัตน์และ

สาลี ่สภุาภรณ์ (2557) ทีพ่บว่า ประสบการณ์ทีไ่ม่ดขีอง

กลุ่มตัวอย่างคอืได้รับบาดเจ็บจากการเรียนและฝึกพิลา

ทีส 

2. ปัจจัยเก่ียวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนวิชา

โปโลน�้า

 2.1 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
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  2.1.1 สระว่ายน�้าอยู่ไกล ระยะทาง

จากอาคารเรียนของกลุ่มตัวอย่างถึงสระว่ายน�้าที่ใช้

จดัการเรยีนการสอนวชิาโปโลน�า้ การมาเรยีนแต่ละครัง้

ต้องใช้เวลาในการเดินเท้าไม่น้อยกว่า 10 นาที นับเป็น

อปุสรรคอย่างหนึง่ของการเรยีนวิชาโปโลน�า้ ดงัท่ีชาย 1 

กล่าวว่า “ล�าบากตรงทีม่นัไกลครบั อยูก่นัคนละฝ่ังของ

โรงเรยีนเลย พวกผมกเ็ดินมาพร้อมๆ กนัครบัเรยีนเสรจ็

ก็ออกมากันเลย นัดกันไว้แล้วครับ ก็หลายนาทีเหมือน

กนันะกว่าจะถงึ” หรือดังเช่นท่ีชาย 5 เล่าว่า “วิชาน้ีโดย

รวมผมว่าดแีล้วนะครบั แต่ว่าท่ีเหน่ือยหน่อยคอืมนัไกล 

เดินกว่าจะถึงแบบว่าเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน กว่าจะ

เดนิมาแล้วต้องมาเปลีย่นชดุอกี กพ็กัใหญ่อยูเ่หมอืนกนั

ครับ” ผลของการศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่า สถานที่เรียนที่

ท�าให้กลุม่ตวัอย่างต้องเดนิทางไกล เป็นอปุสรรคทีส่ร้าง

ความยากล�าบากและความเหนด็เหนือ่ยในการเรยีนให้

กับกลุ่มตัวอย่าง

  2.1.2 สระว่ายน�้าช�ารุด สระว่าย

น�้าที่ใช้ในการเรียนวิชาโปโลน�้าก่อสร้างและเปิดให้

บริการมาหลายปี หลายจุดมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม 

เช่น พื้นกระเบ้ืองหลุดร่อนและแตกบิ่น ซึ่งส่งผลต่อ

ความสวยงามและความปลอดภัยของนักเรียนหรือ

ผู้มาใช้บริการ ดังที่ชาย 9 บรรยายว่า “เห็นกระเบื้อง

มันแตกๆ อยู่หลายที่มากเลยครับ แต่ก็เห็นว่ามีซ่อมไว้

แล้ว แต่กไ็ม่รู้ว่าตรงไหนบ้างทีย่งัไม่ซ่อม กร็ะแวงเหมอืน

กันว่าจะไปเหยียบ” ส่วนชาย 2 ก็เล่าว่า “จะรู้สึกว่า

ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งคือพ้ืนกระเบื้องที่แตกครับ คือ

ตรงที่พวกผมเรียนกันเวลาด�าน�้าลงไปจะเห็นว่ามีรอย

แตกเล็กๆ อยู่หลายที่เลย ก็กลัวว่าจะไปเหยียบแล้ว

เป็นแผล ก็พยายามเตือนๆ กันบ่อยๆ” ผลการศึกษา

นี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาของอุษากร พันธุ์วานิช 

(2558) ทีพ่บว่า อปุกรณ์การเรยีนยมินาสตกิท่ีใช้มาเป็น

เวลานาน และมีการช�ารุดเสียหาย ส่งผลให้ผู้เรียนต้อง

เพิม่ความระมดัระวงัในการเรยีนมากขึน้เพราะอาจเกิด

อันตรายได้

  2.1.3 ส่ิงอ�านวยความสะดวกไม่

เพียงพอ ชั้นเรียนวิชาโปโลน�้ามีนักเรียน 27 คน แต่

สระว่ายน�้ามีห้องน�้าและห้องเปลี่ยนเส้ือผ้าแยกชาย

หญิงเพียงอย่างละ 4 ห้อง รวมทั้งไม่มีตู้เก็บสัมภาระ

ต่างๆ ในระหว่างเรียน ท�าให้ต้องเสียเวลาในการรอ

คอย เรื่องนี้หญิง 4 เล่าว่า “หนูอยากให้มีห้องน�้ากับ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มากกว่านี้หน่อยคะ โดยเฉพาะ

ของผู้หญิงเนี่ย แต่ละคนต้องใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านาน

พอสมควร ตอนขึน้แต่ละคนกต้็องอาบน�า้สระผมเชด็ผม

เปลี่ยนชุด คือต้องมารอกันนานคะ ล�าบากมาก” หรือ

ที่ หญิง 7 กล่าวท�านองเดียวกันว่า “ถ้ามีห้องเปลี่ยน

เสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นจะดีมากเลยคะ เพราะทุกวันที่เรียน

ต้องมาเสียเวลารอกัน ตู้เก็บของก็ไม่มีด้วย ต้องเอามา

วางรวมๆ ข้างสระ” ส่วนชาย 8 บรรยายว่า “โรงเรียน

น่าจะหาตู้เก็บของให้หน่อย ห้องน�้าด้วยครับ ผมว่ามัน

ไม่พอ ยิ่งผมเห็นบางวันตอนมีคนมาใช้เยอะๆ ก็ต้องมี

รอกนั ผมว่ามนัเสียเวลาครับ แทนทีจ่ะได้ไปเรียนไปท�า

อะไรอย่างอืน่ได้ ต้องมารอเปล่ียนชดุกันกห็มดเลาแล้ว” 

ผลของการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาของชาญ

ชัย อินทรประวัติ และคณะ (2549) ที่พบว่า สิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการออกก�าลงักายหรือเล่นกฬีา ถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและ

ออกก�าลังกาย หากไม่มีส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีพอ

เพียงแล้วก็อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคในการ

ออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬา

  2.1.4 จัดตารางเรียนไม่เหมาะสม 

ตารางเรียนวิชาโปโลน�้าถูกจัดให้อยู ่ในคาบเรียนที่ 

2 จากทั้งหมด 4 คาบเรียนในช่วงเช้า ส่งผลให้กลุ่ม

ตัวอย่างต้องรีบเร่งเดินทางไปกลับให้ทันกับการเรียน

ในคาบเรียนถัดไป และยังส่งผลให้ต้องนั่งเรียนในคาบ

เรียนที่ 3-4 ในสภาพที่เหนื่อยล้าหลังจากการเรียนวิชา
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โปโลน�้า ดังเช่นที่ ชาย 9 บรรยายว่า “อย่างหนึ่งที่เป็น

ปัญหาคือวชิาน้ีมันอยูค่าบ 2 แล้วคอืมนัต้องรบีมาเรยีน

แล้วก็ต้องรีบกลับไปเรียนวิชาต่อไปให้ทัน แล้วลงน�้า

มาเหนื่อยๆ พอไปนั่งเรียนต่อมันก็จะง่วงๆ เพลียๆ พอ

สมควร” หรอืที ่หญงิ 1 อธบิายว่า “ถ้าได้เรยีนตอนช่วง

บ่ายๆ จะดีมากกว่านี้ คือตอนเช้ามันเป็นช่วงท่ีตาราง

แน่น แล้วเอาวิชานี้มาอยู่ตรงกลาง มันก็จะรีบๆ เร่งๆ 

ไปหมดคะ อยากให้ย้ายไปเรียนคาบสุดท้ายตอนบ่าย

หรือไม่ก็ตอนคาบก่อนกินข้าวก็จะดีกว่า” และ ชาย 2 

ท่ีสรปุนีป้ระเดน็นีว่้า “ผมว่าวชิานีค้วรย้ายไปเรยีนคาบ

สดุท้ายครับ จะดมีากๆ ถ้าย้ายได้ ตอนบ่ายๆ แบบเรยีน

แล้วไม่ต้องมีกังวลว่าต้องเรียนวิชาอื่นต่อ มันก็ท�าอะไร

ได้เตม็ทีม่ากกว่านี”้ ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบัทีส่าล่ี 

สภุาภรณ์ (2556) ทีศึ่กษาพบว่า นอกจากวยัของผูเ้รยีน

และความยาวนานของคาบเรียน เรื่องของช่วงเวลาใน

การเรียนหรือการจัดตารางเรียน ก็นับเป็นอีกปัจจัย

ส�าคัญที่จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจาก

การเรียนพลศึกษา

  2.1.5 เวลาในการเรียนน้อยเกินไป 

วิชาโปโลน�้ามีเวลาเรียนรวม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่ง

รวมถึงเวลาส�าหรบัเดนิทางไปกลบัและเวลาส�าหรบัอาบ

น�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ท�าให้กลุ่มตัวอย่างต้องบริหารเวลา

อย่างรีบเร่ง และเหลือเวลาส�าหรับลงน�้าเรียนโปโลน�้า

เพียง 35-40 นาที ดังที่ ชาย 4 อธิบายในประเด็นนี้ว่า 

“อยากให้เพิ่มเวลาเรียนเป็น 2 ชั่วโมงครับ จะได้พอกับ

เวลาที่ต้องท�าอย่างอ่ืนด้วย ทั้งเดินไปกลับ ทั้งอาบน�้า

เปลี่ยนชุด แค่ชั่วโมงเดียวมันน้อยไปหน่อยครับ” ขณะ

ที ่ชาย 7 กล่าวเสรมิว่า “ชัว่โมงเดยีวมนัน้อยไปครบั แค่

เดนิมาเปลีย่นชดุกเ็กอืบ 15 แล้ว ลงน�า้เรยีนได้อกีเดีย๋ว

เดียวก็ต้องรีบขึ้นมาอาบน�้าเปลี่ยนชุดกลับไปเรียนอีก

วิชาต่อ ยังสนุกไม่เต็มที่เลย” หรือเช่นที่ หญิง 12 กล่าว

ว่า “เวลาเรียนมันน้อยไปคะ หนูอยากให้มีเวลาเรียน

มากกว่านี้ อีกสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดี ถ้ามีเวลามากกว่านี้

จะดีมาก ท�าอะไรจะได้ไม่ต้องรีบมาก ได้เรียนแบบเต็ม

ที่มากกว่านี้” ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับที่ แพนกรา

ซี่และไบห์ลี (Pangrazi & Beighle, 2013) อธิบายว่า 

ช่วงวัยของนักเรียน ช่วงเวลาเรียนและระยะเวลาของ

การเรียน เป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากที่ส�าหรับการเรียน

พลศกึษา เพราะเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิ์

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

  2.1.6 ผู ้เรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ 

กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของวิชาโปโลน�้า

ต้องปฏิบัติในน�้า เป็นข้อจ�ากัดส�าคัญส�าหรับผู้เรียนที่

มีการอาการเจ็บป่วย มีบาดแผลหรือนักเรียนหญิงที่มี

รอบเดอืน เพราะแม้ว่าจะมคีวามอยากเรยีนขนาดไหนก็

ท�าได้เพยีงนัง่อยูร่มิสระว่ายน�า้เพือ่ดเูพือ่นๆ เท่านัน้ ต้อง

รอจนกว่าจะหายป่วยหรือหมดรอบเดือนจงึจะสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ ในเรื่องนี้ หญิง 14 กล่าว

ว่า “ถ้าปัญหาของผู้หญิงเกือบทุกคนที่เรียนวิชานี้ ก็คือ

ตอนที่มีประจ�าเดือน เพราะมันจะลงน�้าไม่ได้เลย อย่าง

ตวัหนกูจ็ะลงน�า้ไม่ได้เกอืบ 2 อาทติย์ ต้องรอให้หมดถงึ

จะลงน�า้ได้” ขณะท่ี หญงิ 17 กก็ล่าวว่า “ส�าหรบัตวัหนู

ปัญหาใหญ่คือตอนมีประจ�าเดือน คือผู้หญิงก็รู้อยู่ว่า

เวลามีแล้วจะลงน�้าไม่ได้ แล้ววิชานี้มันต้องเรียนในน�้า

ไง ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากนั่งดูคะ” เช่นเดียว

กบั หญงิ 6 อธบิายว่า “คงเป็นเร่ืองประจ�าเดือนนีแ่หละ

ปัญหาใหญ่สุดส�าหรับหน ูแล้วเพ่ือนๆ ผู้หญงิคนอืน่ๆ ก็

เป็นสลับกันเป็นทุกอาทิตย์ วันไหนใครมีก็อดลง เพื่อน

เขาบอกว่ามันมีผ้าอนามัยแบบสอดมันจะช่วยได้ ลงน�้า

ได้ด้วย แต่ก็ไม่เคยใช้หนูก็ไม่กล้าใส่” และดังที่ ชาย 5 

อธิบายไว้ว่า “ข้อจ�ากัดของกีฬาที่ต้องลงน�้าคือตอนที่

ป่วยจะลงสระไม่ได้ วิชานี้ผมไม่ได้ลงไป 2 ครั้ง เพราะ

ว่าเป็นหวัด ต้องรอให้หายก่อน ไม่สบายแล้วจะไปลง

น�้ามันก็จะไปกันใหญ่” ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ประสิทธิ์ ปีปทุม (2557) ที่พบว่า ปัจจัย

ส�าคญัประการหน่ึงทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนรู้
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ของผูเ้รยีน คอืความพร้อมของผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนคนใด

ไม่พร้อมทางด้านจติใจหรอืด้านร่างกาย กเ็ป็นเรือ่งยาก

ที่จะประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้

 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเรียน

  2.2.1 จ�านวนผู้เรียนมคีวามเหมาะสม 

ช้ันเรยีนพลศกึษาทัว่ไปทีม่กัพบนักเรยีนจ�านวนมากกว่า 

40 คนขึ้นไป ในขณะที่วิชาโปโลน�้านี้มีนักเรียนลง

ทะเบยีนเรยีน 27 คน ถอืเป็นจ�านวนทีไ่ม่มากจนเกินไป 

ท�าให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

แบ่งกลุม่เรยีนได้ง่าย และครสูามารถสอนได้อย่างทัว่ถงึ 

ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ดังเช่นท่ีชาย 

2 อธิบายว่า “อย่างหนึ่งที่เห็นชัดว่าต่างจากวิชาอื่นคือ

มีคนเรียนไม่เยอะมาก เวลาเรียนก็เลยไม่แน่นมาก ไม่

ต้องรอกัน ท�าอะไรก็ท�าได้พร้อมกันเลย แล้วมันก็ท�าให้

เรากับอาจารย์ได้ใกล้กันด้วย” ขณะที่ชาย 9 ก็กล่าว

ว่า “อีกอย่างคือผมว่าวิชาน้ีคนเรียนมันไม่เยอะเกินไป 

เวลาเรียนมันเลยได้เล่นพร้อมกันหมด อาจารย์เขาก็มา

สอนมาเล่นด้วยอยู่ตลอด มันก็เลยท�าให้ดูสนิทกันหมด

ทุกคนให้ห้อง” ส่วนหญิง 10 อธิบายว่า “ส่วนหนึ่งมัน

คงเพราะคนเรียนมันไม่เยอะด้วย มันเลยสนุกแล้วก็น่า

เรียนกว่าวิชาอื่น ถ้าเยอะกว่านี้คงเริ่มๆ แน่นแล้ว นี่พอ

เรียนไปเรียนมาก็สนิทกันหมด เพราะมันเจอหน้ากัน

ตลอด ทุกคนได้เล่นด้วยกันตลอด หนูว่าจ�านวนเท่านี้

พอดแีล้วคะ” ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบัท่ีริง้ค์ (Rink, 

2006) กล่าวว่า จ�านวนผู้เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ ชั้น

เรียนที่มีจ�านวนผู้เรียนที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไป มี

โอกาสประสบความส�าเร็จทั้งผู้เรียนและผู้สอน  

  2 . 2 . 2  เพื่ อน ร ่ วมชั้ น เรี ยน ท่ี ดี 

กลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปโลน�้า ส่วนใหญ่

รู ้จักคุ ้นเคยกันและตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวิชานี้

เพราะต้องการเรียนร่วมกัน การท�ากิจกรรมต่างๆ ใน

ระหว่างการเรียนการสอนจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

สนุกสนานเป็นกันเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดัง

ที่หญิง 4 บรรยายว่า “วิชานี้ดีอีกอย่างตรงที่เราได้

เลือกลงทะเบียนเอง แล้วที่มาเรียนนี่ก็รู้จักกันหมดคะ 

สนิทกันพอสมควรอยู่แล้ว ก็คุยๆ กันว่ามาเรียนวิชานี้ 

เวลาเรียนมันก็เลยสนุกกว่าปกติ” เช่นเดียวกับที่หญิง 

6 กล่าวว่า “หนูว่ามันอยู่ท่ีกลุ่มเพ่ือนท่ีมาเรียนด้วย 

อย่างวิชานี้เราสนิทกันอยู่แล้วเลยชวนกันมาเรียน มัน

ก็เลยท�าอะไรไปด้วยกันทั้งหมด เล่นกันสนุกสุดเหวี่ยง

แบบไม่ต้องพะวง เพราะรู้กันอยู่แล้วคะ” ขณะที่ชาย 

5 อธิบายว่า “เพื่อนๆ ที่เรียนเราสนิทกันครับ มันก็

เลยดูเป็นวิชาที่ฮาๆ หน่อยๆ เราก็เล่นกันเต็มที่เลย ท�า

อะไรกันแบบไม่อายไม่ยั้งเลย ถ้าเป็นวิชาอื่นที่เรียนกับ

เพื่อนที่ไม่สนิทเราก็อาจจะเขินๆ หรือไม่กล้า แต่วิชา

นี้ไม่เลยครับ สุดๆ ครับบอกเลย” ผลการศึกษานี้จึง

สอดคล้องกับการศึกษาของมหาลาภ ป้อมสุข, สาล่ี 

สุภาภรณ์ และอษุากร พันธุว์นิชิ (2559) และการศึกษา

ของประสิทธิ์ ปีปทุม (2558) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

เจตคติต่อกิจกรรมพลศึกษามากขึ้น เมื่อได้เล่นหรือท�า

กิจกรรมพลศึกษาร่วมกับเพื่อนที่สนิทหรือคุ้นเคย ดัง

นัน้ กลุม่เพือ่นทีด่จีงึมบีทบาทส�าคญัอย่างมากทีจ่ะช่วย

ให้การเรียนพลศึกษาเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ

ผ่อนคลาย 

  2.2.3 กิจกรรมการเรียนสนุกสนาน 

ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ

บรรยายเหตุการณ์ส�าคัญ พบว่าด้วยลักษณะเฉพาะ

กีฬาที่ได้ลงน�้า ประกอบกับกิจกรรมการสอนที่ดีของ

ครูผู้สอน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเรียนวิชาโปโลน�้าด้วย

ความสนุกสนานและชื่นชอบกับการเรียนวิชานี้ ดังเช่น

ที่ หญิง 4 กล่าวว่า “เป็นวิชาที่สนุกมากคะ เป็นวิชาที่

ได้ทั้งลงน�้า ได้เล่นกับเพื่อนๆ กิจกรรมท่ีอาจารย์สอน

ก็สนุก โดยรวมแล้วมันเป็นอะไรที่สนุกมาก” ขณะ

ที่ ชาย 8 อธิบายว่า “ชอบวิชานี้ตรงที่มันสนุก คือไม่

เหมอืนกบักฬีาอ่ืนตรงทีไ่ด้เล่นพร้อมกนัทัง้ผูช้ายผูห้ญิง

เลย มนัเล่นด้วยกนัได้ กจิกรรมมนัเหนือ่ยแต่กส็นกุมาก
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ครับ” นอกจากนี้ หญิง 2 ก็อธิบายในประเด็นนี้เช่นกัน

ว่า “โดยรวมแล้วชอบวิชานี้ที่สุดเลยคะ คือหนูก็ชอบ

เล่นกีฬาอยู่แล้ว ว่ายน�้าด้วย แต่รู้สึกว่าวิชานี้เรียนแล้ว

สนุกที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา มันได้เล่นกับเพื่อนๆ ได้ลง

น�้า ได้เล่นเหนื่อยๆ แบบว่าสนุกมากคะ” ผลการศึกษา

นี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีพบว่า ความ

สนกุสนานเป็นสิง่ส�าคัญท่ีผูเ้รยีนคาดหวงัว่าจะได้รบัจาก

การเรียนพลศึกษา (Cothran, Kullinna, & Garrahy, 

2009, Supaporn & Griffin, 1998) ชั้นเรียนพลศึกษา

ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนาน จะ

ช่วยส่งผลให้ผูเ้รยีนเกิดความพยายามในการท�ากจิกรรม

ต่างๆ ตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย (อุษากร พันธุ์วานิช. 

2558) และยงัส่งผลต่อผลสมัฤทธิแ์ละพฤตกิรรมในการ

เรียนของผู้เรียน (ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, สาลี่ สุภาภ

รณ์ และอุษากร พันธุ์วานิช, 2559) 

  2.2.4 มีเจตคติที่ต่อกีฬาทางน�้า การ

เรียนวิชาโปโลน�้าเป็นกีฬาท่ีผู้เรียนควรพ้ืนฐานการว่าย

น�้า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติทักษะได้ดี 

(ว่ายน�้าเป็น) และชื่นชอบกิจกรรมว่ายน�้าอยู่แล้ว จึง

มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน

อย่างเตม็ที ่ดังเช่นทีห่ญงิ 4 เล่าว่า “ข้อหน่ึงท่ีท�าให้พวก

หนูมาเรียนวิชานี้ คือพวกหนูอยากว่ายน�้ากันอยู่แล้ว ก็

ถามๆ กันว่าใครไม่อยากเรียนบ้าง ทุกคนก็บอกชอบ 

แล้วก็ว่ายน�้ากันได้หมดทุกคน มาเรียนมันก็เลยไม่ได้

กดดนั” หรอืเช่นทีห่ญงิ 11 สนบัสนนุประเดน็นีว่้า “เหน็

ช่ือวชิาคอืรูอ้ยูแ่ล้วว่าต้องได้ลงน�า้ แล้วแต่ละคนกอ็ยาก

ว่ายน�า้กนัอยูแ่ล้วคะ แค่ไม่มเีวลาไปว่ายน�า้กนั แล้ววชิา

นี้ก็ไม่ต้องหาเวลาว่าง เพราะยังไงก็ต้องมาเรียนอยู่แล้ว 

ก็เลยได้ลงน�้าสมใจ” ขณะที่ชาย 3 อธิบายว่า “ผมก็

ชอบว่ายน�้าอยู่แล้วด้วยครับ เมื่อก่อนก็ไปว่ายบ่อยแต่

หลังๆ เรียนเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ไป พอมาเรียนวิชานี้

ก็เลยเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้ว คนอื่นๆ เขาก็บอกอยาก

เรียนเพราะว่าอยากว่ายน�้ากันครับ ก็เลยชวนกันมา” 

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของมหาลาภ 

ป้อมสุข, สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุ์วินิช (2559) 

ที่พบว่า ผู้เรียนที่ชื่นชอบและมีเจตคติที่ต่อกิจกิจกรรม

พลศกึษา จะส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจ เอาใจใส่ ทุม่เท

และเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมพลศึกษานั้นมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า กีฬาโปโลน�้าเหมาะ

สมทีจ่ะเปิดสอนในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย เพราะ

เป็นกีฬาแปลกใหม่ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจและช่ืนชอบ 

ช่วยผ่อยคลายความเครียดจากการเรียนได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้การเรียนการสอนประสบความ

ส�าเรจ็ได้ดคีอืจ�านวนผูเ้รยีนไม่มากจนเกนิไป มกีจิกรรม

การเรียนการสอนท่ีสนกุสนาน และมเีพ่ือนร่วมชัน้เรียน

ที่ดี นอกจากนี้ สถานศึกษาใดที่เปิดสอนวิชาโปโลน�้า 

ควรให้ความส�าคญักบัปัจจัยด้านความพร้อมของสถาน

ที่และจัดเวลาในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน 
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การพัฒนาความสามารถทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมการสอนส�าหรับ

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

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนเรียนรวมชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้โปรแกรมการสอนนกัเรียนทีม่คีวามแตก

ต่างในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จ�านวน 2 ห้องเรียน ที่

ประกอบด้วยผูเ้รยีนทีม่ลีลีาการเรยีนรูท้ัง้สามลกัษณะในจ�านวนทีใ่กล้เคยีงกนั เป็นการวจัิยแบบการทดลองพัฒนา

ทีใ่ช้แผนการวิจยัแบบการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถ

ทางการเรยีนของนักเรียนทีเ่กิดขึน้ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยั 

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�าไปใช้อยู่ในระดับดีมากเนื่องจาก

มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ส�าหรับผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน

ของนักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการสอนส�าหรับเด็กท่ีมีความแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ พบว่า 

ก่อนการทดลองนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารทางการเรียนใกล้เคียงกัน หลังการทดลองนักเรียนท่ีได้รับ

โปรแกรมการสอนส�าหรับเด็กที่มีความแตกต่างมีคะแนนความสามารถทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ

สอนปกติ รวมถึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : ความแตกต่างในชั้นเรียน/ ลีลาการเรียนรู้ 

*อาจารย์ประจ�าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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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�า

มนุษย์มีความแตกต่างกันมาแต่ก�าเนิดซึ่งได้

รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ในเรื่องหน้าตา ผิว

พรรณ สติปัญญา และอื่นๆ รวมท้ังเอกลักษณ์ส่วน

บุคคล โดยแต่ละบุคคลจะมีแบบลักษณะท่ีเฉพาะของ

ตัวเอง ไม่ซ�้าแบบใคร และไม่เหมือนใคร ท�าให้มีการ

ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลมาอย่างยาวนาน

โดย เพลโต (Palto, pp. 427-347 อ้างถึงใน ฐาปนี 

สีเฉลียว, 2559) ส�าหรับทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง

บุคคลได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิ่ง

เร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือ

ทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) และน�ามาประยุกต์ 

(DeFleur & Ball-Rokeach, 1989, p. 173) กล่าวว่า 

บคุคลมคีวามแตกต่างกนัหลายประการ เช่น บคุลิกภาพ 

ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น และความ

แตกต่างนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

ท�าให้ มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิดรับ

สารที่แตกต่างกัน และมีหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญ 4 

ประการ ดังนี้ 1) บุคคลมีความแตกต่างกันในด้าน

บุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา 2) ความแตกต่างกันดัง
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กล่าวนีเ้ป็นเพราะบคุคลมกีารเรยีนรู ้3) บคุคลทีอ่ยูต่่าง

สภาพแวดล้อมกันจะได้รับการเรยีนรูท่ี้แตกต่างกนั และ 

4) การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันท�าให้

บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อถือ และบุคลิกภาพ

ที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคคลมีความแตก

ต่างมี 2 ประการ คอื พนัธกุรรมและสิง่แวดล้อม (อปัสร

สิริ เอี่ยมประชา, 2559; สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, 

หน้า 60-67) ดังนั้น การพัฒนาและเตรียมความพร้อม

ให้มนุษย์สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การผลักดันให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ

ความคิด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง

กับสังคมไทย การพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-

2559 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2558) ทีม่นีโยบายพฒันาการศกึษา

โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนเกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ

สร้างสงัคมการเรยีนรูท่ี้มคีณุภาพอนัก่อให้เกดิการเรียน

รูต้ลอดชีวติ รวมถงึเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูท่ี้เปิดกว้าง 

เพือ่ให้มนษุย์ค้นพบลกัษณะการเรยีนรูแ้ละใช้ศกัยภาพ

ที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนเพ่ิมระดับมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน ส�านัก

ทดลองทางการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาพื้นฐาน (2557, หน้า 53-81) ได้น�าเสนอผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (Ordinary 

National Education Testing: O-NET) ปีการศึกษา 

2555 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนท่ีมีขนาดแตก

ต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต�่ากว่าคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และในหลายปีที่ผ่าน

มาผลปรากฏว่าเด็กไทยมีความรู้ต�่ากว่ามาตรฐานเช่น

กัน รวมถึงการศึกษาขององค์การความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ PISA (Programme for 

International Students Assessment) พบว่า เด็ก

ไทยที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง มีเพียง

ร้อยละ 1 เท่านั้น และประมาณร้อยละ 74 อ่านภาษา

ไทยไม่แตกฉาน อ่านไม่ออก อ่านตีความไม่ได้ วเิคราะห์

ความหมายไม่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้ภาษาให้เป็น

ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้ (ส่วนแผนงานและ

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ ส�านักประชาสัมพันธ์เขต 

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 

คือ การรับรู ้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual 

percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน 

(Auditory percepters) และการรับรู้ทางร่างกายโดย

การเคลือ่นไหวและการรูส้กึ (Kinesthetic percepters) 

ซึง่ผูเ้รียนในแต่ละประเภทจะมคีวามแตกต่างกัน คอื 1) 

ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา จะพบประมาณร้อยละ 60-65 

ของประชากรท้ังหมด เป็นพวกท่ีเรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ 

แผนภูมิ แผนผัง หรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่องราว 

นึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เหมือนดูภาพยนตร์ โดยระบบ
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ความจ�าจะจัดเก็บสิ่งท่ีเรียนรู้ไว้เป็นภาพ ลักษณะของ

ค�าพูดที่คนกลุ่มนี้ชอบใช้ เช่น “ฉันเห็น” หรือ “ฉันเห็น

เป็นภาพ…..” สามารถเรียนได้ดีถ้าครูบรรยายเป็นเรื่อง

ราว ผูกโยงเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านเพื่อท�าให้สามารถ

จดจ�าเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ลักษณะข้อสอบท่ีผูกเป็นเรื่อง

ราวจะท�าได้ดี 2) ผู้ที่เรียนรู้ทางการได้ยิน พบประมาณ

ร้อยละ 30-35 ของประชากรทั้งหมด เป็นพวกที่เรียน

รูไ้ด้ดถ้ีาได้ฟังหรอืพดู มคีวามสามารถในการเลอืกใช้ค�า

พดู ชอบฟังเรือ่งราวซ�า้ ๆ  และชอบเล่าเรือ่งให้คนอืน่ฟัง

อย่างละเอียด จะจดจ�าความรู้ได้ดีถ้าครูพูดให้ฟัง ซัก

ถามและโต้ตอบ ชอบอ่านออกเสียงดังๆ ควรสอนโดย

ใช้วิธีสอนแบบอภิปราย มักจะคิดเป็นค�าพูดและชอบ

พดูว่า “ฉนัได้ยนิมาว่า/ ฉนัได้ฟังมาเหมอืนกบัว่า” และ 

3) ผูท้ีเ่รยีนรูท้างร่างกายและความรูส้กึ พบในประชากร

ประมาณร้อยละ 5-10 ของประชากรทั้งหมด เป็นพวก

ท่ีเรียนรู้ได้ดีผ่านการปฏิบัติและการรับรู้ทางความรู้สึก 

จะสามารถจดจ�าดี หากได้มีการสัมผัสและเกิดความ

รู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน เวลาเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข นั่ง

ไม่ติดที่ ไม่สนใจบทเรียน ไม่มีสมาธิ มักจะใช้ค�าว่า “ฉัน

รู้สึกว่า……” ควรให้ออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน แสดง

บทบาทสมมติ ท�าการทดลอง หรือพูดประกอบท่าทาง 

ผู้เรียนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีปัญหาในชั้นเรียน 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริม

และพัฒนาโดยค�านึงถึงลักษณะของผู้เรียนที่มี ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็นแนวคิดในการจัดการ

เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบ วิธีการ

เรียนรู ้และเพิ่มพูนศักยภาพท่ีแตกต่างของตนเอง

กับผู ้อื่น ครูควรจะมีการเลือกใช้แผนการสอน สื่อ 

เทคนิควิธี และการประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม

กับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม โดยเน้นความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนมากกว่าปริมาณของเนื้อหา

หรือแบบฝึกหัด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การออกแบบการเรียนของตน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ท่ีจะสร้างโปรแกรมการสอนส�าหรับเด็กท่ีมีความแตก

ต่างในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ ที่ค�านึกถึงลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน

แต่ละคนเพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อที่

เหมาะสมให้กับนักเรียน ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็น

ช่วงเริม่ต้นของการเรยีนเนือ้หาวชิาวทิยาศาสตร์ทีส่�าคัญ

และเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการทดสอบทางการศกึษาระดบั

ชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

รวมถงึผูเ้รยีนในวยันีส้ามารถคดิวเิคราะห์ และแก้ปัญหา

ได้ชัดเจนมากขึ้น รู้จักการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มี

ความรับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง รับฟังคน

อื่นมากขึ้น กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งต่าง ๆ ชอบการเสนอความคิดเห็นและมีบทบาท

ในการช่วยเหลือกลุ่ม ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ซึ่ง

เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ทีค่วรได้รับการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง โดยผู้วิจัยจะท�าการศึกษาชั้นเรียนของโรงเรียน

ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพความสามารถในการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างในช้ันเรียน ของ

นักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเรียนโดย

ใช้โปรแกรมการสอนส�าหรับเด็กที่มีความแตกต่างใน

ชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สมมติฐานการวิจัย

กลุ ่มตัวอย่างหลังได้รับโปรแกรมการสอน

ส�าหรับเด็กที่มีความแตกต่างในชั้นเรียนของนักเรียน

เรยีนรวมชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มคีวามสามารถทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยพัฒนาทดลอง 

(Experiment Development) โดยผู้วิจัยด�าเนินการ

วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที ่1 สร้างโปรแกรมการสอนเดก็ทีม่คีวาม

แตกต่างในชัน้เรยีน ส�าหรบันกัเรยีนเรียนรวมชัน้ประถม

ศึกษาปีท่ี 4 โดยงานวิจัยนี้จะพัฒนาความสามารถ

ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนท่ีมี

ความแตกต่างในชั้นเรียนเรียนรวม ระดับประถมศึกษา

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 

2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพความสามารถ

ในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างในชั้นเรียน 

โดยมีประชากรและกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนเรยีนรวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนขนาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 213 คน ตัวแปรที่ศึกษา เป็น

ลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วยลักษณะการ

เรียนรู้ในมนุษย์ 3 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา 

(Visual learner) 

ผู ้ที่ เรียนรู ้ทางโสตประสาท (Auditory 

Learner) และผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก 

(Kinesthetic learner) ส�าหรบัเครือ่งมอืท่ีใช้ในข้ันตอน

นี ้เป็นแบบสอบถามเพือ่วเิคราะห์ผูเ้รยีนรายบุคคล เรือ่ง 

ลีลาการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการสอนเด็กท่ีมี

ความแตกต่างในชั้นเรียน ส�าหรับนักเรียนเรียนรวม

ช้ันประถมศกึษาปีที ่4 โดยในงานวจิยัน้ีจะสร้างแผนการ

สอนวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง แสง 

และระบบสรุยิะ ทีค่�านึงถงึลลีาการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างของ

นักเรียน และอบรมครูผู้สอนเก่ียวกับการใช้แผนการ

สอนทีผู้่วจัิยสร้างขึน้ โดยมกีลุม่ตวัอย่างเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา และหลักสูตร

และการสอน จ�านวน 5 คน และครูผู้สอนประจ�าวิชา

วทิยาศาสตร์ ตัวแปรทีศ่กึษา เป็นคณุภาพของแผนการ

สอนนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระยะที ่2 การศกึษาความสามารถทางการเรยีน

โดยใช้โปรแกรมการสอนส�าหรับเด็กที่มี ความแตกต่าง

ในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนสอบ) โดยกลุ่ม

ตวัอย่างได้มาจากการสุม่อย่างง่าย เป็นนกัเรยีนชัน้เรยีน

รวมที่ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ทั้งสาม

ลักษณะในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน จ�านวน 2 ห้องเรียน 

โดยก�าหนดเป็นกลุ่มทดลองหนึ่งห้องเรียน จ�านวน 

31 คน และกลุ่มควบคุมหนึ่งห้องเรียน จ�านวน 32 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นความสามารถทางการเรียนของ

นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในระยะนี้ เป็นแผนการสอนเด็ก

ที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน ส�าหรับนักเรียนเรียนรวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ในงานวิจัยนี้ผู้

วจิยัเลอืกด�าเนนิการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ 

Pretest Posttest Control Group Design เพือ่เปรยีบ

เทียบความสามารถทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดขึ้น

ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่า t-test for independent sample

ผลการวิจัย

ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ มรีายละเอยีด

ดังนี้

ระยะที่ 1 เป็นการสร้างโปรแกรมการสอน

ส�าหรับนักเรียนท่ีมีความแตกต่างในชั้นเรียนเรียน

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 

2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่  1 สภาพความสามารถในการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างในชั้นเรียน โดย

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากแบบสอบถาม โดย
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แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เรื่อง ลีลา

การเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.80-1.00 มีความเหมาะสมในการน�าไปใช้ในระดับดี

มาก พบว่า นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จากโรงเรยีน

ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 213 คน มี

ลีลาในการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 

นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ทางสายตา (Visual learner) 

ได้ดี มีจ�านวนร้อยละ 69.75 ซึ่งจัดว่าเป็นลักษณะการ

เรยีนรูท้ีเ่กดิมากทีส่ดุ นกัเรยีนทีส่ามารถเรียนรูท้างโสต

ประสาท (Auditory Learner) ได้ดี มีจ�านวนร้อยละ 

16.00 จัดว่าเป็นลกัษณะการเรยีนรูท่ี้เกดิมากเป็นอนัดบั

ที่ 2 และนักเรียนที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก 

(Kinesthetic learner) ได้ดี มีจ�านวนร้อยละ 14.25 

จัดว่าเป็นลักษณะการเรียนรู้ท่ีเกิดน้อยท่ีสุดจากการ

เก็บข้อมูล

ขั้นตอนท่ี 2 คุณภาพแผนการสอนเด็กที่มี

ความแตกต่างในชั้นเรียน ส�าหรับนักเรียนเรียนรวมชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านรูปแบบ

การเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ด้านจุดประสงค์และเนือ้หาสาระ ด้านกจิกรรมการเรยีน

รู้สอดคล้องกับกับหน่วยการเรียนรู้ ด้านความเหมาะ

สมของสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล

ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องรายข้ออยู ่ระหว่าง 0.80–1.00 มีความ

เหมาะสมในการน�าไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก 

ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถ

ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมการสอนส�าหรับเด็ก

ที่มีความแตกต่างในชั้นเรียนของนักเรียนเรียนรวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยจะน�าเสนอผลการทดลอง

ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนเรยีนรวมชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับโปรแกรมการสอนส�าหรับเด็ก

ที่มีความแตกต่าง กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม

ปกติ พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนที่ได้รับโปรแกรม

การสอนส�าหรับเด็กที่มีความแตกต่าง กับนักเรียนที่

ได้รับการสอนตามปกติ มีความสามารถทางการเรียน

ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.21 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 

หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความ

สามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง และ

ระบบสุริยะ สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการ

เรยีนวิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนเรยีนรวมชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับโปรแกรมการสอนส�าหรับเด็กที่

มีความแตกต่าง ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง และ

ระบบสุริยะ พบว่า หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ย 16.84 คิดเป็นร้อยละ 84.2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

1. ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี

ความแตกต่างในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก

โรงเรียนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ

ศึกษาสภาพ พบว่า ประกอบด้วยนักเรียนที่มีลีลาการ

เรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ

ใหญ่ๆ ได้แก่ นักเรียนที่สามารถเรียนรู ้ทางสายตา 

(Visual learner) ได้ดี มจี�านวนร้อยละ 69.75 นกัเรียน

ทีส่ามารถเรยีนรูท้างโสตประสาท (Auditory Learner) 

ได้ดี มีจ�านวนร้อยละ 16.00 และนักเรียนที่เรียนรู้ทาง

ร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) ได้ดี 

มีจ�านวนร้อยละ 14.25 ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานจาก

มหาวิทยาลัยเลคซุพีเรียสเตท (Lake Superior State 

University, 2017) ทีก่ล่าวว่า ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน

สามารแบ่งได้เป็นสามลักษณะ โดยผู้เรียนที่เรียนรู้ทาง
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สายตาได้ดมีีจ�านวนมากทีส่ดุ ผู้เรยีนประเภทนีต้้องการ

รับรู้ข้อมูลผ่านทางการดู การมองเห็นกิริยาท่าทางของ

ครูผู้สอนหรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเสริมความเข้าใจ มักจะนั่ง

หน้าชั้นเรียน จะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากได้ดูภาพหรือเห็น

การแสดง การสาธิต การใช้สื่อชนิดที่ต้องผ่านการดู มี

จนิตนาการด ีรองลงมาคอืผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูท้างการได้ยนิ 

ผู้เรียนประเภทนี้ถนัดท่ีจะเรียนรู้จากการฟังบรรยาย 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น มักจะสร้าง

สญัลกัษณ์หรอืเคร่ืองหมายทีเ่ข้าใจเฉพาะตวัเองทีค่นอืน่

ดแูล้วไม่เข้าใจ และล�าดบัสดุท้ายคอืผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูผ่้าน

ร่างกายและการเคลือ่นไหว เป็นผูเ้รียนท่ีถนดัการลงมอื

ปฏิบัติ ชอบส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่อยู่สุข เวลาพูด

มักชอบออกท่าทาง

2. ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน

เรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง แสง และระบบสุริยะ โดยใช้โปรแกรมการสอน

ส�าหรับเด็กที่มีความแตกต่างในชั้นเรียนส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนใน

ช้ันเรียนสอนปกติ รวมถึงมีผลการเรียนหลังจากได้

รับโปรแกรมการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่ง

สอดคล้องกับ มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ ที่กล่าวว่า 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่าง

บุคคลช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น รวมทั้ง ไพรซ์ 

และคณะ (Price et al, 2001, p. 1) ได้กล่าวว่า การ

จัดชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุของเด็กและมีกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคคลจะ

ช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะทางด้านสังคม ซึ่งการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญา

ของการเรียนรวมที่ว่า เด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในหมู่

มวลมนุษย์ทั้งปวงย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย จะ

ให้มนุษย์เหมือนกันทุกคนไม่ได้ ดังนั้นการให้การศึกษา

จึงต้องยอมรับในความแตกต่างในหมูช่น การศกึษาทีจั่ด

ให้จะต้องแตกต่างกันแต่ทุกคนจะต้องเคารพในความ

หลากหลาย (ผดุง อารยวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์, 

2550, หน้า 6-7)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. การจัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีความ

แตกต่างในชัน้เรยีน มุง่เน้นให้เนือ้หาสาระและกจิกรรม

ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและเกิดการเรียน

รู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริหารสถานการศึกษา หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรก�าหนด

นโยบายที่ส่งเสริมให้ครูหรือผู้สอนจะต้องทราบข้อมูล

เบื้องต้นของผู ้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกด้าน และ

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความ

สามารถ ความถนัด และความพร้อมของผู้เรียนแต่ละ

คนให้มากที่สุด

2. สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมด้าน

ทรัพยากร งบประมาณ สถานท่ี และบุคลากร ที่เอื้อ

อ�านวยต่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

ค้นคว้า และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

1. หากต้องการปรับเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเป็น

หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ควรท�าความเข้าใจรูปแบบแผน

การสอนโดยละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ 

และสื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความแตก

ต่างในชั้นเรียน เพื่อให้น�าแผนการสอนไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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2. กลุ่มครูผู้สอนควรได้มีการประชุม ช้ีแจง 

และฝึกฝนขั้นตอนการสอนตามแผนการสอนให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงคาดการณ์ปัญหา

ล่วงหน้า เพือ่การปรับเปลีย่นกลยทุธ์ในการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

3. จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสม

กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างในชั้นเรียน 

ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ

2. ควรขยายแผนการสอนให้ครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนท่ีมีความแตกต่าง

ในชั้นเรียน ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

3. ควรมกีารศกึษาวจัิยเพ่ือขยายผลการจัดการ

เรียนการสอนส�าหรับนักเรียนที่มีความแตกต่าง ใน

ชั้นเรียนไปยังโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ต่อ

ไป
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บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวชิาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาจาก

ตัวแปรการบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�านวน 155 คน เครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา(PNI modified) และค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง และในสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ดัชนีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับความต้องการในการพัฒนา

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนควรมีสิ่งพิมพ์ หนังสือ คู่มือ ต�ารา ต่างๆที่เพียงพอ และควรส่งเสริมครูมีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ 

การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้บคุลากรครคูวรได้รบัการยกระดบัความรูค้วามสามารถและการศกึษาทีส่งูขึน้ และ

ควรการน�าใช้อินเตอร์เนต็และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพฒันาและส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้ควรมห้ีองสมดุ ห้องอ่าน

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ท่ีมีหนังสอื ต�าราทีม่คีวามหลากหลาก มห้ีองทดลองและอปุกรณ์ครบถ้วนทีป่ระกอบเข้าในการเรียนการสอนของ

ครู การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัยครบถ้วนเพียงพอเข้าในการ

เรียนการสอน .การนิเทศการศึกษา แผนกศึกษาธิการและกีฬา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดและ

ติดตามการนิเทศให้แก่โรงเรียนสม�่าเสมอ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ควรมีระเบียบและเกณฑ์การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและตามสภาพความเป็นจริงและควรทดสอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ค�าส�าคัญ : สภาพปัญหา/ แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ/โรงเรียนมัธยมศึกษา/ อ�าเภอวังเวียง 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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Keywords : Problems/ Developments Academic Administration/ Secondary School/ Vangvieng 

District Vientiane Province

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การบริหารโรงเรียน เป็นภารกิจหลักของ

ผู ้บริหารที่จะต้องก�าหนดแบบแผน วิธีการและขั้น

ตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ นัก

บริหารที่ดีต้องรู ้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะท�าให้งานนั้นบรรลุจุด

มุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์

และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด�าเนินงานต่างๆ 

ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่ผู ้บริหารจะกระท�าเพียงล�าพัง

คนเดียว แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วน

ท�าให้งานนั้นประสบผลส�าเร็จ ผู้ร่วมงานแต่ละคนมี

ความแตกต่างกันทัง้ด้านสตปัิญญา ความสามารถ ความ

ถนัด และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่

ของผู้บริหารที่จะน�าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการ

การบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตร

โรจน์, 2553, หน้า 8) การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ

ส�าคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนที่ผู ้

บริหารจะต้องให้ความส�าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้งาน

วิชาการด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่ง

หมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้

ผลดีและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผู้เรียน ผู้บริหารมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหาร

ตามบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552, 

หน้า 37) สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานวิชาการ

เป็นงานหลักที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของโรงเรียนโดยตรง ส่วนงานบุคลากร งานห้องการ

การเงิน งานอาคารสถานที่ งานกิจกรรมนักเรียน งาน

ติดต่อกับชุมชน และงานองค์การมหาชน เป็นงานที่

สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานวิชาการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (กรมจัดตั้งและ

พนักงาน, 2010, หน้า 54)

ท่าน ลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิารและกฬีา ได้รายงานผลการสอบปีการศกึษา 

ค.ศ. 2013-2014 ของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า 

1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 4 จ�านวนนักเรียน

เข้าสอบทั้งหมด 78,435 คน สอบได้สมบูรณ์คะแนน 

5 ขึ้นไปทุกวิชา มี 49,490 คน เท่ากับ 63.10% 

2) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 7 จ�านวนนักเรียน

เข้าสอบทั้งหมด 48,505 คน สอบได้สมบูรณ์คะแนน 

5 ขึ้นไปทุกวิชา มี 35,745 คน เท่ากับ 77.24% 

3) ผลของการน�านกัเรียนเก่งไปสอบแข่งขันระดับสากล 

ยังไม่มีนักเรียนที่สามารถติดอันดับ 1 หรืออันดับ 2 

อย่างดีที่สุดก็เพียงได้เข้ารอบหรือได้รับรางวัลชมเชย

บางวิชา (กรมมัธยมศึกษา, 2014) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี มุ ่งศึกษาสภาพ

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอ

วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน

วิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน ์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

งานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นประโยชน์

ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอ

วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ดังนี้

1. เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร

งานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการ และแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

3. เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการส�าหรับโรงเรียนที่สนใจและน�าข้อมูลไปใช้เพื่อ

การบริหารงานวิชาการ

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้

มุ ่งศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้กรอบ

แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (กรมจัดตั้งและพนักงาน, 

2010, หน้า 54-55; สัมมา รธนิธย์, 2553, หน้า 99; 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550, หน้า 12) ดังนี้ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาและใช้

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การ

วัดผลและประเมินผลการการศึกษา

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 

ครูผู ้สอนในชั้นมัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง จังหวัด

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปีการศึกษา 2015-2016 จ�านวน 260 คน

 2.2 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ได้แก่ ครูผู ้สอนในชั้นมัธยมศึกษา ก�าหนดจ�านวน

กลุ่มตัวอย่างตามตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 155 

คน จากนั้นด�าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ตามล�าดับ

3. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัญหาการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง 

จงัหวดัเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ จ�าแนก

ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษา การนิเทศการศึกษา การวัดและประเมินผลการ

ศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาสภาพปัญหาการบรหิาร

งานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ�าเภอวงัเวยีง จงัหวดั

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครูผู้สอนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน 

155 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนางาน

วิชาการโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้ระบุ

ข้อมูลของสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพท่ีควร

จะเป็นในความคาดหวัง ในการบริหารงานวิชาการ 

6 ด้าน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 45 ข้อ ได้แก่ แบบสอบถาม

ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (Rating scale) ตามมาตราของลเิคร์ิท (Likert, 

1967 cited in Best & Kahn, 1993, p. 247)

ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาแนวทางการพฒันาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง 

จงัหวดัเวยีงจันทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 

ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

1. กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน ์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน 6 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In depth Interview)

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลในการศึกษา

ครั้งนี้ สรุปสาระส�าคัญของการศึกษาค้นคว้าได้ดังต่อ

ไปนี้

1. สภาพปัญหาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน

มัธยมศึกษา ในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, SD = 0.82) ซึ่งจะ

ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไข เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

อยู่ในระดับปานกลาง จ�านวน 3 ด้าน คือ การพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( X = 3.04, SD = 

0.89) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ( X = 3.39, 

SD = 0.80) การวัดและประเมินผลการศึกษา ( X = 

3.41, SD = 0.81) ตามล�าดับ

2. สภาพปัญหาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน

มัธยมศึกษา ในสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, SD = 0.58) 

ซ่ึงต้องการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่

ในระดับมากท่ีสุด จ�านวน 4 ด้าน คือ การนิเทศการ

ศกึษา ( X = 4.57, SD = 0.54) การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ ( X = 4.54, SD = 0.59) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ( X = 4.53, SD = 0.61) การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา ( X = 4.52, SD = 0.56) 

ตามล�าดับ 

3. ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับความต้องการในการพัฒนา (PNI modified = 

0.30) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับความ

ต้องการพัฒนาทุกด้าน คือ การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (PNI modified = 0.44) 

การวัดและประเมินผลการศึกษา (PNI modified 

= 0.33) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (PNI 

modified = 0.32) ตามล�าดับ

4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวทาง

การพฒันาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

พบว่า การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา คอื โรงเรยีนควร

มสีิง่พมิพ์ หนงัสอื คูม่อื ต�ารา ต่างๆทีเ่พยีงพอ หลักสตูร

ใหม่ควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเหมาะ

สม และครูควรมีการฝึกอบรมเก่ียวกับหลักสูตรใหม่ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ บุคลากรครูควรยก

ระดับให้มีความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สูงข้ึน 

โรงเรียนควรการน�าใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอน การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้ คือ 

โรงเรยีนควรมห้ีองสมดุ ห้องอ่าน ห้องทดลองและพร้อม

ทัง้อปุกรณ์ครบถ้วน การพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยเีพือ่

การศึกษา คือ โรงเรียนควรมีอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัย

ครบถ้วนเพียงพอ ครูควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การน�าใช้คอมพิวเตอร์ การนิเทศการศึกษา คือ แผนก

ศึกษาธิการและกีฬา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร

มีการจัดนิเทศให้ให้แก่ครูแต่ละโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

โรงเรียนควรมีการติดตามและประเมินผลการนิเทศ

งานวิชาการ การวัดผลและประเมินผลการการศึกษา 

คือ โรงเรียนควรมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้

มาตรฐาน ครูควรวัดและประเมินผลตามสภาพความ

เป็นจริง

อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาสภาพ

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษา

มีประเด็นส�าคัญจากการค้นพบในการศึกษาค้นคว้า

ตามกรอบความคิดและจุดมุ ่งหมายของการศึกษา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการบริหาร

งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคิดของครู

ผู้สอน ในสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัญหาอยู่

ในระดับปานกลาง ได้แก่ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

และการวัดและประเมินการศึกษาตามล�าดับ แสดง

ว่าผลการบริหารงานวิชาการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้

เน่ืองจาก ผู้บริหารโรงเรียนได้บริหารงานวิชาการตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ในการบริหาร

จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา 

ซึง่ได้ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารในโรงเรยีนออกเป็น 7 

งาน และงานวิชาการถือเป็นหมากหัวใจส�าคัญของการ

บริหาร เป็นงานหลกัของโรงเรยีนส่วนงานอืน่ๆ เป็นงาน

สนับสนุนในการด�าเนินงานวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วน

ใหญ่ ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการบริหารงานมา

ก่อน หรือถ้าได้อบรมก็เป็นลักษณะไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็น

ระบบ และทันสมัย ท�าให้การปฏิบัติการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน (กรมจัด

ต้ังและพนักงาน, 2010) อีกทั้งทรัพยากรการด�าเนิน

งานวิชาการไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 

เนื่องจากมีข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณ ประกอบกับ

จ�านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีจ�านวนมากอัตรา

ต่อห้องเกินกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา

ก�าหนด จากสาเหตุเหล่านีท้�าให้การบริหารงานวชิาการ

ของทุกลักษณะงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงมีมากถึง

ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของอราภรณ์ 

สมบูรณ์ (2557) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัญหาการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัมพล 

ขันทะวงษ์ (2555) ศึกษาแนวทางการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขต ปราสาทพญาไผ่ 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 

พบว่า ปัญหาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของค�าหล้า อุดมสิน (2010) ศึกษาสภาพและปัญหา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ ใน

เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณารายด ้านมีประเด็นที่น�ามา

อภิปรายผลดังนี้

 1.1 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหา

โรงเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน โรงเรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน และโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุง

แก้ไข ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้

ครูผู ้สอนทุกกลุ่มสาระใช้ส่ือการเรียนรู้เข้าในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน แต่ยังขาดการติดตาม

ประเมนิผลการพฒันาและการใช้สือ่เทคโนโลยเีพือ่การ

ศึกษา และโรงเรียนยังขาดการประสานร่วมมือกับชุม

ชุนหรือหน่วยงานอื่นในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับการ

จัดสรรงบประมาณน้อย จึงท�าให้ไม่สามารถจัดท�าและ

จัดหาสื่อโดยเฉพาะสื่อที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ซึ่งมีราคาแพง รวมทั้งครูผู้สอนยังมีข้อจ�ากัดใน

การผลิตสื่อขึ้นเอง 

 1.2 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบว่า ปัญหาโรงเรยีน

ส่งเสริมให้ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู ้ ท้ังภายในและ

ภายนอก โรงเรยีนมีเอกสารและส่ิงพมิพ์ทีเ่พิม่พนูความ

รูใ้ห้แก่ครทูีเ่พยีงพอทีต้่องปรบัปรงุแก้ไข ทัง้นีเ้นือ่งจาก 

บางโรงเรียนยังขาดห้องสมุดที่จะให้ครูและนักเรียนได้

เข้าไปสบืค้นข้อมลูเพือ่ประกอบเข้าในการเรยีนการสอน 

และบางโรงเรียนที่มีก็ขาดหนังสือต�าราที่หลากหลาย 

ส่วนใหญ่จะเป็นต�าราเรียนเท่านั้น อีกทั้งโรงเรียนไม่มี

การน�าใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 1.3 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหาโรงเรียน

มีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่ได้

มาตรฐาน โรงเรียนน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนิน

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนจัด

ท�าเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมตัวชี้วัด

และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมิน

ผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียนต้อง

สอดคล้องและครอบคลมุมาตรฐานการศกึษาทีก่�าหนด

ในหลักสูตร ซ่ึงครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลนักเรียน

ในระหว่างเรียน ที่ครูอาจมีแบบทดสอบเพื่อวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้านความรู้ของ

เนื้อหาที่เรียนและด้านทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน

เป็นรายบุคคล ดังนั้นครูผู้สอนในโรงเรียนต้องได้รับ

การอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 

2. ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการบริหาร

งานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศึกษา อ�าเภอวงัเวยีง จงัหวดั

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงต้องการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้าน

จะพบว่า การนิเทศการศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และการวดัและ

ประเมนิการศกึษา ต้องการพฒันาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐพิศิษฐ์ ธนะวรเสฐ 

(2553) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของ

นักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการและงานบริหาร

ท่ัวไปของโรงเรียนเกาะสีชัง อ�าเภอเกาะสีชัง จังหวัด

ชลบุรี พบว่า ความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการ

บริหารงานวิชาการและงานบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่

ในระดับมาก

เมื่อพิจารณารายด ้านมีประเด็นที่น�ามา

อภิปรายผลดังนี้
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 2.1 การนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู ่

ในระดับมากที่สุด คือ ต้องการให้โรงเรียนติดตาม 

ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ

การนิเทศการศึกษา โรงเรียนนิเทศภายในเกี่ยวกับ

งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ โรงเรียนติดตาม

และประเมินผลการจัดระบบการนิเทศการศึกษาและ

กระบวนการนิเทศงานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียน

ต้องการมีการพัฒนาบุคลากรทางการสอนเป็นการจัด

อบรม ช่วยเหลอื แนะน�า ส่งเสรมิให้ครูมคีวามรูเ้พ่ิมเตมิ 

การติดตามผลการสอนของครู เพื่อน�ามาปรับปรุงเข้า

ในการเรียนการสอน ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

 2.2 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้โดยรวม

อยู่ในระดับมาก คือ ต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมี

การจัดท�าแผนการสอนและการวางแผนการสอนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดครูเข้าสอนเหมาะสม

กับความรู้ความสามารถ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการ

อบรมสมัมนาทางวชิาการเพือ่พฒันากระบวนการเรยีน

รู ้ทัง้นีเ้นือ่งจาก ครตู้องการทีจ่ะต้องเตรยีมความพร้อม

ในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และโครงสร้าง

หลกัสตูร และครผููส้อนต้องได้รบัการอบรมสมัมนาทาง

ด้านความรู้และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

 2.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย

รวมอยู ่ในระดับมากที่สุด คือ ต้องการให้โรงเรียน

น�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เหมาะสม โรงเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างถูกต้อง 

โรงเรียนเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการน�า

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ครูผู้สอน

ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหม่ โดยการเต

รียมความพร้อม ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

และโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งจะต้องให้ค�าอธิบาย 

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ให้ข้อมูลความรู ้ที่ชัดเจนกับ

ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง จึงท�าให้ครูตระหนักถึงความจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องเรียนรูแ้ละเข้าใจอย่างถกูต้องเกีย่วกบัหลกัสตูร

และโครงสร้างของหลกัสูตร เพือ่เตรยีมรบัใช้ในงานทีต่น

จะต้องรับผิดชอบ อันเป็นเหตุให้ครูต้องขวนขวายและ

มีความต้องการในการพัฒนาด้านนี้

 2.4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ต้องการให้โรงเรียน

จัดหาหรือจัดท�าเอกสารคู่มือการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียน

ส่งเสริมให้ครูมีการจัดและประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริง ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนต้องการจัดท�าหลัก

เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร ่วมกันและเป็นไปในมาตรฐาน

เดียวกัน 

3. ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มัธยมศึกษา อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ใน

ระดับความต้องการการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่าความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ การ

พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและ

ส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิการศกึษา

ตามล�าดับ ท้ังนี้เนื่องจาก การศึกษาเป็นกระบวนการ

ที่พัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ด�ารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ 

จึงต้องการการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้

สถานศึกษาเกิดศักยภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ สามารถ

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นคนดีและมี

คณุธรรม รู้จักการคดิวเิคราะห์ มทัีกษะในการด�ารงชวีติ
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ในสังคมยุคใหม่ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู ้  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

จันทร์ณาวา แจ่มจ�ารัส (2552) ศึกษาความต้องการ

พฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

พบว่า ความต้องการพัฒนาพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านมีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 3.1 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัความต้องการการพฒันา 

คือ โรงเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน

การสอน โรงเรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก 

โรงเรียนต้องการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ

และบรหิารการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพโดยการใช้อย่าง

ถูกต้องเป็นระบบและต่อเนื่อง สื่อการเรียนการสอน

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญท่ีจะน�าพาให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้เข้าใจลึกซึ้ง และเกิดองค์ความรู้ขึ้นได้จากสื่อ

เหล่านัน้ ในระบบการศกึษาได้น�าระบบไอซทีมีาช่วยใน

การพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน โดยน�ามาใช้สนับสนุน

การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มาก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

 3.2 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

โดยรวมอยู ่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ 

โรงเรียนมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล

ทีไ่ด้มาตรฐาน โรงเรยีนน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการด�าเนิน

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนจัด

ท�าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมตัวช้ีวัด

และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ท้ังนี้เนื่องจาก การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอน

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ

ที่แสดงการพัฒนาความก้าวหน้าและความส�าเร็จ

ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 

 3.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียน

รู้ โดยรวมอยู่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ 

โรงเรียนมีเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มพูนความรู้ให้แก่

ครูท่ีเพียงพอ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการใช้แหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนสนับสนุนให้มี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักในการใช้แหล่งการเรียน

รู้ของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของครูและนักเรียน ที่สนับสนุนการจัด

ท�าแผนการ การพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท�า

แหล่งเรียนรู้และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับ

กจิกรรมการเรียนต่าง ๆ  อกีทัง้ต้องมกีารประเมนิแหล่ง

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 3.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย

รวมอยู่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ โรงเรียน

ส่งเสริมให้ครูมีเทคนิควิธีการจัดหาแหล่งการเรียน

รู ้และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โรงเรียน

ส่งเสริมให้ครูน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ

จดัการเรยีนการสอน โรงเรยีนส่งเสรมิให้ครมูกีารอบรม

สัมมนาทางวชิาการเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้

เนื่องจาก ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้มี

บทบาทส�าคัญยิ่งต่อการศึกษา โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้

จากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์

และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามเชิงรุกมากยิ่งขึ้นโดยให้

ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียนและเรียนด้วยความอยากรู้อย่าง

มีทิศทางและเป็นการพัฒนาการสื่อสารระหว่างครูกับ

นักเรียนมากขึ้นด้วย 

 3.5 การนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับความต้องการการพัฒนา คือ โรงเรียนปรับปรุง
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และพฒันาระบบการนิเทศการศกึษาและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการโรงเรียนมีความรู ้ความเข้าใจใน

แนวทางการปฏิบติัการนเิทศภายในหรอืภายนอกสถาน

ศึกษา โรงเรียนติดตามและประเมินผลการจัดระบบ

การนเิทศการศกึษาและกระบวนการนเิทศงานวิชาการ 

ทั้งนี้เนื่องจาก ครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนซ่ึง

กนัและกนั มกีารก�าหนดนโยบายให้ทกุฝ่ายได้เป็นผู้ร่วม

ก�าหนดเพื่อความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าการ

นเิทศเป็นไปอย่างกลัยาณมติร มจีดุหมายเพือ่กระตุ้นให้

ครูเกิดการตื่นตัว และมีความพร้อมในการจัดการเรียน

การสอน ไม่ใช่เป็นการจับผิดของฝ่ายบริหาร 

 3.6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย

รวมอยู่ในระดับความต้องการการพัฒนา คือ โรงเรียน

จัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถ่ิน ครูและชุมชน

มีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน

นเิทศและตดิตามการน�าหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่าง

ต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้นือ่งจาก การจดัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เป็นแนวทางการ

ปฏบิตัขิองกระทรวงศกึษาธกิารและกฬีา และผูบ้รหิาร

ต้องส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่ให้ชมุชนและผูป้กครองได้มี

ส่วนร่วมในการจดักจิกรรมหลกัสตูรและเข้าใจหลกัสตูร

การเรียนการสอนของโรงเรียน 

4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวทาง

การพฒันาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

อ�าเภอวังเวียง จังหวัดเวียงจันทน ์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 

หลักสูตรใหม่ควรปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน เหมาะสม 

และถกูต้อง อีกอย่างสถานศกึษาควรส่งครเูข้าฝึกอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ให้ทั่วถึงกันทุกโรงเรียน ทั้งนี้

เนื่องจาก สถานศึกษาควรด�าเนินการตามกระบวนการ

พัฒนาหลักสูตร ตามขั้นตอน และก�าหนดหลักเกณฑ์

ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน เหมาะสม 

และถูกต้อง เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาด้านจิต

วิญญาณ จริยธรรมสังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา

หลักคณุธรรม และความอสิระของผู้เรียนมคีวามพร้อม

ในการเรียน สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรม มี

ความเสมอภาค มีความตระหนักเข้าใจ และยอมรับ

สภาพแวดล้อมที่ตนด�ารงอยู ่ การส่งเสริมบุคลากร

ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ท�าหน้าที่แนะแนวให้กับผู้เรียน โดยมุ่งให้การพัฒนา

ครูให้จัดกิจกรรมในการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดย

ส่งเสริมให้ครูทุกคนเขียนและด�าเนินกิจกรรมการสอน

สอดคล้องตรงกับแผนการเรียนรู้ และการตระหนักถึง

การสร้างส่ือการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ และใช้เวลาอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยึดหยุ่น สนองความต้องการ

ของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ฉะนั้นการ

อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาจะช่วยให้มีความรู้

และเป็นวิธีการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้าใจ

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์หลกัสตูรอย่างถกูต้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ถูกต้องตรงกันในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 4.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า 

บุคลากรครูควรยกระดับให้มีความรู้ความสามารถและ

การศึกษาทีส่งูขึน้โดยเฉพาะ สาขาวชิาทางคณติศาสตร์ 

โรงเรียนควรมจัีดครูเข้าสอนตามวฒุกิารศกึษาหรือปรับ

ตามสภาพความเป็นจรงิตามความเหมาะสมเพ่ือให้การ

สอนของครูเป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการ โรงเรียน

ควรการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อ

สะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาช่วยใน

การเรียนการสอน ท้ังนี้เนื่องจาก สถานศึกษาจะจัด
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กระบวนการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นการฝึกทกัษะ กระบวนการ

คดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์

ใช้ความรูม้าใช้แก้ไขปัญหา จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ ท�าเป็น 

รักการอ่านและการเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การใช้

หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ สถานศึกษา

ควรมีการอบรมส่งเสริมครูผู้สอนทางด้านวิชาการให้มี

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิค

วิธีการสอน เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

กระบวนการด�าเนินงานและเจตนารมณ์ของหลักสูตร

สถานศึกษา 

 4.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

พบว่า โรงเรียนควรมีแหล่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้อง

สมุดห้องอ่านในการศึกษาค้นคว้าและควรมีหนังสือ 

ต�ารา คู่มือต่างๆ ที่มีรูปแบบและมีความหลากหลาย 

ควรมีห้องทดลองที่ช่วยในการปฏิบัติการสอนของครู 

รวมทัง้โรงเรยีนควรให้มอีนิเตอร์เนต็อยูภ่ายในโรงเรยีน

เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ต่างๆ ประกอบเข้า

ในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งเรียน แหล่ง

ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถ

ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คดิเอง 

ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย

และต่อเน่ืองจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ 

 4.4 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา พบว่า โรงเรียนควรมีอุปกรณ์และสื่อที่ทัน

สมัยครบถ้วนเพียงพอ ครูผู ้สอนควรมีการผลิตสื่อ

ให้หลายขึ้น ครูควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการน�า

ใช้คอมพิวเตอร์ ท้ังนี้เน่ืองจากสื่อการเรียนการสอน

เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยท�าให้การเรียนการสอน

เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สื่อเป็นตัวเร้า กระตุ้น และ

จูงใจผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประหยัดเวลา และแรงงานในการสอน ดังนั้นครูผู้สอน

ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ส่ือการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ รู้จักการผลิตส่ือและการคัด

เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพ

ของผู้เรียน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และครูควร

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการน�าเอา

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

เปิดช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ 

 4.5 การนิเทศการศึกษา พบว่า แผนก

ศึกษาธิการและกีฬา หรือส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ควรจัดและติดตามการนิเทศการศึกษาให้แก่ครูแต่ละ

โรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาควร

มีระบบการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการ

รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้

ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการ

วางแผน และการด�าเนินงานการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งการนิเทศเป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์ที่ไม่หยุดน่ิงในการให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ

บคุลากรทางการศกึษา และการชีช่้องทางในลักษณะที่

เป็นกนัเองให้แก่ครผููส้อนให้สามารถพฒันาปรบัปรงุตวั

ครูและนักเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทางการศกึษาทีพ่งึประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.6 การวัดผลและประเมินผล พบว่า 

โรงเรียนควรมีระเบียบและเกณฑ์การวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและตามสภาพความเป็น

จริง ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนควรมีการก�าหนดรูปแบบ

การวดัและประเมนิผล และมกีารวดัและประเมินผลให้

สอดคล้องกบัผู้เรียน โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจริง 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้ครูที่ไม่คุ้นเคย ไม่มี

ความรู้ เกิดความเข้าใจทีช่ดัเจน ยดึติดกับการวดัผลตาม

ประสบการณ์เดิมคือให้ความส�าคัญกับการวัดผลงาน
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ของของนกัเรยีนตามสภาพจรงิ โดยใช้เครือ่งมือ และวธิี

การทีห่ลากหลาย ซึง่อาจเป็นก�าหนดการทดสอบทีเ่ป็น 

2 ลักษณะมีทั้งแบบปรนัย และแบบอัตนัย นอกจากนี้

อาจเป็นการทดสอบแบบปากเปล่า (oral test) แบบ

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบการร่วมกิจกรรม 

และแบบการสัมภาษณ์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยไปใช้

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควร

ช้ีแจง ท�าความเข้าใจ และสร้างความตระหนกัให้ครเูห็น

ความส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรจัด

ท�าแผนภูมิการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และให้ทุก

หมวดวิชาน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาด�าเนิน

การเกี่ยวกับการเรียนการสอน

 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

ควรใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่ แหล่งเรยีนรูท่ี้หลากหลาย และ

ควรส่งเสรมิ สนบัสนนุให้แก่ครใูช้แหล่งเรยีนรูท้ัง้ภายใน

และภายนอกสถานศกึษาในการจดักระบวนการเรยีนรู้ 

 1.4 การพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยเีพือ่การ

ศกึษา ควรแสวงหานวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้

ในการด�าเนนิงานวชิาการอยูเ่สมอ การจดัการ การผลติ

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา

 1.5 การนิเทศการศึกษา ควรแลกเปลี่ยน

ความรู ้และประสบการณ์การจดัระบบและกระบวนการ

นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับเครือข่ายนิเทศ

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 1.6 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ควรจัดคู ่มือการวัดและประเมินผลการเรียนขึ้นใน

โรงเรียนโดยเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและให้ครูจัดท�าแผนการวัดและประเมินผล

การเรยีนแต่ละวชิาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรท�าการศกึษารูปแบบการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการของโร งเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอวัง

เวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 2.2 ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ�าเภอ

วังเวียง จังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 2.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง

การพฒันาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

ในอ�าเภออื่นๆ จังหวัดเวียงจันทน ์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก
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ภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย

ราชภฏัภเูกต็ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา และมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ�านวน 560 คน ได้มาโดยวธิกีารสุม่แบบ

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ สถิติที่

ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสอง (Secord order confirmatory factor analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมิน

สมรรถนะการวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ขัน้ตอน

ที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน (Implementation) กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ�านวน 12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้การวิจัย แบบประเมินความรู้การวิจัย แบบประเมินทักษะการวิจัย แบบ

ประเมนิคณุลักษณะและแรงจงูใจ แบบประเมนิข้อเสนอโครงการวจิยั และแบบประเมนิคณุภาพผลงานวจัิย ตรวจ

สอบความตรงเชิงจ�าแนกของรูปแบบการประเมินด้วยการวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม (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

ความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมค่ีาสถติวิดัความกลมกลนืผ่านเกณฑ์ทกุตัว (พิจารณาจากค่า 

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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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 ส่ิงท่ีมุ่ง

ประเมินตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผู้ท�าการประเมิน วิธีการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน และการให้

ข้อมูลป้อนกลับ รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ผลการน�ารูปแบบการประเมินไป

ใช้ในสถานการณ์จริง พบว่า รูปแบบการประเมินสามารถจ�าแนกกลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์การวิจัยและกลุ่ม

อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การวิจัยได้โดยให้ค่าความถูกต้องในการจ�าแนกกลุ่มได้ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ตัวแปรที่

สามารถจ�าแนกกลุม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คอื ความรูก้ารวจัิย (KN) สามารถเขยีนเป็นสมการจ�าแนกกลุม่ได้ดงันี ้

Z
y 
= .800 (Z

kn
) + .764 (Z

sn
) แสดงให้เหน็ว่ารปูแบบการประเมนิมคีวามตรงเชงิจ�าแนก และมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : 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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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�า

การวจัิยเป็นเครือ่งมอืส�าคญัท่ีสดุในการพฒันา

องค์การสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-

based economic society) ผลผลิตและผลลัพธ์

ของการวิจัยก่อให้เกิดทั้งความรู้ (Core knowledge) 

และนวัตกรรม (Innovation) ประเทศที่พัฒนาแล้ว

จึงทุ่มเททรัพยากรให้กับการวิจัยอย่างต่อเนื่องและถือ

เป็นนโยบายส�าคัญที่รัฐต้องให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ 

เพือ่ให้สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้ จากรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกของหน่วยงาน/ สถาบัน 

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ พบว่า 

ผลการด�าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (สกอ.) 

ซึง่ประกอบด้วย ตวับ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการพฒันา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและ

กลไปจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนกัวิจัยอยูใ่นระดบัด ีส่วน

ใหญ่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ แต่ตัวบ่งช้ี สมศ.

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่น�าไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานวิจัยที่

ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยรวมมีผลการประเมินต�่า

กว่าเกณฑ์ ต้องปรับปรุง/ ปรับปรุงเร่งด่วน ดังผลการ

ประเมินภายนอกรอบที่ 2/ พ.ศ. 2549 กับรอบที่ 3/ 

พ.ศ. 2554 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีคะแนน

เฉลี่ย 3.40 และ 3.66 ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่มีผลการประเมิน

ต�่ากว่า 3.51 ต้องปรับปรุง/ ปรับปรุงเร่งด่วน ในตัวบ่ง

ชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่น�าไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ 7 งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับรองคุณภาพ (เอกสารต�ารา) และ

สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ที่มี

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามต�า่กว่าเกณฑ์ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการ

วิจัย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะการ

วิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย McClelland (1973) ได้

ศึกษาวิจัยพบว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่สามารถใช้

ท�านายความส�าเร็จในการท�างานได้ดีกว่า เมื่อเปรียบ

เทียบกับวิธีการท�านายความส�าเร็จท่ีพิจารณาความ

สามารถของบุคคลจากระดับการศึกษา คะแนนสอบที่

ได้จากสถาบนัการศกึษา คะแนนสอบแข่งขันเข้าท�างาน 
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แนวคิดสมรรถนะมีพื้นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้าง

ความสามารถให้ทรพัยากรบุคคล โดยมคีวามเชือ่ว่าเมือ่

พฒันาคนให้มคีวามสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถ

ที่มี ผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สมรรถนะของ

บคุคลจะเก่ียวข้องกับการท�างาน พฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ต่อการท�างานเป็นตวับ่งชีถ้งึความส�าเรจ็ของงานในองค์

การนั้นๆ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันจึงเน้น

การพัฒนาสมรรถนะเป็นฐาน (Competency based 

human resource development) สมรรถนะจึงเป็น

คุณลักษณะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล หาก

บุคคลมีพฤติกรรมการท�างานแบบที่องค์การก�าหนดก็

จะสามารถปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามความต้องการของ

องค์การและสามารถน�าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย

ได้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2552) 

ในปัจจุบันการประเมิน (Evaluation) เข้ามี

บทบาททุกภาคส่วนโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย

เน่ืองจากได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นกลไกส�าคัญ

ในการพัฒนาสิ่งท่ีต้องการประเมิน การประเมินมีจุด

มุ่งหมายส�าคัญ คือ ประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งใด

สิง่หนึง่ทีมุ่ง่ประเมนิ ซึง่เป็นการตอบค�าถามเชงิประเมนิ

ที่ส�าคัญ ในขณะที่บทบาทของการประเมินเป็นการ

น�าค�าตอบเชิงประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

(Scriven, 1973) นอกจากนี้ การประเมินยังมีหน้าที่ใน

ทางจิตวิทยาและสังคม กล่าวคือ เป็นการประเมินเพื่อ

เพิม่ความระมดัระวงั หรอืเพิม่แรงจงูใจในการท�างานได้

เกิดขึ้นกับผู้ถูกประเมิน ถ้าผู้ถูกประเมินทราบล่วงหน้า

ว่าจะถูกประเมิน ผู้ถูกประเมินจะเพิ่มความระมัดระวัง

หรือมีแรงจูงใจในการท�างานเพิ่มขึ้นย่อมน�าไปสู่การ

ท�างานที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ประการสุดท้าย การ

ประเมินมีหน้าที่ในด้านการบริหาร กล่าวคือ โดยปกติ

ผู้มีต�าแหน่งสูงกว่าจะประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร การพิจารณา

ความดคีวามชอบ และการตดัสนิใจในการบรหิารบคุคล

ต่างๆ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2551, หน้า 65) 

การประเมินสมรรถนะ เป็นเครื่องมือหรือ

เทคนิคอย่างหนึ่งที่ช ่วยทั้งในการพัฒนาและธ�ารง

รักษาบุคลากร จุดมุ่งหมายที่ส�าคัญของการประเมิน

สมรรถนะ คือ การพัฒนาบุคลากรและการตัดสินใจ

ทางการบริหารเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งในการพัฒนา

บุคลากรนั้นการประเมินจะช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ

ให้บุคลากรแต่ละคนทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อ

บกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนเป็น

ข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 

เป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับงานอื่นๆ ต่อไป ส่วนการ

ประเมินเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารนั้นจะช่วยให้

ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

และจัดสรรทรัพยากรบุคลากรในองค์การได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลโดยรวมต่อองค์การ 

รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แก่บุคลากร ได้แก่ การเลื่อนขั้น การเลื่อนต�าแหน่ง 

การโยกย้าย การลดต�าแหน่ง การเลิกจ้าง การขึ้นค่า

จ้าง และการขึ้นเงินเดือน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต 

สัชฌุกร, 2545)

จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การประเมิน

สมรรถนะการวิจัย เป็นแนวทางหน่ึงท่ีน�ามาใช้ใน

การแก้ปัญหา การก�าหนดแนวทางการประเมินที่

ชัดเจน จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ

บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยอย่างมีทิศทาง การ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ

พัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย อันน�าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการวิจัย

ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้

3. เพื่อประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะ

การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยและ

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�ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2551) วิทยา จันทร์ศิริ (2551) 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) ปัทมา สุขสันต์ (2550) 

ท�าการสังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) เพื่อ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้างและน�าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการ

บริหารงานวิจัย จ�านวน 15 คน น�าข้อมูลที่ได้มาท�าการ

วิเคราะห์สร้างข้อสรุปอุปนัย (Analysis indication) 

เพือ่สร้างแบบสอบถามสมรรถนะการวจิยั เกบ็ข้อมลูเชงิ

ปรมิาณกบัอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคใต้ 5 แห่ง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา จ�านวน 560 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) น�าข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) สกัดปัจจยัด้วยใช้วธีิ Principal 

Components Analysis (PCA) หมนุแกนแบบออบลีค 

(Oblique) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบั

สอง (Secord order confirmatory factor analysis) 

ข้ันตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการประเมิน

สมรรถนะการวิจัย ผู้วิจัยน�าองค์ประกอบและตัวบ่ง

ชี้สมรรถนะการวิจัยท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 มาสร้างรูป

แบบการประเมินสมรรถนะการวิจัย โดยประยุกต์ใช้

รูปแบบการประเมินของ Nevo (1983) ที่ปรับปรุงมา

จากแนวคิดของ Stufflebeam (2001) และแนวคิด

การประเมินของ Scriven (1973) ท�าการตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูป

แบบการประเมิน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน 

(Implementation) กับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา จ�านวน 12 คน เริ่มจากการประชุม

ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินสมรรถนะการวิจัยของ

อาจารย์ แนวทางการประเมนิเพือ่สร้างความเข้าใจและ

ทัศนคติที่ดีต่อการประเมินสมรรถนะ จากน้ันทดลอง

ใช้รูปแบบการประเมินตามคู่มือการประเมิน ท�าการ

ประเมนิความก้าวหน้า (Formative evaluation) และ

การประเมินผลสรุป (Summative evaluation) เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เครื่องมือประเมินที่ใช้ 

คอื แบบทดสอบความรูก้ารวจัิย แบบประเมนิสมรรถนะ

ความรู ้การวิจัย แบบประเมินสมรรถนะทักษะการ

วิจัย แบบประเมินสมรรถนะคุณลักษณะและแรงจูงใจ 

แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัยและแบบประเมินข้อ
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เสนอโครงการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงจ�าแนกของ

รูปแบบการประเมินด้วยสถิติทดสอบการวิเคราะห์

จ�าแนกกลุ่ม (Discriminant analysis) 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ตามมาตรฐานการ

ประเมินของ Stufflebeam (2001) ได้แก่ มาตรฐาน

ความเป็นไปได้ (Feasibility standards) ความ

เหมาะสม (Propriety standards) ความถูกต้อง 

(Accuracy standards) และความเป็นประโยชน์ 

(Utility standards) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

แบบ One Sample 

สรุปผลการวิจัย

1. องค์ประกอบสมรรถนะการวิจัยของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ 

ผู้วิจัยน�าข้อมูลท่ีเก็บจากแบบสอบถาม มา

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจ (Exploratory factor analysis) พบว่า 

โมเดลการวัดสมรรถนะความรู้การวิจัย ประกอบด้วย

ตัวแปรสังเกต 15 ตัวแปร มีความสหสัมพันธ์กันเชิง

บวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า MSA 

ตามวธิ ีKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy มีค่าเท่ากับ .947 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 และ

ผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericity 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.000 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่

จะน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ตามเกณฑ์ของ Hair 

และคณะ (Hair, Black, Babin, and Anderson, 

2010) น�าเมตริกซ์สหสมัพนัธ์มาสกดัองค์ประกอบแบบ 

Component factor analysis ด้วยวิธีองค์ประกอบ

หลัก (Principal Components method) พบว่า มี

เพยีง 2 องค์ประกอบทีม่ค่ีา Eigenvalue มากกว่า 1 คอื

องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกน 8.632 องค์ประกอบที่ 2 

มีค่าไอเกน 1.384 องค์ประกอบทั้ง 2 สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ 66.78% หมายความว่า 

ชุดตัวแปรที่น�ามาวิเคราะห์สามารถน�ามาใช้อธิบาย

ประเด็นที่ศึกษาได้ หลังจากนั้นท�าการหมุนแกนองค์

ประกอบแบบออบลีค (Oblique) เพื่อแจกแจงให้

ชัดเจนว่าตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปรควรอยู่ในองค์ประกอบ

ใด พิจารณาจากน�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรสังเกตได้ k1 ถึง k10 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มากในองค์ประกอบท่ี 1 ต้ังชื่อใหม่เป็น “ความรู้

ระเบียบวิธีวิจัย” (KN1) ตัวแปรสังเกตได้ k11 ถึง k15 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบที่ 2 ตั้ง

ชือ่ใหม่เป็น “ความรู้บริบทมหาวทิยาลัยท้องถิน่” (KN2)

โมเดลการวัดสมรรถนะทักษะการวิจัย พบว่า 

ตัวแปรสังเกตทั้ง 19 ตัวแปรของสมรรถนะทักษะการ

วจิยั มคีวามสหสมัพนัธ์กนัเชงิบวก อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 มีค่า MSA ตามวิธี Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy มีค่า

เท่ากับ .953 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 และผลการทดสอบ

ด้วย Bartlett’s Test of Sphericity มีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่า 

ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมท่ีจะน�ามาวิเคราะห์องค์

ประกอบได้ ท�าการสกดัองค์ประกอบด้วยวธีิ Principal 

component analysis (PCA) พบว่า มีเพียง 2 องค์

ประกอบท่ีมีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 ซ่ึงองค์

ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกน 11.450 องค์ประกอบที่ 2 มี

ค่าไอเกน 1.227 องค์ประกอบท้ัง 2 สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ 66.72% ซ่ึงหมายความ

ว่า ชุดตัวแปรที่น�ามาวิเคราะห์สามารถน�ามาใช้อธิบาย

ประเด็นท่ีศึกษาได้ ท�าการหมุนแกนแบบออบลีค 

(Oblique) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ s10-s19 มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อใหม่

เป็น “ทกัษะการบริหารงานวิจัย” (SK1) ตัวแปรสังเกต
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ได้ s1-s9 มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมากในองค์ประกอบ

ที่ 2 ตั้งชื่อใหม่เป็น “ทักษะการวิจัย” (SK2)

โมเดลการวัดสมรรถนะคุณลักษณะและ

แรงจูงใจ พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้ง 21 ตัวแปรของ

สมรรถนะ คุณลักษณะและแรงจงูใจ มคีวามสหสมัพนัธ์

กันเชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี

ค่า MSA ตามวิธี Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ .955 ซึ่งมีค่า

มากกว่า .50 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test 

of Sphericity มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .000 แสดงว่า ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะ

สมทีจ่ะน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ท�าการสกดัองค์

ประกอบด้วยวิธี Principal component analysis 

(PCA) พบว่า 

มีเพียง 3 องค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue 

มากกว่า 1 องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกนเท่ากับ 

11.334 องค ์ประกอบท่ี 2 มีค ่าไอเกนเท ่ากับ 

1.268 องค์ประกอบทั้ง 3 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.139 

องค์ประกอบทั้ง 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนที่

เกิดขึ้นได้ 65.43% ซึ่งหมายความว่าชุดตัวแปรที่น�า

มาวิเคราะห์สามารถน�ามาใช้อธิบายประเด็นที่ศึกษา

ได้ ท�าการหมุนแกนแบบออบลีค (Oblique) พบว่า 

ตัวแปรสังเกตได้ TM9, TM11-TM16, TM18 มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบท่ี 1 ตั้งช่ือใหม่

เป็น “จรรยาบรรณนักวิจัย” (TMM2) ตัวแปรสังเกต

ได้ TM1–TM8, TM10 มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมากใน

องค์ประกอบที ่2 ตัง้ช่ือใหม่เป็น “คณุลกัษณะนกัวจิยั” 

(TMM1) ตวัแปรสงัเกตได้ TM17, TM19, TM20,TM21 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากในองค์ประกอบท่ี 3 ตั้ง

ชื่อใหม่เป็น “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การวิจัย” (TMM3)

ท�าการยืนยันเชิงทฤษฎี โดยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order 

confirmatory factor analysis) พบว่า โมเดลสมการ

โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ

สมรรถนะการวจิยัอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคใต้ 

หลังปรับโมเดล (ภาพที่ 1) มีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืน

ผ่านเกณฑ์ทุกตัว ได้แก่ ค่า 
2χ  ไม่มีนัยส�าคัญทาง

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 )( cρ  เท่ากับ 

0.951 (> 0.60) และค่า Average Variance Extracted 
)( vρ  เท่ากับ 0.866 (> 0.50) เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.800-0.996 องค์ประกอบที่

มีความส�าคัญที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการ

วิจัย ( 0.996) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 ความรู้

การวิจัย (0.983) และองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะ

นักวิจัยและแรงจูงใจ (0.800) ทั้ง 3 องค์ประกอบมีนัย

ส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า ชดุของข้อค�าถามมี

ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) และมี

ความตรงในการรวมตัว (Convergent validity) ผลการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงดงัตารางที ่1 

และตารางที่ 2
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ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของสมรรถนะการวิจัย หลังปรับโมเดล

ตารางที่ 1  ค่าดชันคีวามสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการวจิยัของอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏั 

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�้าหนักองค์ประกอบของโมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการวิจัย

สมรรถนะการวิจัย β SE t R2

1. ความรู้การวิจัย (KN) 0.983 0.023 22.972** 0.966

2. ทักษะการวิจัย (SK) 0.996 0.026 25.815** 0.993

3. คุณลักษณะและแรงจูง (TM) 0.800 0.022 14.707** 0.641

866.0,951.0 == vc ρρ

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

** p < .01

2. รปูแบบการประเมินสมรรถนะการวจิยัของ

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ 

ผู้วิจัยน�าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนารูป

แบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ โดย

ใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบของ Nevo (1983) ที่

ปรับปรุงมาจากแนวคิดของ Stufflebeam ซึ่งเป็น

แนวค�าถามหลัก 10 ข้อ คือ นิยามของการประเมิน

คืออะไร หน้าที่ของการประเมินคืออะไร สิ่งท่ีต้อง

ประเมินคอือะไร ข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิ เกณฑ์การ

ประเมิน การประเมินควรกระท�าเพื่อใคร กระบวนการ

ประเมิน วิธีการประเมิน ใครเป็นผู้ประเมินและควร

ใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสินการประเมิน และได้

ศึกษาหลักการกว้างๆ เพ่ือก�ากับการสร้างรูปแบบ

ที่ใช้ในการวิจัย ตามหลักการของ Keeves (1997) 

กล่าวว่า รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์

อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงธรรมดา รูปแบบการประเมินสมรรถนะการวจัิย

ของอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคใต้ ครัง้นีป้ระกอบ

ด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ วัตถุประสงค์การประเมิน 

(Objective) ส่ิงท่ีมุง่ประเมนิ (Content) ตวับ่งชี ้เกณฑ์

การประเมิน (Indicators & criteria) ผู้ท�าการประเมิน 

(Evaluation) วิธีการประเมิน (Method) ระยะเวลา

ในการประเมิน (Period) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) อธิบายได้ ดังภาพที่ 2 
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 2. รูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้  
 ผู้วิจัยน ำผลที่ได้จำกข้ันตอนที่ 1 มำพัฒนำรูปแบบกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัยของ
อำจำรย์ โดยใช้แนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบของ Nevo (1983) ที่ปรับปรุงมำจำกแนวคิดของ 
Stufflebeam ซึ่งเป็นแนวค ำถำมหลัก 10 ข้อ คือ นิยำมของกำรประเมินคืออะไร หน้ำที่ของกำร
ประเมินคืออะไร สิ่งที่ต้องประเมินคืออะไร ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน กำร
ประเมินควรกระท ำเพ่ือใคร กระบวนกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน ใครเป็นผู้ประเมินและควรใช้
มำตรฐำนอะไรในกำรตัดสินกำรประเมิน และได้ศึกษำหลักกำรกว้ำง ๆ เพื่อก ำกับกำรสร้ำงรูปแบบที่
ใช้ในกำรวิจัย ตำมหลักกำรของ Keeves (1997) กล่ำวว่ำ รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยควำมสัมพันธ์
อย่ำงมีโครงสร้ำงของตัวแปรมำกกว่ำควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดำ รูปแบบกำรประเมินสมรรถนะ
กำรวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำคใต้ ครั้งนี้ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ 
วัตถุประสงค์กำรประเมิน (Objective) สิ่งที่มุ่งประเมิน (Content) ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
(Indicators & criteria) ผู้ท ำกำรประเมิน (Evaluation) วิธีกำรประเมิน (Method) ระยะเวลำในกำร
ประเมิน (Period) และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อธิบำยได้ ดังภำพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2 รูปแบบกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำคใต้  
          มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 1. วัตถุประสงค์กำรประเมิน เพ่ือประเมินสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ ภำคใต้ 
 2. สิ่งที่มุ่งประเมิน คือ สมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำคใต้ 
 3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะกำรวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ควำมรู้กำรวิจัย (Knowledge) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ควำมรู้ระเบียบวิธีวิจัย และ
ควำมรู้บริบทมหำวิทยำลัยท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 2 ทักษะกำรวิจัย (Research skill) มี 2 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ทักษะกำรบริหำรงำนวิจัย และทักษะกำรวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะและแรงจูงใจ 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1. วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
2. สิ่งท่ีมุ่งประเมิน 
3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
4. เกณฑ์กำรประเมิน 
5. วิธีกำรประเมิน 
6. ผู้ท ำกำรประเมิน 
7. ระยะเวลำกำรประเมิน 

กระบวนการ (Process) 
กระบวนกำรประเมิน แบ่ง 3 ขั้น 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมกำรประเมิน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นด ำเนินกำรประเมิน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปและทบทวนผลกำร
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)  
ผลกำรประเมิน
สมรรถนะกำรวิจัย 
ของอำจำรย ์

 

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัยของอำจำรย์  

รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะกำรวิจัย ระดับผู้บริหำร  

ภาพที่ 2 รูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อประเมิน

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคใต้

2. สิ่งที่มุ่งประเมิน คือ สมรรถนะการวิจัยของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้

3. องค์ประกอบและตวับ่งช้ี สมรรถนะการวิจยั

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบ

ที่ 1 ความรู้การวิจัย (Knowledge) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย และความรู้บริบทมหาวิทยาลัย

ท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการวิจัย (Research 

skill) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ทักษะการบริหารงานวิจัย 

และทักษะการวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะ

และแรงจูงใจ (Trait & motive) มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

คุณลักษณะนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์การวิจัย

4. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิสมรรถนะการวจิยั 

แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ มี

คะแนนตั้งแต่ 5 -1 คะแนน จากระดับมากที่สุดถึงน้อย

ท่ีสดุ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายแต่ละตวับ่งชี ้(Best, 

1981) ส�าหรับเกณฑ์การตัดสินสมรรถนะการวิจัย มี

เกณฑ์ดังนี ้3.50 ขึน้ไป ถือว่า มีสมรรถนะการวจัิยอยูใ่น

ระดบัดมีาก (A) ได้คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.50 มสีมรรถนะ

การวจัิยอยูใ่นระดับดี/ ได้มาตรฐาน (B) ได้คะแนนเฉล่ีย

ต�่ากว่า 2.50 ถือว่า มีสมรรถนะการวิจัยอยู่ในระดับ

พอใช้/ต�่ากว่ามาตรฐาน (C) ต้องปรับปรุง

5. วิธีการประเมิน ประกอบด้วย การทดสอบ 

การสอบถาม การตรวจสอบรายการ โดยใช้เครื่องมือ

การประเมนิทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้

การวิจัย แบบประเมินสมรรถนะการวิจัยทั้ง 3 ด้าน คือ 

ความรู้การวิจัย ทักษะการวิจัยและคุณลักษณะนักวิจัย

และแรงจูงใจการวจัิย แบบประเมินคณุภาพผลงานวจัิย

และแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

6. ผู้ท�าการประเมิน ใช้แนวคิดการประเมิน

จากหลายแหล่ง หรือ 360-degree Feedback แหล่ง

ประเมินประกอบด้วย 4 กลุ ่ม คือ ผู ้บังคับบัญชา

ขั้นต้น (Immediate supervisor) เพื่อนร่วมงาน 

(Peers) หมายถงึ อาจารย์ทีเ่ป็นผูร่้วมวจัิย หรืออาจารย์

ในสาขาหรือหลักสูตรเดียวกัน ประเมินตนเอง (Self-
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assessment) หมายถึง อาจารย์ผูร้บัการประเมิน และ

คณะกรรมการ (Committee) หมายถึง อาจารย์ที่รับ

ได้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารคุณภาพงาน

วิจัยระดับคณะ

7. ระยะเวลาในการประเมนิ ก�าหนดให้ท�าการ

ประเมนิปีการศึกษาละ 1 ครัง้ ในรอบการประเมนิ เพือ่

ลดความซ�้าซ้อนในการประเมิน

8. การให ้ข ้อมูลป ้อนกลับ ด�าเนินการ 

2 ลกัษณะ คือ การให้ข้อป้อนกลบัในทางทีด่ ี(Positive 

Feedback) เป็นการแจ้งผลสมรรถนะการวจิยัทีด่ ีการ

ให้ข้อมลูป้อนกลบัในทางท่ีไม่ด ี(Negative Feedback) 

เป็นการแจ้งผลสมรรถนะการวิจัยท่ีควรปรับปรุง ตาม

ตัวบ่งชี้ รายบุคคล

3. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะการวิจัยอาจารย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาคใต้ 

เป็นการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ

ประเมินด้านความตรงเชิงจ�าแนก (Discriminant 

Validity) โดยน�ารูปแบบการประเมินสมรรถนะ

ไปทดลองใช้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

จ�านวน 12 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน เป็น

อาจารย์กลุ่มทดลอง คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์

การวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี กับอาจารย์กลุ่มควบคุม คือ 

อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การวิจัย แล้วน�าคะแนน

ประเมินสมรรถนะการวิจัยมาทดสอบด้วยสถิติการ

วิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 

ได้ผลดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3 การคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ

สมรรถนะการวิจัย Wilks’ Lambda F df
1

df
2

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

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรที่อยู่ในสมการที่ดีที่สุดที่จะน�าไปสร้างสมการวิเคราะห์ ถูกคัดเลือก

เข้าสู่ฟังก์ชั่นมี 3 ตัวแปร คือ ความรู้การวิจัย (KN) ทักษะการวิจัย (SK) คุณลักษณะและแรงจูงใจ (TM)

ตารางที่ 4 การประมาณค่าไอเกนและการทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติของฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้น

Function Eigenvalue
% of 

Variance

Cumulative 

%

Canonical 

Correlation

Wilks’s 

Lambad 

Chi-

square
df .Sig

1 2.751 100.0 100.0 .856 .267 11.899 2 .003

จากตารางที่ 4 พบว่า มีค่า Eigenvalue เท่ากับ 2.751 และมีค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical 

Correlation) เท่ากับ .856 ค่า Wilks’s Lambad มนียัส�าคญัทางสถติิ ผลการวเิคราะห์ได้ discriminant function 

1 function เนื่องจากตัวแปรตามมี 2 กลุ่ม และการทดสอบ discriminant function พบนัยส�าคัญทางสถิติ ค่า 
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Canonical correlation ยกก�าลังสอง มีค่าเท่ากับ .7324 หมายความว่า ชุดตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรตามได้ 73.24%

ตารางที่ 5 Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

Function 1

KN .800

SN .764

จากตารางที ่5 แสดงค่าสมัประสทิธิ ์(ค่าน�า้หนกั) ของตวัแปรจ�าแนกในสมการจ�าแนกกลุม่ ซึง่เป็นสมการ

มาตรฐาน เพราะไม่มีค่า Constant จะเห็นว่า สมรรถนะความรู้การวิจัย (KN) มีค่าน�้าหนัก .800 ซึ่งมากกว่า

ค่าน�้าหนักสมรรถนะทักษะการวิจัย (SN) (.764) แสดงว่าตัวแปร KN มีความส�าคัญในการจ�าแนกกลุ่มในสมการ

จ�าแนกกลุ่ม สามารถเขียนเป็นสมการจ�าแนกกลุ่มได้ ดังนี้ Z
y
 = .800 (Z

KN
) + .746 (Z

SN
)

ตารางที่ 6 ผลการจ�าแนกกลุ่ม (Hit ratio)

กลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจากการท�านาย

รวม
ทดลอง ควบคุม

สมาชิกกลุ่มจริง

ทดลอง 6 0 6

ควบคุม 0 6 6

ทดลอง (%) 100.0 .0 100.0

ควบคุม (%) .0 100.0 100.0

จากตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์เป็นการบอกถงึ

ประสทิธภิาพของสมการจ�าแนก พบว่า สามารถจ�าแนก

กลุม่ได้ถกูต้องคดิเป็น ร้อยละ 100 แสดงว่า รปูแบบการ

ประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาคใต้ มีความตรงเชิงจ�าแนก 

4 .  การประ เมินรูปแบบการประ เมิน

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคใต้ หลังจากที่ได้น�ารูปแบบการประเมินไปทดลอง

ใช้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท�าการประเมินรูปแบบโดย

มุ่งพิจารณาคุณภาพของรูปแบบการประเมิน 4 มิติ 

ตามมาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam (2001) 

พบว่า รปูแบบการประเมนิมคีณุภาพเป็นทีย่อมรบัตาม

เกณฑ์การประเมนิของ Stufflebeam อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 1) รูปแบบมีมาตรฐาน

ความถูกต้อง (Accuracy standards) อยู่ในระดับมาก 

( X = 3.59, SD = .60) โดยมีการระบุวัตถุประสงค์การ

ประเมนิ ตัวชีว้ดัการประเมนิอย่างชดัเจน กระบวนการ

ประเมินเป็นระบบ วิธีการประเมินและเครื่องมือที่

ใช้ประเมินมีความตรงและความเที่ยง 2) รูปแบบมี

มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standards) 

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69, SD = .53) โดยมีการ

ก�าหนดข้อตกลงอย่างเป็นทางการ การประเมนิมีความ

เป็นธรรมและความโปร่งใส ค�านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล

ของผู้ถูกประเมิน รายงานผลการประเมินอย่างตรงไป
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ตรงมา เสนอทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของสิ่งที่ประเมิน 

3) รูปแบบมีมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility 

standards) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65, SD = .52) 

รปูแบบเป็นทีย่อมรบัจากหน่วยงาน สามารถน�าไปใช้ใน

สถานการณ์จริงได้ มีความคุ้มค่าทั้งในแง่งบประมาณ

และเวลา สามารถน�าไปใช้เป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิ 

และ 4) รปูแบบมมีาตรฐานความเป็นประโยชน์ (Utility 

standards) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, SD = .45) 

สารสนเทศจากการประเมนิมปีระโยชน์ต่อผูร้บัประเมนิ

ในการสะท้อนผลเพือ่พฒันาตนเอง รูปแบบการประเมนิ

ช่วยให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการประกัน

คุณภาพภายในได้ การใช้รูปแบบการประเมินให้เป็น

วัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อภิปรายผลการวิจัย

องค์ประกอบของสมรรถนะการวิจัยของ

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

จงูใจใฝ่สมัฤทธิก์ารวจิยั สอดคล้องกบัแนวคดิสมรรถนะ

ของ David C McClelland ที่กล่าวว่า สมรรถนะ คือ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีซ่อน

อยู่ภายในปัจเจกบุคคล ได้แก่ บทบาทที่แสดงออก

ต่อสังคม (Social role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อ

ตนเอง (Self-image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) 

และแรงจูงใจ (Motive) เช่นเดียวกบั Boyatzia (1982) 

กล่าวว่า สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 มติ ิมติแิรกสมรรถนะ

จัดกลุ่มได้ เป็นรายการที่มีลักษณะร่วมกัน ทั้งจัดเป็นก

ลุ่มสมรรถนะ (Cluster) อีกมิติหนึ่งเป็นสมรรถนะเชิง

ลึกมาจากระดับบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ง Boyatzia 

ได้จ�าแนกให้เห็นถึงการมีสมรรถนะระดับ Motive, 

Traits และ Skill ซึ่งผู้ที่มีสมรรถนะรายการเดียวกัน

แต่คนละระดับกัน ก็จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน 

Boyatzia ได้ให้นิยามค�าว่า Competencies คือ ความ

สามารถในการท�างานหรอืเป็นคณุลกัษณะทีม่อียูภ่ายใน

ตัวบุคคลที่น�าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

Spencer and Spencer (1993) ได้ขยายความหมาย

ของสมรรถนะว่า สมรรถนะเป็นคณุลกัษณะทีส่�าคัญของ

แต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ที่มีความ

สัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่

ใช้ (Criterion reference) และหรือการปฏิบัติงานท่ี

ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior performance) 

การพัฒนารูปแบบการประเมนิสมรรถนะการ

วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ ผู้วิจัย

ได้พัฒนารูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ Nevo 

(1983) โดยปรับปรุงแนวคิดของ Stufflebeam ซ่ึง

เป็นแนวค�าถามหลัก 10 ข้อ และใช้รูปแบบทางการ

ศึกษาและสังคมศาสตร์ของ Keeves (1997) เป็นหลัก

ในการสร้างรูปแบบท่ีมลัีกษณะเป็น Semantic model 

เป็นรูปแบบทีใ่ช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธบิาย

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ 

เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น 

ๆ อย่างชัดเจน ท�าให้ได้รูปแบบการประเมินสมรรถนะ 

การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ 

ซ่ึงเป็นแบบจ�าลองโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์

ของวัตถุประสงค์การประเมิน สิ่งที่มุ ่งประเมิน องค์

ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผู้ท�าการประเมิน 

วิธีการประเมิน ระยะเวลาในการประเมินและการให้

ข้อมูลป้อนกลับ สอดคล้องกับการวิจัยของ พรรณี 

ไพศาลทักษิณ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
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ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย

พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก พบว่า รปูแบบ

ประเมินระบบการประกนัคณุภาพภายในประกอบด้วย 

7 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์การประเมิน สิ่งที่

มุ่งประเมิน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ผู้ท�าการ

ประเมิน วิธีการที่ใช้ประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ประเมิน 

และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เช่นเดียวกับ ทัศณรงค์ 

จารุเมธีชน (2556) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ

การประเมินสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ

ว่า รูปแบบการประเมินสมรรถนะครู ที่พัฒนาขึ้น

ประกอบด้วยโครงสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของวัตถุประสงค์การประเมิน เนื้องานท่ีมุ่งประเมิน 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ผู้ท�าการประเมิน วิธี

การประเมิน ระยะเวลาในการประเมนิและการให้ข้อมลู

ย้อนกลับ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของการน�าไปใช้ พบว่า รูปแบบการประเมิน

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ มีความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก สามารถน�ารปูแบบการ

ประเมินไปทดลองใช้ได้

คุณภาพของรูปแบบการประเมินสมรรถนะ

การวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้

จากการทดลองใช ้รูปแบบการประเมิน

สมรรถนะการวิจัยของอาจารย ์  เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพรูปแบบการประเมินด้านความตรงเชิงจ�าแนก 

(Discriminant validity) ผลการทดลองใช้รูปแบบ

การประเมิน พบว่า รูปแบบการประเมินสมรรถนะ

การวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ มี

ความตรงเชิงจ�าแนก สามารถจ�าแนกกลุ่มได้อย่างถูก

ต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Dessler (1998) กล่าว

ว่า รปูแบบการประเมินทีด่นีัน้ต้องสามารถจ�าแนกความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้อง ทั้งอาจเนื่องมา

จากรูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นได้สร้างขึ้นอย่าง

ถูกต้องตามขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ ตั้งแต่การ

รวบรวมปัญหา ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะ

การวิจัย รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้ใช้รูปแบบจึงท�าให้รูปแบบการประเมินท่ีพัฒนา

ขึ้นสามารถน�าไปใช้ประเมินสมรรถนะการวิจัยของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และผู้เข้าร่วม

การทดลองใช้รูปแบบการประเมินเห็นว่ารูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะการวิจัยมีมาตรฐานความถูกต้อง 

(Accuracy standards) ความเหมาะสม (Propriety 

standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility standards) 

และความเป็นประโยชน์ (Utility standards) อยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมี

ความสอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง

และแนวปฏิบัติในการด�าเนินการประเมินสมรรถนะ

การวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการพัฒนารูป

แบบการประเมินนี้ได้ใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบ

ประเมินทางการศึกษา ท�าให้ได้รูปแบบที่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ Stufflebeam (2001) ที่เสนอ

โดยสมาคมวิจัยการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์

การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต้ มีการ

ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการประเมนิสมรรถนะการวจิยั

ของอาจารย์อย่างชัดเจน ก็จะสามารถน�ารูปแบบการ

ประเมินไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้

 1.2 การน�ารูปแบบการประเมินไปใช ้

ครั้งแรก ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กบัการประเมนิ ควรมกีารประชมุชีแ้จง เพ่ือสร้างความ
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เข้าใจร่วมกันก่อนด�าเนินการประเมินโดยมีคู่มือการใช้

รูปแบบเป็นแนวทาง และด�าเนินการตามรูปแบบอย่าง

จริงจัง เพื่อให้ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการประเมิน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประเมิน 

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมกีารศกึษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกดิ

จากการน�ารูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยไป

ใช้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้ข้อค้นพบส�าหรับ

การพัฒนารูปแบบการประเมนิให้มคีวามสอดคล้องกบั

บริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 2 .2 ควรมีการวิจั ย เ ก่ียวกับรูปแบบ

กระบวนการหรือวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้มี

การน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของรูปแบบการประเมิน

 2.3 ควรมกีารวิจัยเกีย่วกบัการพฒันาเครือ่ง

มือการประเมินสมรรถนะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ

บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และ 3) เพื่อศึกษา

ความสามารถในการท�าโครงงานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีาชาศกึษา อ�าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 

1 ห้องเรียน จ�านวน 50 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

แบบแผนการวจัิยเป็นแบบหนึง่กลุม่สอบก่อน-สอบหลงั (One Group Pretest-Posttest Design) เครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และ

แบบประเมินความสามารถในการท�าโครงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบค่า ที (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ส�าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.12/82.48 2) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และ 3) ค่าเฉลี่ยความสามารถในการท�าโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้แบบโครง

งานอยู่ในระดับสูง

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์/ ความสามารถ   

  ในการท�าโครงงาน

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 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�าคัญของปัญหา

เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ใช้กันในปัจจุบันมี

ความหลากหลายและสามารถช่วยให้เรารับ-ส่งข้อมูล

ผ่านระบบแบบไร้สาย และสามารถถ่ายโอนย้ายข้อมูล

ข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการน�าเทคโนโลยี

เหล่านั้นมาใช้ ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล

ที่หลากหลายได้อย่างกว้างขวาง ครูยุคใหม่จึงต้องรู้จัก

ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมากกว่านักเรียน โดยใช้

เทคโนโลยนีีเ้ป็นสือ่กลางทีส่�าคญัในกระบวนการจดัการ

เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้เป็นสื่อในการเปิดโลกการ

เรียนรู้ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน (ฟาฎินา วงศ์เลขา, 

2556)

การจัดการเรียนการสอนในคริสต์ศตวรรษ

ที่ 21 น้ีของนานาประเทศทั่วโลกใช้ความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้

คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเคร่ืองมือในการ

จัดการเรียนการสอนของครูให้มีความทันสมัย เพื่อ

พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพที่สามารถสร้างความรู ้

ด้วยตนเองจากการลงมอืปฏิบติั นกัเรยีนสามารถศกึษา

หาความรู้ให้แก่ตนเองได้ จนน�าไปสูก่ารเผยแพร่ความรู้

ของตนเองผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ ทีม่เีพิม่มากขึน้ 

ท�าให้คนยคุปัจจบุนัต้องมกีารปรบัตัว เพิม่ทกัษะการรบั

ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และต้องมีการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ 

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคที่เกิดขึ้น 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ

ส่ือสารเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนอื่นๆ ท้ังในสถาน

ศึกษาและต่างสถานศึกษาทั้งในประเทศและทั่วโลก 

(กิดานันท์ มลิทอง, 2548, หน้า 219) และเป็นเครื่อง

มือที่สามารถน�ามาขยายขอบเขตความสามารถในการ
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เรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วและ

เรียนรู้ได้ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามความสามารถของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2555, 

หน้า 151) อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือสืบค้น (Search 

Engine) ที่ช่วยให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ใน

ลักษณะต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัดการเรียนการสอนทาง

ไกล การจัดการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายเวลิด์ไวด์เวบ็ 

เป็นต้น การจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวนีเ้ป็นการให้ผู้

เรยีนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ด้วยตนเองโดยผูส้อน

เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้

เรยีน บทบาทของผูส้อนจงึเปลีย่นไปจากผูใ้ห้กลายเป็น

ผูค้อยสนบัสนนุส่งเสริมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยการจดั

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ

ในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ (เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น), 2554, 

หน้า ก) เนื่องจากปัจจุบันมีการรับข้อมูลและข่าวสาร

ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสะดวกผ่านเครือ่งมอืทีท่นัสมยั 

อาทเิช่น โทรศพัท์มอืถอื (สมาร์ทโฟน), แทบ็เลต เป็นต้น 

และผู้เรียนสามารถเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารอย่าง

หลากหลายผ่านระบบเครอืข่ายสงัคมทีเ่รยีกว่า “โซเชยี

ลเนต็เวร์ิค” ท้ังด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม

และวัฒนธรรม ฯลฯ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เกี่ยวกับการใช้

คอมพวิเตอร์ตามหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชีพและเทคโนโลยีที่อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มหีลกัการทีส่�าคญั

คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มี ความรู้ ความ

เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และรู้

เท่าทันการเปลีย่นแปลง สามารถน�าความรูเ้กีย่วกบัการ

ด�ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์

ในการท�างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขัน

ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ รักการท�างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท�างาน 

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมี

ความสุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความ

เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม

ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากการ

ประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และ 2557 ตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัด ง 3.1 ที่ระบุไว้ว่า “เข้าใจ เห็น

คณุค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมลู การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การ

ท�างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีคุณธรรม” ในระดับประเทศมีค่าเฉล่ียร้อยละ 

30.65 และ 45.42 ตามล�าดับในระดับจังหวัดชลบุรีมี

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.35 และ 46.75 (โรงเรียนศรีราชา 

(นามสมมติุ), 2558) ตามล�าดับมาตรฐานตัวชีว้ดั ง 3.1 

จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังกล่าว แสดงให้เห็น

ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาทางด้าน

ความรู้ความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ 

การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท�างาน และอาชีพอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมคีณุธรรม (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2551) ตามตวัชีว้ดัดงักล่าว นบัเป็นปัญหา

ที่ส�าคัญที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน

การสอนอย่างจริงจัง จากประสบการณ์การฝึกสอน

ของผู้วิจัยที่ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีพบว่า การเรียนใน

วชิาคอมพิวเตอร์นัน้นกัเรียนมุง่หวงัแต่จะได้เรียนรูก้าร

ใช้โปรแกรมต่างๆ จากครูผู้สอนอย่างเดียว และสนใจ

แต่เพียงการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต

มากกว่าทีจ่ะเรยีนรู ้จึงท�าให้ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
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นั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่ลดลง ซึ่งในกระบวนหลักการวิธีการ

คิดวิเคราะห์และกระบวนการท�างานที่มีการวางแผน

อย่างเป็นระบบตามหลักการของหลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่

ก�าหนดไว้ ท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า นอกจาก

ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ผู้วิจัยยังพบปัญหา

การขาดทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ ไม่สามารถจัดล�าดับความส�าคัญในการแก้

ปัญหาได้ จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความ

รู้ความเข้าใจและความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

คอมพิวเตอร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีการ

เรียนรูท้ีเ่กิดจากความสนใจของผูเ้รียน เน้นความส�าคญั

ของกิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ภาย

ใต้ค�าแนะน�า ปรึกษา การดูแลของครูหรือผู้เช่ียวชาญ 

จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, 

หน้า 52) นกัเรยีนจะมปีระสบการณ์ตรงกบัเรือ่งทีศ่กึษา 

โดยการสังเกตอย่างใกล้ชิดกับแหล่งความรู้เบื้องต้น 

นักเรยีนได้น�าเสนอองค์ความรูแ้ละกระบวนการค้นคว้า 

หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ต่อคนอื่นในรูปของการ

เขียนเป็นเอกสาร งานศิลปะ การแสดง งานเขียน 

งานวาด ภาพระบายสี การสร้างแบบจ�าลอง การเล่น

สมมุติ ละคร การท�าหนังสือ หรือรูปแบบอื่นๆ ครูไม่ใช่

ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก�าหนดกิจกรรมให้นักเรียนท�า 

แต่เป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรยีนใช้ภาษาหรอืสญัลกัษณ์อ่ืนๆ 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานยังช่วยส่ง

เสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณภาพ พร้อม

ที่จะก้าวสู่การเปล่ียนแปลงของโลกอนาคตท่ีสมาชิก

ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ เป็นผู ้ผลิต ผู ้ปฏิบัติ

ที่สร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ได้ตลอดจนเป็น

สมาชิกที่สร้างความกลมเกลียวเพื่อความเป็นอันหนึ่ง

อนัเดียวกนัในสงัคม (วฒันา มคัคสมัน, 2550, หน้า 25) 

จากผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

คอมพวิเตอร์เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสามารถ

พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก

หลักการและแนวคิด รวมทั้งงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน�ารูปแบบการการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถ

ในการท�าโครงงานมาใช้ในการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง เพ่ือ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการ

ท�าโครงงานคอมพิวเตอร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 

3 ผลการวจิยัในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง

งานคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการท�าโครงงาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สมมติฐานของการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์จากการ

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน
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สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคอมพิวเตอร์จำกกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
คอมพิวเตอร์ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย   
                              
   
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
เนื้อหาการวิจัย 

เนื้อหำกำรวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหำในกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระท่ี 3 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 หลักกำรท ำโครงงำนคอมพิวเตอร์ และ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรเขียนโปรแกรม ซึ่งช่วยให้นักเรียนบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  มำตรฐำน 
ง 3.1 เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล กำรเรียนรู้ กำร
สื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม โดยมี
ตัวชี้วัดคือ (1) อธิบำยหลักกำรท ำโครงงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  (2) เขียนโปรแกรมภำษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ระยะเวลำในกำรวิจัยใช้เวลำในกำรทดลอง 16 ชั่วโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบหนึ่งกลุ่ม
สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) 
 1. ประชำกร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนศรีรำชำศึกษำ (นำมสมมติ) อ ำเภอ
ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 10 ห้อง ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
และคละควำมสำมำรถ 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9 โรงเรียนศรีรำชำศึกษำ (นำมสมมติ) 
อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยสุ่มห้องเรียนมำ 1 ห้อง จ ำนวน     
50 คน โดยใช้เทคนิคกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 
แบบแผนการวิจัย 
 กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบหนึ่งกลุ่ม
สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest - Posttest Design) รูปแบบกำรทดลองเขียนเป็น
แผนภำพได้ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอำจ นัยพัฒน์, 2551, หน้ำ 42) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
2. ควำมสำมำรถในกำรท ำโครงงำน 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เนื้อหาการวิจัย

เน้ือหาการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในหน่วยการเรียนรู ้

ท่ี 1 หลักการท�าโครงงานคอมพิวเตอร์ และหน่วย

การเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม ซึ่งช่วยให้นักเรียน

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ 

เหน็คณุค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา 

การท�างาน และอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

มีคุณธรรม โดยมีตัวช้ีวัดคือ (1) อธิบายหลักการท�า

โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เขียน

โปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน ระยะเวลาในการวจิยัใช้เวลา

ในการทดลอง 16 ชั่วโมง

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้ งนี้ เป ็นการวิจัย ก่ึงทดลอง 

(Quasi-experimental research) แบบหนึ่งกลุ่ม

สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest 

Design)

1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนศรีราชาศึกษา (นามสมมติ) อ�าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 

10 ห้อง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและคละความ

สามารถ

2. กลุ่มตัวอย่าง คอื นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

3/9 โรงเรียนศรรีาชาศกึษา (นามสมมต)ิ อ�าเภอศรรีาชา 

จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยสุ่ม

ห้องเรียนมา 1 ห้อง จ�านวน 50 คน โดยใช้เทคนิคการ

สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

แบบแผนการวิจัย

การวิจัยในครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยกึ่ งทดลอง 

(Quasi-experimental research) แบบหนึ่งกลุ่ม

สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest - Posttest 

Design) รูปแบบการทดลองเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

(ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551, หน้า 42)

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง

E T
1

X T
2

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง

E  หมายถึง กลุ่มทดลอง

T1  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน

X   หมายถึง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้

แบบโครงงาน

T2   หมายถึง การทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 7 แผน ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน 

2) ขั้นทบทวนประสบการณ์เดิม 
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3) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4) ขั้นเสนอผลงาน/

แสดงความคดิเหน็ 5) ข้ันสรปุและประเมินผล รวมเวลา 

16 ช่ัวโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากผู ้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ย

รวม 4.16 และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โดยน�าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 50 คน โรงเรียนสาธิต

พิบูลบ�าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงมีลักษณะใกล้

เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและไม่เคยเรียนมาก่อนเพื่อหา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการหาประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 

83.44/82.48

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนส�าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตั วเลอืก 

จ�านวน 40 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัยจ�านวน 5 ข้อ 

ข้อสอบปรนัยมีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.30-0.68 

ค่าอ�านาจจ�าแนก อยู่ระหว่าง 0.26-0.59 และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 ข้อสอบอัตนัยมีค่าความยาก อยู่

ระหว่าง 0.83-0.89 ค่าอ�านาจจ�าแนก อยู่ระหว่าง 

0.36-0.59 และค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (α ) ทัง้ฉบับ 0.73

3. แบบประเมินความสามารถในการท�าโครง

งานก�าหนดประเด็นในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) 

ความสามารถด้านการวางแผนการท�างาน 2) ความ

สามารถด้านกระบวนการท�างาน และ 

3) ความสามารถด้านผลงานและการน�าเสนอ 

ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินผลการท�าโครงงาน

ของดวงพร อิ่มแสงจันทร์ (2554, หน้า 106) แบบวัด

ความสามารถในการท�าโครงงานที่ใช้ได้ทั้งหมด 37 ข้อ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60-1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

1. ขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมวินัย

ในมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ

พิจารณาโครงร่างการวิจัยเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการ

ทดลอง และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนที่จะท�าการ

ศกึษาทดลองหาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียน

รู้แบบโครงงานและโรงเรียนที่ท�าการทดลอง

3. ผู้วิจัยได้อธิบายชี้แจงท�าความเข้าใจและข้อ

ตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการเรียน 

เวลาเรยีนและวธิกีารในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน

ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย

4. ท�าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือน�าคะแนนที่ได้เป็น

คะแนนทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง

5. ด�าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์จ�านวน 7 แผน

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาท�าการสอน ใช้เวลาในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังหมด 14 ชั่วโมง เมื่อจบการ

จดัการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ประเมนิความ

สามารถในการท�าโครงงานของนักเรียนโดยใช้แบบ

ประเมินความสามารถในการท�าโครงงาน

6. เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ตามการทดลองแล้ว ผู้วิจัยท�าการทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกผลการ

สอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน

7. น�าคะแนนที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ แบบประเมิน
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ความสามารถในการท�าโครงงานมาวิเคราะห์โดยใช้วิธี

การทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานคอมพวิเตอร์ส�าหรบันกัเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพวิเตอร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้

แบบโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้สูตร t-test แบบ 

Dependent Samples ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป

3. ศึกษาความสามารถในการท�าโครงงาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

สรุปและอภิปรายผล

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคอมพวิเตอร์ส�าหรบันักเรยีนชัน้

มัธยมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 83.12/82.48 

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการเรียนรู้ 80 

ตัวแรก (E
1
)

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ

การเรียนรู้ 80 ตัวแรก (E
2
)

83.12 82.48

จากตารางที่ 2 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ใช้ในการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 83.12/82.48 สงูกว่า

เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 แสดงว่า แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนในการสร้างและ

พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาตัวชี้วัดและสาระการ

เรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย ีชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง 

ศกึษาธกิาร, 2551, หน้า 1) และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั

การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญกระบวนการเรียนรู้เริ่มจากง่ายไปยาก ประกอบ

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้ 7 แผน ใช้เวลาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง ดังนั้นแผนการ

จัดการเรียนรู ้ทั้ง 7 แผนนี้เป็นการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู ้ที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้แบบโครง

งานจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ โดยมีครูคอยให้

ค�าปรึกษาจนนกัเรียนเกดิการเรียนรู้ผ่านการปฏบิติังาน

จริงซ่ึงสอดคล้องกับ Hmelo-Silver Cindy (2004) 

วิจัยเร่ือง การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ของ

นกัเรียน พบว่า ครูท�าหน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวก

ในกระบวนการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้ เป้าหมาย

ของ (Project-Based Learning) รวมถึงการช่วยให้

นักเรียนพัฒนาตนเองคือ 1) ความรู้ที่มีความยืดหยุ่น 

2) การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทักษะ 3) ทักษะการ

ศกึษาความรูด้้วยตนเอง 4) ทีม่ปีระสทิธภิาพทักษะการ

ท�างานร่วมกันและ 5) แรงจูงใจภายใน แสดงให้เห็นว่า 

(Project-Based Learning) เป็นวิธีการเรียนการสอน

ที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความ

เข้าใจมีความยืดหยุ่นและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เช่นเดียวกับ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551, หน้า 2) 

กล่าวว่า นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการกระท�ากิจกรรม

โครงงานร่วมกับกับเพื่อน ท�าให้สมาชิกต้องมีการช่วย
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เหลือกันในการท�ากิจกรรมเพื่อให้ได้ผลตามต้องการ 

ฝึกการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ภายในกลุม่ เน้นกระบวนการ

คดิ ตดัสนิใจ วางแผนการท�างาน ด้วยวิธกีารปฏบิตัจิรงิ 

เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารแก้ปัญหา ซึง่สอดคล้องกบัการจดัการ

เรียนรู้เพือ่พัฒนาทกัษะการคดิ (ดสุติ ขาวเหลอืง, 2554, 

หน้า 36) ที่เป็นกระบวนการตามล�าดับขั้นตอนโดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จะสามารถ

พัฒนาทักษะการคิดของนิสิตได้เป็นอย่างดีและเป็น

เรือ่งท่ีมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเริม่ด�าเนนิการลงไปสู่ภาค

ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา การเรียนการ

สอนที่ประสบความส�าเร็จต่อไป ดังนั้นแผนการจัดการ

เรียนรู ้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึง

เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ก่อน

เรียนและหลังเรียน มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังตารางที่ 3

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคอมพวิเตอร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ�านวน

นักเรียน (n)
X SD t p

หลังเรียน 50 41.24 2.60
17.98** .00

ก่อนเรียน 50 30.26 4.50

**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์หลัง

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอน

โครงงานเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนร่วมกันก�าหนด

หัวข้อท่ีจะท�าเป็นโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของ

แต่ละหัวข้อเพื่อเลือกโครงงานท่ีจะจัดท�า น�าเสนอผู้

สอนให้ความเห็นชอบและด�าเนนิการตามข้ันตอนอย่าง

เป็นระบบสอดคล้องกับ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, หน้า 

52) ระบุว่า การสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้

ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียน เน้นความส�าคัญของ

กิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

โดยใช้ทักษะกระบวรการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้

ค�าแนะน�า ปรึกษา การดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ จน

ได้ข้อสรปุหรอืผลการศกึษา ดงันัน้การเรยีนรูแ้บบโครง

งานนีส้ามารถพฒันาความสามารถทางการเรยีนให้เกดิ

ขึ้น ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สิทธิญา รัสสัยการ (2551) ซ่ึงวิจัยเร่ือง 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

3 ได้รับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครง

งาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลองที่ระดับนัยส�าคัญ .01
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3. การศึกษาความสามารถในการท�าโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานพบว่า ความสามารถทัง้ 3 ด้านมค่ีาเฉลีย่ในการท�าโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานอยู่ในระดับสูง ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความสามารถในการท�าโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียน

รู้แบบโครงงาน 

 กลุ่ม

 ด้าน

ค่าเฉลี่ย ( X )

รวม

ระดับความสามารถ

ในการท�าโครงงาน

(ผลรวม)1 2 3 4 5 6 7

1. การวางแผนการท�างาน 2.43 2.86 2.29 2.29 2.43 2.71 2.57 2.51 สูง

2. กระบวนการท�างาน 2.29 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.53 สูง

3. ผลงานและการน�าเสนอ 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�าโครงงาน (กลุ่ม)
กลาง สูง สูง กลาง สูง สูง สูง สูง

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถ

ในการท�าโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียน

รู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับสูงท้ัง 7 กลุ่ม ท้ังนี้อาจ

เป็นเพราะว่า นักเรียนร่วมมือกันคิดวางแผนและ

ลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาในการด�าเนิน

งานของนักเรียนตลอดจนไปถึงการติดตามสอบถาม

ความก้าวหน้า ดูแลการท�าโครงงานของนักเรียนด้วย

วิธีสังเกตและประเมินการท�ากิจกรรมของนักเรียนไป

จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การสรุปการท�างานและเสนอ

แนะการท�างานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยภาพรวม

ซึ่ง วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551, หน้า 25) ได้สรุป

ไว้ว่ากิจกรรมการปฏิบัติโครงงานตามที่สมาชิกภายใน

กลุ่มได้ร่วมกันวางแผนไว้ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการกระท�ากิจกรรม

ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม อีกทั้งยังเน้น การมีปฏิสัมพันธ์

กบับคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกกลุม่ เป็นการฝึกการท�างาน

ในชีวิตจริงที่ต้องการมีการพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รู ้จักให้ 

รู้จักรับ ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผน

การท�างาน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สอดคล้อง

กับ English and Kitsantas (2013) วิจัยเรื่อง การ

สนับสนุนการเรียนรู้การควบคุมตนเองของนักศึกษา

ในการแก้ปัญหาด้วยโครงงาน พบว่านกัเรียนจะประสบ

ความส�าเร็จในการเรียนรู้ในการท�าโครงงาน (Project-

Based Learning) นักเรียนจะต้องใช้เวลาความรับผิด

ชอบในการกระบวนการเรียนรู้โดยการต้ังค่าเป้าหมาย

การตรวจสอบการสะท้อนและใช้แรงจูงใจของพวกเขา 

จากจุดเร่ิมต้นของโครงการไปจนจบขั้นตอนการท�า

โครงงาน เช่นเดียวกับ ศิรินทิพย์ เด่นดวง (2554) วิจัย

เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ

เรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ

หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยคะแนนหลังการ
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จัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานสงูกว่าก่อนการจดัการเรยีน

รู้แบบโครงงาน และความสามารถในการท�าโครงงาน

ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ใน

ระดับสูงทุกด้าน โดยเรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

ด้านการวางแผน ด้านกระบวนการท�างาน ด้านผลงาน

และน�าเสนอผลงาน

ข้อเสนอแนะจากการท�าวิจัย

ข้อเสนอแนะในการน�าแผนการจดัการเรยีนรู้

แบบโครงงานคอมพิวเตอร์ไปใช้

1. การจดักจิกรรมการเรยีนสอนแบบโครงงาน

คอมพวิเตอร์ ให้ประสบความส�าเรจ็นัน้ครตู้องท�าความ

ความเข้าใจขั้นตอนการสอน แสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนรวมไปถึง

การจัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน

กล้าแสดงความคิดเห็นโดยมีครูคอยก�ากับและให้ค�า

ปรึกษาตามความเหมาะสม

2. แผนการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน

คอมพิวเตอร์ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ้น จะช่วยให้ครูใช้เป็น

แนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

ได้

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่เกิดจาก

การเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความสามารถในการท�าโครงงาน อาทิเช่น ทักษะ

การจัดแสดงผลงาน การประยุกต์เทคโนโลยีกับการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยวธิอีอนไลน์ 

เป็นต้น

2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ กับการสอนโดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์

3. ควรมีการประเมินความสามารถในการท�า

โครงงานโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ กับการสอนโดย

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคอมพิวเตอร์
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วิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนทฤษฎี 4 มิติระบบ*
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน�าเสนอแนวคิดและทฤษฎแีละสภาพการณ์น�านโยบายการบรหิารจดัการสถานศกึษาอาเซยีน

รบัไปปฏิบติั โดยการวิจัยน้ีมวัีตถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษาแนวคิดและทฤษฎเีชิงนโยบายบริหารจดัการสถานศกึษาใน

การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 2) เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาและแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด�าเนนินโยบาย

บรหิารจัดการศึกษาเมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนเพือ่หาโอกาสพฒันาต่อในระยะถดัไปหลงัเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

พ.ศ. 2559 ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี 4 มิติระบบ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 12 แห่ง ที่ได้รับ

นโยบายการศึกษาอาเซยีนจากส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปปฏบิตัติัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ผลการวจิยั

พบว่า นโยบายแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยมทีีม่าและเป้าหมายนโยบายทีแ่ตกต่างกนั เมือ่วเิคราะห์การรับนโยบาย

ไปปฏบัิตจิากการเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์และสงัเกตภาคสนามจากสถานทีจ่ริง ตามกรอบแนวคดิและทฤษฎี 

4 มิติระบบ E-I-P-O ของ องค์การยูเนสโกที่พบประเด็นส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 สิ่งแวดล้อมและบริบท พบว่า ท�าเลที่ตั้งสถานศึกษาใกล้ประเทศที่เติบโตเศรษฐกิจมากหรือน้อย 

ปรมิาณเมด็เงนิลงทนุในตะเขบ็ชายแดน การผ่อนปรนกฎหมายเคล่ือนย้ายแรงงานพลเมอืงเสรี มติิที ่2 ทรัพยากร

และปัจจัยน�าเข้า พบว่า สถานศึกษาที่มีความสามารถในการแสวงหาทุนชดเชยการด�าเนินงานจากมูลนิธิด�าเนิน

งานได้ดี บุคลิกภาพผู้อ�านวยการสถานศึกษาแบบเปิดเผยและคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงผู้น�าธุรกิจชุมชนมีส่วน

ส�าคัญ ฯลฯ

มิติที่ 3 กระบวนการ พบว่า ไม่ได้มีการก�าหนดกระบวนการวิธีด�าเนินงานให้ชัดเจน ส่งผลผู้บริหารสถาน

ศึกษาได้คิดค้นและริเริ่มการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนพัฒนาอบรมครูเองเป็น

ส่วนใหญ่ ขาดกระบวนการพฒันาเกณฑ์การคดัเลอืกนกัเรยีนและระบบจดัการฐานข้อมลูและประชาสมัพนัธ์ 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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จดัสรรหาทนุ มิตทิี ่4 ผลลพัธ์ พบว่า ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มยีงัไม่พร้อมกบัการปรบัตวัด้านภาษาและการเคลือ่นย้ายไป

ต่างประเทศ ต่อมาปี พ.ศ. 2556 ผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามนโยบายอย่างรวดเร็วหากอาชีพผู้ปกครอง

ได้รับผลบวกจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

ค�าส�าคัญ : 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�าคัญของปัญหา

หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงประเทศใน

แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ได ้ผ ่านพ้น

วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี พ.ศ. 2540 ได้ก้าวผ่านสู่

ศักราชใหม่แห่งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและอ�านาจต่อ

รองในระดับเวทีโลก ผ่านการลงนามในปฏิญญาว่า

ด้วยความร่วมมือในอาเซียน เพื่อจัดตั้งสร้างประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 

มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว 

กัมพูชา บรูไน กลุ่มประเทศสมาชิกภาพได้การริเริ่ม

ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงและเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน โดยประกาศยุทธศาสตร์สามเสาหลัก

อาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมในปลายปี พ.ศ. 2558 การ

รเิริม่เตรยีมการตัง้แต่ปีพ.ศ. 2546 ท่ีสามารถเริม่ด�าเนนิ

การเชิงนโยบายได้อย่างทันทีไม่มีข้อจ�ากัด คือ การ

เริ่มจากการริเริ่มพัฒนาเสาหลักที่สาม ด้านประชาคม

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC) ในรูปแบบของความร่วมมือการ

ศึกษา สังคม กีฬา มั่นคง เศรษฐกิจ กระแส ความเป็น

โลกไร้พรมแดน (Globalization) ในศตวรรษที ่21 และ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559

เมื่อพิจารณาด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎี 4 มิติ

การวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของ (UNESCO 

APAC, 2011) จะพบว่าว่าการน�านโยบายสาธารณะ

การบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียนไปปฏิบัติอาจ

จะมีแนวโน้มพบกับอุปสรรคการบริหารจัดการใน

ระดับสถานศึกษาอาเซียน ได้แก่ มิติที่ 1 สิ่งแวดล้อม

และบริบท (Environment & Context Factor) จาก

รายงานประจ�าปีของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) พบว่า 

ตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2555-2557 มกีารขยายตวัการลงทนุและ

ขาดแคลนแรงงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

และทุนอาเซียน โดยประเด็นที่เป็นอุปสรรคของการ

อพยพ ศึกษาต่อและเคลื่อนย้ายแรงงานและอนุญาต

ประกอบอาชีพของพลเมือง รวมถึงบทบาทของ NGO 

บริเวณชายแดนอาเซียน (2556-2557) ซ่ึงอาจจะมี

ผลทั้งทางบวกหรือลบต่อผลส�าเร็จจากบทบาทการ

ช่วยเหลือคนต่างชาติให้ได้รับการคุ้มครองจากหน่วย

งานราชการโดยจดัให้มสีทิธพิืน้ฐานแก่เด็กทีอ่พยพจาก

ประเทศพม่า หรอืบตุรแรงงานพม่าทีเ่กดิในประเทศไทย 

(Word Education, 2012) 

เมื่อพิจารณาประเด็นการจัดการสถานศึกษา

อาเซียนในมิติที่ 2 ปัจจัยน�าเข้าและทรัพยากร (Input 

Factor) สันนิษฐานว่าขนาดของโรงเรียนมีผลต่อ

การขับเคลื่อนนโยบายฯ โดยโรงเรียนขนาดเล็กท่ีงบ

ประมาณน้อยห่างไกลน่าจะมีอุปสรรคการด�าเนินงาน

ตามนโยบายการศึกษาอาเซียนมาก (กิตติพงษ์ เจนจบ 

สมหมาย อ�่าดอนกลอย และนงลักษณ์ ใจฉลาด, 2557) 

และจากแผนการด�าเนนิงานปรบัเปลีย่นบรรยากาศและ

ระบบหลักสูตรสถานศึกษาอาจจะประสบปัญหาเร่ือง 

อัตราก�าลังครูอาเซียนและครูภาษาอาเซียน (เฉลิมลาภ 

ทองอาจ, 2555) และมีความต้องการจัดให้มีหลักสูตร

สื่อการสอนสมัยใหม่ (สุเมธ งามกนก, 2558) ตามแผน
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และงบประมาณของสถานศกึษาในสงักัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พิณสุดา สุทธิรังษี และคณะ, 

2555; เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ, 2554) 

ซึ่ ง โ ร ง เ รี ย น ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ

อี-เลิร์นนิ่งอาเซียนให้ครูและผู้เรียนเข้าถึงได้ น่าจะ

ประสบความส�าเร็จด้านการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติทักษะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (สุเมธ 

งามกนก, 2558) โดยร่วมใช้งานผ่านระบบ Internet 

Network Digital Library ฐานข้อมูลของกระทรวง

ศึกษาธกิาร การสือ่สารแบ่งปันและเข้าถงึบรหิารจดัการ

องค์ความรูด้้วยเทคโนโลยดีจิติอลน่าจะมผีลบวกต่อการ

จัดการสถานศึกษาอาเซียน (นพดล สุตันติวณิชย์กุล, 

2554)

นอกจากนี้ โดยควรจัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติการ

จัดการเรยีนรูอ้าเซยีนทีช่ดัเจนพร้อมกจิกรรมและเครือ่ง

มือให้แก่สถานศกึษาอย่างทัว่ถงึ และพฒันาชดุฝึกอบรม

การใช้สือ่ออนไลน์ให้แก่ครสู�าหรบัสถานศกึษาท่ีห่างไกล

ใช้สื่อสารเรื่องใหม่ๆ (นคร ละลอกน�้า, พงศ์ประเสริฐ 

หกสุวรรณ, ทิพย์เกสร บุญอ�าไพ, 2558; พิณสุดา สุทิธิ

รังษี และคณะ, 2556) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทาง

สังคมนอกจากปัจจัยทางวัตถุการจัดการเรียนรู้แล้ว 

บคุลกิภาพของผูอ้�านวยการสถานศกึษากม็คีวามส�าคญั

ต่อการเปลี่ยนแปลงและเปิดโลกทัศน์รับความเป็นพหุ

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนและคูค้่าหลกัของประเทศ

สมาชกิอาเซยีน (รสสคุนธ์ มกรมณ,ี 2555) ซึง่ครคูวรได้

รบัการทักษะภาษาอังกฤษในการแสวงหาข้อมลูพฒันา

หลกัสตูรเนือ้หาการสอนและออกไปแลกเปลีย่นยงัต่าง

ประเทศตั้งแต่ช่วงระยะแรก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ

ด�าเนินการจัดสรรเป็นระบบและทั่วถึง 

ส ่วนมิติที่  3 กระบวนการบริหารจัดการ 

(Process Factor) แม้นโยบายที่ประกาศมีความ

ชัดเจนเรื่องกระบวนการการพัฒนาภาคีเครือข่าย

ระหว่างครูอาเซียนและนักเรียน แต่จากการติดตาม

ข่าวสาร พบว่า ขาดความต่อเนื่อง สืบเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลบ่อยในระยะที่เริ่มด�าเนินการ 

โดยสถานศกึษาควรสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ที่

กระตุน้ทกัษะการเรยีนรูแ้ละปฏสิมัพนัธ์เช่น ห้องจ�าลอง

และการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Room) ท่ีสวยงาม

ดึงดูดใจ โดยปัจจุบันในส่วนของสื่อสาธารณะที่ผ่าน

มายังไม่ความเด่นชัดวิธีการและเกณฑ์การสรรหาและ

คัดเลือกนักเรียนนกลุ่มประเทศอาเซียน และขาดแนว

ปฏบิตัริวมทัง้ทนุสนบัสนนุด้านกระบวนการการพฒันา

ครู และแลกเปลี่ยนครูภายในกลุ่ม 

ส่วนมิติสุดท้ายมิติท่ี 4 ผลลัพธ์ (Output 

Factor) ระดับการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ

วัฒนธรรมน่าจะพบผลที่เด่นชัดทุกสถานศึกษา แต่ใน

ส่วนของการบรรลุเป้าหมายการด�ารงชีพและบริบท

การเคล่ือนย้ายแรงงานอาเซียนได้อย่างเสรี ควรสร้าง

ให้มคีวามเชือ่มโยงของการพฒันามาตรฐานการจดัการ

ศึกษาอาเซียน และเพื่อการประกอบอาชีพด�ารงชีพ

เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจและการค้าและความมั่นคง

ทางการเมอืงระหว่างเขตชายแดนได้อย่างเป็นหนึง่เดยีว

ดังน้ัน เพื่อให้หน่วยงานภาคการศึกษาสร้าง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสามารถขับ

เคล่ือนสังคมและผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ได้ (สมบัติ 

ธ�ารงนาวาสวัสด์ิ, 2558) สามารถสร้างพลเมืองท่ี

สามารถปรับตัวได้อย่างดีได้เปรียบเมื่อเข้าสู่การเป็น

พลเมืองของประชาคมอาเซียนหลังปี พ.ศ. 2559 แล้ว 

(ดาว์พงศ์ รตันสวุรรณ, 2558) ผูว้จิยัควรศกึษาวเิคราะห์

สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้แนวปฏบิตัทิีด่ทีีจ่ะขยายผล

ต่อเข้าสู่ประชาคม และศึกษาสภาพที่เป็นปัญหาและ

ควรแก้ไขการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายการศึกษา

อาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนได้

โดยข้อค้นพบที่จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดย

การศึกษาจากพื้นที่และสภาพการณ์จริงนี้ จักเป็น
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ประโยชน์ในสร้างระบบรองรับนโยบายหลังการเข้า

สู ่ประชาคมอาเซียนและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่

ควรและขยายผลส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านอาเซียน

ให้ต่อเน่ืองสามารถตอบสนองบริบทอาชีพเศรษฐกิจ

การค้าความมั่นคง หลังปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปได้ 

ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี 4 มิติระบบ E-I-P-O 

(Environment-Input-Process-Output) ให้แก ่

นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาอื่นๆ ที่จัดท�าขึ้นเพ่ือ

เอื้อการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาค

วฒันธรรมและภาคเทคโนโลยทีีเ่ป็นพลวตัอย่างแท้จรงิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเชิงนโยบาย

บริหารจัดการสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านแหล่งที่มา เป้าหมาย 

รูปแบบ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหากีดขวางการด�าเนิน

นโยบาย และข้อค้นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขยายผลต่อ

หลงัเข้าสู่ประชาคมและเชือ่มโยงกบัแนวคดิและทฤษฎี

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบใหม่ในการด�าเนินนโยบาย

บริหารจัดการศึกษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ

น�านโยบายไปปฏิบัติจริงตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

4 มิติระบบ E-I-P-O (Environment-Input-Process-

Output) 

ขอบเขตการวิจัย

โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัย ใช้กลุ่ม

ตวัอย่างกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 12 แห่ง

ที่ได้รับนโยบายการศึกษาอาเซียนจากส�านักงานคณะ

กรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปปฏิบัตต้ัิงแต่ปี พ.ศ. 2553 

และเป็นสถานศึกษาที่มีท�าเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติด

กับชายแดนประเทศสมาชิกจ�านวน 10 แห่ง และ 

กรุงเทพมหานครฯ จ�านวน 2 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบ

ปรากฏการณ์และบรรยากาศการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนจากสภาพการณ์ด้านมิติเศรษฐกิจการค้า มิติ

ความมั่นคงและการเมือง

ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยประกอบได้ด้วยมีจ�านวน 

37 ท่าน ประกอบไปด้วยผู ้ให้ข้อมูล 3 ประเภท 

ได้แก่ 1) ผู้อ�านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ�านวย

การส่วนวิชาการ 2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาเซียน 

3) ครูผู้สอนสาระอาเซียน ซึ่งด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วย

เทคนคิการสมัภาษณ์และสงัเกตภาคสนามจรงิในสถาน

ศึกษาและบริเวณชุมชนรอบสถานศึกษา

ผลวิจัยเชิงคุณภาพที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการวิเคราะห์ ที่มา หลักการ เป้าหมาย

และ แนวคิดและทฤษฎีเชิงนโยบายการบริหารจัดการ

สถานศึกษาอาเซียนเพื่อเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

พ.ศ. 2553-2558 ในแต่ละส่วนภูมิภาค

2. ประเด็นข้อค้นพบใหม่/ สภาพปัญหา

การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนตามกรอบแนวคิดทฤษฎี 4 มิติระบบของการ

บริหารสถานศึกษาสู่อาเซียนตามนโยบายระหว่างปี 

พ.ศ. 2553-2558

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการอัน

เป็นผลมาจากนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา

อาเซียนจากแหล่งต่างๆ เพื่อขยายผลต่อในอนาคต

2. สภาพปัญหาท่ียังคงอยู่เชิงระบบและควร

ปรับปรุงของนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา

อาเซียนเมื่อน�าไปสู่การปฏิบัติเชิงระบบในหลังเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2559 
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กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยและศึกษาเรื่องการวิเคราะห์นโยบาย

บริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนนัน้มกีรอบ

แนวคิดและทฤษฎีโดยมี 2 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

แนวคดิและนโยบายการบรหิารจดัการสถาน

ศึกษาเพื่อตอบสนองความเป็นประชาคมอาเซียน 

(ASEAN School Administration) ก่อนและหลัง

ปี ค.ศ. 2015

หลังจากปี ค.ศ. 2015 ไทยได้เข้าสู่ความเป็น

สมาชิกภาพและส่วนหนึ่งประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

ทางการตามแผนแม่บท ASEAN 2015 ซึ่งสืบเนื่อง

มากจากปฏิญญาอาเซยีน และยทุธศาสตร์สามเสาหลกั

อาเซียน โดยในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558 

ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญการพัฒนาบุคลากรและ

พลเมืองอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตร์พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

โดยมีการจัดท�าแนวทางการจัดการเรียนรู ้

ในปี พ.ศ. 2556 และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาล

ได้ประกาศให้เรื่องอาเซียนเป็นวาระเร่งด่วน มุ่งเน้น

สนับสนุนภาคเศรษฐกิจการค้าและแรงงานขั้นสูงใน

โลกที่พหุสังคมและมีการเคลื่อนย้ายทุนคนแรงงาน

และเทคโนโลยไีด้อย่างเสรีสนบัสนนุการสร้างพรมแดน

เศรษฐกิจมั่งคั่ง ม่ันคง ยั่งยืน ในโลกยุคใหม่ที่คนไทย

เป็นศูนย์กลางภูมิภาค (ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ, 2558) 

โดยผู้วิจัยได้อิงกรอบแนวคิดและทฤษฎี 4 มิติ

ระบบสถานศกึษา โดยการวเิคราะห์นโยบายการศกึษา

สาธารณะของ UNESCO (2011) ใช้ส�าหรับการศึกษา

สภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาในการรบันโยบาย

ไปปฏิบัติให้มีกรอบที่ครอบคลุมประเด็น ได้แก่ มิติที่ 1 

สิ่งแวดล้อมและบริบท (Environment & Context) 

มิติท่ี 2 ปัจจัยน�าเข้าและทรัพยากร (Input Factor) 

มิติที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ (Process) มิติที่ 4 

ผลลัพธ์ (Output) 

โดยหลั งจากที่ เข ้ าสู ่ ประชาคมอาเซียน

ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ถือเอาแผนแม่บท

อาเซียน พ.ศ. 2568 หรือ ASEAN Roadmap 2025 

เป็นตวัประเมนิความพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมเทยีบกบั

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาช่วงระหว่างปี ค.ศ 2010-

2015 เพื่อหาแนวทางพัฒนาเชิงระบบการบริหาร

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

เผยแพร่ข่าวสารและการส่ือสารประชาสัมพันธ์เกีย่วกบั

ข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน ความเป็นสมาชิก

ภาพ ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนด้านสังคมความร่วมมือ 

เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม

จวบจนกระทั่งระยะที่ 2 พ.ศ.2557 (ก่อน

การรัฐประหาร) มีที่มาจากการติดตามผลการร่วม

มือการร่วมมือทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนใน

ภูมิภาคและผลป้อนกลับการจัดการศึกษาระยะท่ี 1 

เพื่อขยายผลและบรรจุในหลักสูตรแกนกลางผู้เรียน 

พ.ศ. 2557 การบรรจุสาระอาเซียนในทุกสาระการเรียน

รู้ทั้ง 8 สาระ โดยเป้าหมายหลัก คือ มุ่งเพื่อให้ผู้เรียน 

เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างได้ในทุกบริบทนอกจาก

ด้านภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถด�ารง

ชีวิตในชุมชนอาเซียนได้ และมีการขยายผลรับเอา

โครงการน�าร่อง “บวรโมเดล” ไปปฏิบัติ 
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ต่อมาระยะสุดท้าย ปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นระยะ

ท่ี 3 ของการด�าเนนิการนโยบายการศกึษาอาเซยีนได้ถกู

ประกาศเป็นวาระเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธกิารฯ ภายใต้ค�าสัง่ของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ปรับเปลี่ยนเน้นการสร้าง

ผูเ้รยีนให้สามารถประกอบอาชพี บรบิทชมุชนเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรมอาเซียน แต่ยังไม่มีการประเมินชัดเจน 

การศึกษาท่ี 2 เมื่อผู ้วิจัยได้ใช้กรอบการ

วเิคราะห์ทฤษฎี 4 มติิระบบ E-I-P-O (Environment-

Input-Process-Output) วเิคราะห์การรบัเอานโยบาย

ไปปฏบิตัจิรงิเพือ่แสวงหาข้อค้นพบใหม่และอปุสรรคใน

การบังคับใช้นโยบายให้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการ

บริหารและจัดการเชิงระบบให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดได้ 

ดงัต่อไปนี ้กลุม่ตวัอย่างทัง้ 12 แห่ง พบผลไปในทศิทาง

เดียวกัน ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

มติทิี ่1 ส่ิงแวดล้อมและบรบิท (Environment 

& Context)

1. โรงเรียนแนวตะเข็บชายแดนเศรษฐกิจ

พิเศษท่ีมีการลงทุนอาเซียนตื่นตัวขับเคลื่อนสูง แต่จะ

มีบรรยากาศที่ดีต่อเมื่อมีองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 

(NGO) สนับสนุนในพื้นที่

2. อุปสรรคขาดระบบและข้อกฎหมายรองรับ

การประกอบอาชีพผู้ปกครองนักเรียนเข้าสมัครศึกษา

ต่อยาก ข้อจ�ากัดกฎหมายวีซ่าพ�านักถาวรที่ไม่เอื้อต่อ

การศึกษาต่อ มีข้อจ�ากัดใบรับรองสิทธิและผ่อนปรน

การข้ามแดนของครูนักเรียน 

3 .  ระยะห ่ า งที่ ตั้ ง ระหว ่ า ง เขตการค ้ า

อุตสาหกรรมของประเทศเพื่อนบ้านกับชุมชนของ

สถานศึกษาอาเซียน สถานศึกษา และผังเมืองการค้า

อุตสาหกรรมอยู่ห่างกันมากจึงไม่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้และส่งเสริม 

มิติที่ 2 ปัจจัยน�าเข้าและทรัพยากร (Input 

Factor)

1. ขาดเทคโนโลยี ฐานข้อมูล บริหารจัดการ

องค์ความรู้ด้านสาระอาเซียนให้นักเรียนและครูได้ใช้

ในโรงเรียน 

2. ขาดความชัดเจนนโยบายการสรรหาและ

จัดสรรครูจากต่างประเทศ 

3. ขาดหลักสูตรต�าราและสื่อห้องเรียนรู ้

อาเซียนที่เป็นระบบสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง

4. ขาดแคลนงบประมาณด้านสื่อการสอน

ดิจิตอล อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้และอัตรา ก�าลังครู 

ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 

5. บคุลกิภาพผูอ้�านวยการสถานศกึษาแบบเปิด

เผยและคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงผู้น�าธุรกิจชุมชน ฯลฯ

มติิที ่3 กระบวนการบริหารจดัการ (Process) 

1. มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาภาคีเครือ

ข่ายระหว่างครูอาเซียนและนักเรียนอาเซียนและ

ผู้บริหารอาเซียนแต่ขาดความต่อเนื่อง

2. ขาดกระบวนการสร้างและแบ่งปันสื่อ

การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา

3. ขาดกระบวนการพฒันาเครอืข่ายชมุชนใกล้

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

มากหากอาชีพผู้ปกครองได้รับผลบวกจากการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน

3. ผู้เรียนสถานศึกษาจะยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลเชือ้ชาต ิวัฒนธรรม และภาษาทีส่าม และ

ริเริ่มเชิงรุกพัฒนาทักษะภาษากับคู่ค้าเอง 

อภิปราย

สรุปผลจากการศึกษาที่ 1 การสังเคราะห์

นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอาเซียน 

อุปสรรคการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงเป็น

ปัญหาการก�ากับนโยบายสาธารณะของประเทศของ

ไทยมาโดยตลอด ซ่ึงเรือ่งการศกึษาอาเซียนนัน้ได้มกีาร

ด�าเนนิการตามปฏญิญาอาเซยีนและนโยบายการศกึษา

สอดคล้องกับการค้นพบการทดลองน�าร่องจดัการศึกษา 

พ.ศ. 2553-2557 และการบรรจเุข้าหลกัสตูรแกนกลาง

อาเซียน พ.ศ. 2557 และถูกบังคับจัดสอนให้เป็นวาระ

เร่งด่วนในปีพ.ศ. 2558 โดยสถานศึกษาสามารถตอบ

สนองต่อเป้าหมายและการช้ีวัดผ่านการนิเทศก์ชอง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาที่ 2 กลุ ่มตัวอย่างทั้ง 12 แห่ง

พบผลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณา

รายมิติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของ แนวคิด

และทฤษฎี 4 มิติระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

อาเซียน ผู้วิจัยพบข้อค้นพบใหม่ มิติท่ี 1 ส่ิงแวดล้อม

และบริบท (Environment & Context) โรงเรียน

แนวตะเข็บชายแดนเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนตื่นตัวขับ

เคลื่อนสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย (2558) มีปรากฏการณ์ความหลากหลายเชื้อชาติ

วัฒนธรรมของคนในชุมชนใกล้โรงเรียนทั้งเพื่อนบ้าน 

การค้า และบทบาทของ NGO ชัดเจนและส่งผลทาง

บวกต่อบริเวณชายแดน (2556-2557) โดยที่บริเวณ

พื้นที่รอยต่อประเภทเพื่อนบ้าน มีบรรยากาศการใช้

ภาษาที่สามหรือภาษาที่สองเพื่อนบ้านอาเซียนในชีวิต

ประจ�าวันโดยเฉพาะบริเวณติดชายแดนพม่าและลาว

แต่ไม่พบในภมูภิาคอืน่สอดคล้องกบัผลการวจิยั ทศิทาง

ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (ส�านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร, 2554) 

ทัง้นีเ้ป็นผลสบืเนือ่งจากปรมิาณการเตบิโตของ

เศรษฐกจิและการลงทนุทีส่งู (ท�าให้มคีวามต้องการการ

จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สูงตามขึ้นไป พบอุปสรรคขาดระบบและข้อกฎหมาย

รองรับการประกอบอาชีพ และสิทธิ์การรับนักเรียน

ต่างชาติกลุ ่มประเทศอาเซียนเข้าศึกษาในโรงเรียน 

สอดคล้องกับนโยบายของกรมการจัดหาแรงงานแต่ไม่

สอดคล้องกับนโยบายที่เปิดกว้างให้มีการเคลื่อนย้าย

และเตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

ตามปฏิญญาอาเซียน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ท่ีส่งเสริมและ

ประกาศวิสัยทัศน์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายพลเมือง

และแรงงานเสรี 

นอกจากที่ กล ่ าวมามิ ติบรรยากาศและ

ส่ิงแวดล้อมยังพบข้อจ�ากัดกฎหมายวีซ่าพ�านักถาวรท่ี

ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อ และใบอนุญาตท�างานต่างด้าว 

(Work Permit) ที่ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อข้ามแดนนอก

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท�าให้ปิดกั้นบรรยากาศการ

ส่งเสริมความเป็นพหุสังคมแม้ว่าโรงเรียนและภาคการ

ลงทุนมีความพร้อม

มิติที่ 2 ปัจจัยน�าเข้าและทรัพยากร (Input 

Factor) พบว่า ขนาดของโรงเรยีนมผีลระดบัปานกลาง 

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของกติตพิงษ์ เจนจบ สมหมาย 

อ�่าดอนกลอย และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2557) และมี

ปัญหาขาดความชัดเจนของนโยบายการจัดสรรอัตรา

ก�าลังครูอาเซียนและครูภาษาอาเซียน) สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของเทิดพงษ์ ศรีวิเศษ (2557) และยัง

สอดคล้องกับผลการวิจัยและข้อค้นพบของ เฉลิมลาภ 
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ทองอาจ (2555) พิณสุดา สุทธิรังษี และคณะ (2555) 

และเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ (2554) ที่พบปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรรับผิดชอบต่อการสอนโดยเฉพาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก 

นอกจากนี้ยัง พบว่า โรงเรียนบางแห่งขาดสื่อ

เทคโนโลยีการเรียนรู ้สอนสมัยใหม่ประเภทดิจิตอล

และห้องเรียนรู้อาเซียน จึงไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่

ควร สอดคล้องกับสุเมธ งามกนก (2558) ที่พบความ

ส�าคญัของสือ่ดจิิตอลเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิประสทิธภิาพการ

สอนของครใูนเร่ืองใหม่และเน้ือหาใหม่สอดคล้องกบัผล

การวิจัยของนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ (2554) ที่พบว่า 

สถานศึกษายังมีความต้องการเพิ่มด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู ้ และโดยการสร้างบรรยากาศแหล่ง

เรียนรู้แบบไร้สายและจัดให้มีอินเตอร์เนตสัญญาณ

และระบบอี-เลิร์นนิ่งนั้นมีผลต่อทัศนคติทางบวกและ

การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุภาพร เพียรดี (2554) ที่น�าเสนอแนวความคิดใช้งาน

ระบบสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ Internet Network 

Digital Library และ สอดคล้องกับงานวิจัยของนคร 

ละลอกน�า้และพงศ์ประเสรฐิ หกสวุรรณ และทิพย์เกสร 

บุญอ�าไพ (2558) ที่พบนัยส�าคัญของการพัฒนาชุดฝึก

อบรมการใช้สือ่ออนไลน์เพือ่การต่อผลฝึกปฏบิตัใินงาน

จริงส�าหรับนิสิตครู 

อย่างไรก็ตาม บางสถานศึกษาที่เป็นกลุ ่ม

ตัวอย่างได้มีการริเริ่มแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมเพื่อ

ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายได้ส�าเร็จ โดยการ

สรรหาครูอาสาภาษาอังกฤษจากต่างประเทศและงบ

ประมาณเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยและข้อค้นพบ

ของเวทย์ มุสิสวัสดิ์ (2556) ท่ีได้มีการส่งเสริมและ

จัดหาครูอาสาชาวต่างชาติและอัตราจ้างรายปีเองเพื่อ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สอดคล้องกบัผลการวจัิยของนาย

เกยีรติศักดิ ์ชยัยาณะ (2554) โดยพบความตืน่ตัวสงูของ

ผู้เรียนหากผู้ปกครองได้รับประโยชน์จากการประกอบ

อาชพี สอดคล้องกบัผลการรายงานการลงทุนเติบโตทาง

เศรษฐกิจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2556-2558)

นอกจากนี้สถานศึกษาขนาดเล็กและอยู ่

ห่างไกลขาดระบบเทคโนโลยีที่ท�าให้ประสบปัญหา

การด�าเนินนโยบายในระยะแรกสอดคล้องกับผล

การวิจัยการส่งเสริมเทคโนโลยีข่าวสารความรู ้ของ 

นพดล สุตันติวณิชย์กุล (2554) ที่พบมักพบอุปสรรค

การขับเคลื่อนนโยบายใหม่ๆ ของสถานศึกษา ส�าหรับ

คุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา

ที่ส ่งเสริมความเป็นพลวัตอาเซียน ต้องเป็นคนที่

เปิดกว้าง เปิดรับข่าวสารเชิงรุกทั้งเศรษฐกิจ ความ

มั่นคง วัฒนธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์และเป็น

มติรเป็นหวัใจหลกัความส�าเรจ็ สอดคล้องกบัผลวจิยัรส

สคุนธ์ มกรมณ ี(2555) ทีไ่ด้บญัญตับิทบาทของผูบ้รหิาร

สถานศึกษายุคไร้พรมแดน 

นอกจากนีพ้บว่าครูและนกัเรียนมอีปุสรรคการ

ใช้ทกัษะภาษาองักฤษผลให้หาข้อมลูมาพฒันาหลกัสูตร

เนื้อหาการสอนไม่ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

เฉลมิลาภ ทองอาจ (2555) ทีพ่บว่าบางโรงเรยีนเท่านัน้

ที่สามารถริเริ่มจัดบรรจุเรื่องอาเซียนไปในหลักสูตร

แกนกลาง พ.ศ. 2551 ทกุช่วงชัน้ พบว่า ทรพัยากรห้อง

การเรยีนรูอ้าเซยีน (ASEAN Room) ทีส่วยงามดึงดดูใจ

จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิผลสูงสุด 

มิติที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ (Process) 

นโยบายมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการการพัฒนา

ภาคีเครือข่ายระหว่างครูอาเซียนและนักเรียนอาเซียน

และผู ้บริหารอาเซียนแต่ขาดความต่อเนื่องด ้าน

การสนับสนุนกิจกรรมและทุนสนับสนุนทั้งระบบ

สอดคล้องกับผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมและ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) และ ส�านกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา (2555) และส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556) และแผนการด�าเนินงาน
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ด้านการศึกษาอาเซียน ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558)

ทั้งนี้ การปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องส�าหรับ

การสร้างภาคีเครือข่ายอาเซียนอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มี

การก�าหนดกระบวนการด�าเนินงานให้ชัดเจน ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้คิดค้นและริเริ่มการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรม สื่อการเรียนรู้

สมัยใหม่ สรรหาและรับผู้เรียน และแลกเปลี่ยนพัฒนา

อบรมครูเองเป็นส่วนใหญ่ ขาดกระบวนการพัฒนา

ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองซึ่งเป็นกลไกหลักส่งเสริมการ

เปลี่ยนแปลงและจูงใจเด็กอย่างต่อเนื่องท่ีบ้าน ขาด

กระบวนการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนต่าง

ชาติและทุนสนับสนุนท�าให้ไม่การแลกเปลี่ยนนักเรียน

ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั่วถึงต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังขาดระบบฐานข้อมูลและแนว

ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม อย่างต่อ

เน่ืองและเป็นระบบแก่บุคลากรในสถานศึกษา พบ

ว่าสถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จแต่ละแห่งติดต่อ

และแสวงหาความร่วมมือเองเชิงรุก ไปยังสถานศึกษา

ท่ีสนใจในต่างประเทศ มีการริเริ่มกระบวนการสร้าง

เครือข่ายชุมชนใกล้โรงเรียน เช่น โรงเรียนสรรพ

วิทยาคม โรงเรียนมหาวีรานุวัตร และโรงเรียนบ้าน

น�้ากระจายที่น�าร่องบวรโมเดล (ประทีบ เพ็ชรจ�ารัส, 

2557) สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของสมศักด์ิ 

ธ�ารงนาวาสวัสดิ ์(2558) ทีพ่บว่าเป็นเหตแุห่งความไม่มี

ประสทิธภิาพระบบราชการ เกดิจากการวางแผนปฏบิตัิ

ทีท่ัง้ระบบรองรบัในพืน้ท่ีห่างไกล และอกีท้ังการตดิตาม

ก�ากบัมลี�าดบัขัน้ตอนทางกฎหมายก�าหนดบทบาทมาก 

ไม่มีกระบวนการสรรหางบประมาณและ

แลกเปลีย่นครภูายในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่าง

ต่อเนื่อง แม้ในโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถจูงใจ

ผู้เรียนและชุมชนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติ

พงษ์ เจนจบ สมหมาย อ�่าดอนกลอย และนงลักษณ์ 

ใจฉลาด (2557) และเจษฎารัตน์ จวรรณตูม และ

พิสมัย รบชัยชนะ พูลสุข (2555) 

มิติที่ 4 ผลลัพธ์ (Output) พบว่า ผู ้เรียน

ส่วนใหญ่มียังไม่พร้อมกับการปรับตัวด้านภาษาและ

การเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศต่อมาปี พ.ศ. 2556 โดย

ผู้เรียนเร่ิมปรับตัวทักษะและทัศนคติ ผลลัพธ์เร่ิมเด่น

ชัดหากอาชีพผู้ปกครองได้รับผลบวกจากการพัฒนา

เขตเศรษฐกจิพิเศษอาเซียนแต่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชพี 

โดยผูเ้รยีนสถานศกึษาจะยอมรบัความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาที่สาม และริเริ่มเชิงรุก

พัฒนาทักษะภาษากับคู่ค้าเอง

ทั้งนี้พบว่าขาดการด�าเนินงานเป็นรูปธรรม

ผู ้ เรียนไม่สามารถเลือกอาชีพที่ดีด�ารงชีพในกลุ ่ม

สมาชิกประเทศอาเซียนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) และ

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ของ

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2555) และเป้าหมายทิศทางพัฒนาการ

ศึกษาอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ, 

2558) 

ข้อเสนอแนะประยุกต์ใช้จากการวิจัย

1. มติทิี ่1 สิง่แวดล้อมและบรบิท (Environment 

& Context) ควรส่งเสริมความรู้ภาษาที่สาม ควรจัดให้

มีบริการวิชาการแนะน�าทางกฎหมายการเคลื่อนย้าย

พลเมืองให้ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อและเดิน

ทางไปศึกษาต่อ 

2. มิติที่ 2 ปัจจัยน�าเข้าและทรัพยากร (Input 

Factor) ควรรวบรวมสื่อแอนิเมชั่นดิจิตอลที่แต่ละ

โรงเรียนมีและจัดท�าระบบแบ่งปันและแลกเปล่ียน

การเรียนรู้ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ส�าหรับครูและ

นักเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย และควรจัดสรรอัตราก�าลัง
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คนสนับสนุนครูจากต่างประเทศและงบประมาณการ

ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องการเรียนรู้

3 . มิ ติที่  3 กระบวนการบริหารจัดการ 

(Process) ควรจัดท�าแนวปฏิบัตแิละกระบวนการเกณฑ์

การรบัและขัน้ตอนอนมุตัเิข้าศกึษาต่อ กระบวนการรบั

สมคัรและสรรหาคร ูกระบวนการสรรหาทนุ และควรมี

ระบบขัน้ตอนการสรรหาทนุจากหน่วยงานรวมทัง้ระบบ

การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารอตัโนมตัใินพืน้ทีห่่างไกลเขต

การค้าอาเซียน

4. มิติที่ 4 ผลลัพธ์ (Output) ควรปรับเกณฑ์

วัดพฤติกรรมและทักษะผู้เรียนในบริบทการประกอบ

อาชีพในสังคมปี พ.ศ. 2559 และมีการให้การประเมิน

ผลการเรียนเพื่อให้เกรด

เอกสารอ้างอิง

กรมอาเซียน. (2555). ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th/asean/
th/asean-media-center/2417/page-3.html

กิตติพงษ์ เจนจบ, สมหมาย อ�่าดอนกลอย และนงลักษณ์ ใจฉลาด. (2556). การศึกษาความพร้อมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาก�าแพงเพชรเขต 1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 3(5), 
109-124.

เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ. (2554). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการเรียนการรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วม
ในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เฉลิมลาภ ทองอาจ. (2555). ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: การจัดการศึกษาบนบริบทแห่งความท้าทาย. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14, 107-117.

ณรงค์ พิพัฒนาศัย, พลเรือเอก. (2557). นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ. (2558). ความชัดเจนในการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาอาเซียน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.reo16.moe.go.th/gis/57000001/files/tbl_ datagovform/20160621085822qD
vMyNn..pdf

เทิดพงษ์ ศรีวิเศษ และเอกชัย กี่สุขพันธ์. (2557). การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการ
ศึกษา, 9(3), 583.

นคร ละลอกน�้า, พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ และทิพย์เกสร บุญอ�าไพ. (2558). การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้
สื่อออนไลน์เพื่อการสอน โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงส�าหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 11(2), 48-58.



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)118

นภดล สุตันติวณิชย์กุล. (2554). การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หน้า 30-35.

พิณสุดา สิริธรังศรี. (2556). รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. กรุงเทพฯ: ส�านักนโยบายและแผนการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ.

ประทีบ เพ็ชรจ�ารัส. (2557). “สสค.” จับมือ “มูลนิธิร่มฉัตร” เปิดศูนย์ศึกษาอาเซียน จ.สงขลา พัฒนาชุมชน
ต้นแบบ เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. เข้าถึงได้จาก http://thainame.net/edu/?fb_
comment_id=247800472028651_1322955&paged=33 

รสสุคนธ์ มกรมณี. (2555). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.academia.edu/4001681/ 

เวทย์ มุสิสวัสดิ์. (2556). ศธ.ลงนามบริติช เคาน์ซิล พัฒนาภาษาแก่ครูเตรียมตัวสู่อาเซียน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.etvmac.tv/news/page/931

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2558). เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน โอกาสทองของ SME ไทย 2555-2557. เข้าถึงได้จาก 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/ KSMEK nowledge/article/
KSMEAnalysis/Documents/BorderSEZsForThaiSMEs2.pdf 

สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์. (2558). นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. เข้าถึงได้
จาก http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploads/Book/1115-file.pdf

________. (2558). นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

สุเมธ งามกนก. (2558). การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อการบริหารสถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 11(2), 282-292.

สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2555). ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 21. เข้าถึงได้จาก 
http://www.addkutec3.com 

UNESCO APAC. (2011). Handbook on Education Policy Analysis and Programming (for use 
by UNESCO Staff in the Asia Pacific Region) Volume 1: Education Policy Analysis 
December 2011, 23-71.

World Education. (2011). Education for Thai Burmese Immigrant. Retrieved from 
www.worldeducation.org



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 119

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�้า*

บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์ คอื 1) เพือ่ประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศกึษา 

(หลักสูตรต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจ�าลองการประเมินแบบซิปป์ 2) เพื่อศึกษาความคิด

เห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงของผู้ใช้บัณฑิต 3) เพื่อศึกษาความคิด

เห็นต่อความต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สา ขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการน�า

ความรู้ไปใช้ในการท�างานของบัณฑิต 4) เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2553 กรรมการ

ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ จ�านวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน และการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง จ�านวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ส�าหรับบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา ชุดที่ 2 ส�าหรับกรรมการประจ�าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน และชุดที่ 3 ส�าหรับผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 มีรายละเอียด ดังนี้

 1.1 ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรฯ โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และเมื่อ

แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรบิทมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ด้านปัจจยัน�าเข้ามค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ ด้าน

กระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และด้านผลิตผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ : การประเมินหลักสูตร/ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต/คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

*อาจารย์ประจ�าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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 1.2 ความคิดเห็นของกรรมการประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรฯ โดยรวมทุกด้านมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน�าเข้า

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านผลิตผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก

2. ความคดิเหน็ของผูใ้ช้บณัฑติต่อคณุลกัษณะบณัฑติทีพึ่งประสงค์โดยรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 

และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3.ความคิดเห็นต่อความต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร

ต่อเนื่อง) และการน�าความรู้ไปใช้ในการท�างานของบัณฑิต มีรายละเอียด ดังนี้

 3.1 ความคดิเหน็ของบณัฑิต กรรมการประจ�าหลกัสตูร และอาจารย์ผูส้อนต่อความต้องการหลกัสตูรฯ 

โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 3.2 ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการน�าความรู้ไปใช้ในการท�างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(หลักสูตรต่อเนื่อง) ควรด�าเนินการ ดังนี้

 4.1 ด้านบรบิท ควรมกีารปรบัปรงุปรชัญา โครงสร้างหลกัสตูร รายวชิา ค�าอธบิายรายวชิา และเนือ้หา

รายวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน และตรง

กับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต และมีการเน้นทักษะที่ต้องใช้ในการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

 4.2 ด้านปัจจัยน�าเข้า ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน

รายวิชาที่สอน พัฒนาผลงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง และท�าต�าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนจะ

ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของหลักสูตร มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเทคนิคการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ 

ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบันมีการจัดโครงการเสริมเกี่ยวกับพัฒนาความรู้ ทัศนคติ ทักษะพื้นฐานให้

นิสิต จัดสรรงบประมาณและจัดหาเอกสาร ต�ารา สื่อวัสดุและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม

 4.3 ด้านกระบวนการ การจดัการเรยีนการสอนต้องมท้ัีงทฤษฎแีละปฏบิติั ผู้สอนควรก�าหนดเกณฑ์การ

ประเมินให้ชัดเจน และต้องประเมินให้หลากหลาย ควรมีการประเมินตามวงรอบ 4 ปี และในช่วงระหว่างการใช้

หลักสูตรกรรมการบรหิารหลกัสตูรกับผูส้อนต้องมีการประชมุกนั น�าผลประเมนิผู้สอน/ผู้เรียนทกุภาคการศกึษามา

วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไข ปรับปรุง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.4 ด้านผลิตผล ควรมกีารส่งเสริมหรอืจดัให้นสิติได้ฝึกประสบการณ์จรงิตามหน่วยงาน/สถานประกอบ

การโดยอาจท�าเป็นลกัษณะโครงการร่วมระหว่างภาควิชาฯกบัหน่วยงานเพือ่เปิดโอกาสให้นสิติได้ฝึกประสบการณ์

ตรง กระตุ้น ส่งเสริมให้บัณฑิตกล้าคิด กล้าเสนอความคิดใหม่ๆ ช่วงระหว่างศึกษาผู้สอนควรเน้นจัดกิจกรรมให้

นิสิตได้เสนอความคิดใหม่และฝึกน�าเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ

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�าคัญของปัญหา

ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี

ท�าให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง เรียกได ้ว ่าเป ็นยุค “โลกาภิวัตน ์ 

(Globalization)” การเปลี่ยนสิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลาในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั (Dynamic) ส่งผลให้

ประเทศต่างๆ ทัว่โลกต้องแข่งขันและปรบักระบวนทศัน์

ใหม่ (New Paradigm) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกมากขึ้นประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคของ

โลกต่างมุง่ปฏริปูการจดัการศกึษาในประเทศของตนไป

สูก่ารศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) กล่าวคอื 

ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

เท่าเทียมกัน การศึกษามีความจ�าเป็นส�าหรับบุคคล

ทุกช่วงอายุ มิได้จ�าเป็นเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียนเท่าน้ัน 

ประชาชนทุกคนควรได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่าง

เต็มประสิทธิภาพ เพราะมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

ประชาชนทุกคนเผชิญ ปรับตัว และด�าเนินชีวิตอยู่ใน

สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจึงเร่งหา

วิธีที่จะพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชน

ของตนเองให้มีคุณภาพ เพื่อให้อยู่ในสังคมแห่งการ

เปล่ียนแปลงในลกัษณะพลวตั (Dynamic) ได้อย่างชาญ

ฉลาดและมีความสุข

จากความก ้ าวหน ้ าของวิทยาการและ

เทคโนโลยีดังกล่าว ท�าให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(หลกัสตูรต่อเนือ่ง) ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2549 ซึง่ได้ใช้มา

แล้วเป็นเวลา 5 ปี ให้ทันกับเปลี่ยนแปลงในในลักษณะ

ที่เป็นพลวัต (Dynamic) จ�าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร

เชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี

การศกึษา เพือ่สนองความต้องการก�าลงัคน ทีย่งัมคีวาม

ขาดแคลนอยู่อีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน โดย

ก�าลังคนที่ผลิตน้ันจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

ได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้า

กับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความ

ก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีและสอดคล้อง

กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2545 

การจัดการเรียนการสอนและการด�าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูง และ

ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างแท้จริงนั้น จ�าเป็นต้องมีการประเมินติดตามรับ

ฟังความคดิเห็นเก่ียวกับการความต้องการหลกัสตูรการ

ศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา (หลักสูตร

ต่อเนื่อง) และการน�าความรู้ไปใช้ในการท�างานของ

บณัฑติสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา และความคดิเหน็

เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีเป็นจริงจากผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการประจ�าหลักสูตร ผู้สอน บัณฑิตท่ีปฏิบัติงาน

ในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ผู้ใช้บณัฑิตตามหน่วย

งาน/สถานประกอบการ โดยผู้วิจัยจะน�าผลการรับฟัง

ความคดิเหน็ดงักล่าวมาด�าเนนิการปรบัปรงุ การจดัการ

เรียนการสอนและการด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ

ศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา (หลักสูตร

ต่อเนื่อง) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต ่อ

เนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริง

ของผู้ใช้บัณฑิต
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความต้องการ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการน�าความรู้ไปใช้

ในการท�างานของบัณฑิต

4. เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะและแนวทางในการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี

การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูงและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตประชากรและกลุ ่มตัวอย ่าง 

ครอบคลมุ บณัฑติทีส่�าเรจ็การศึกษาหลกัสตูรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อ

เนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553 กรรมการประจ�า

หลักสูตร อาจารย์ผูส้อน และผูใ้ช้บณัฑิตตามหน่วยงาน/

สถานประกอบการ 

2. ขอบเขตการประเมิน จะใช้แบบจ�าลองการ

ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ของ

แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) 

เป็นกรอบในการประเมิน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

4. ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย ตุลาคม 2555-

กันยายน 2556

วิธีด�าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการประเมิน

หลักสูตร แบบจ�าลองการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 

Evaluation Model) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรโดยใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน�ามา

ใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์

การวิจัย

2. ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย คือ บัณฑิตที่ส�าเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศกึษา (หลกัสตูรต่อเนือ่ง) ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ 2549 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549-2553 กรรมการประจ�า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/

สถานประกอบการ จ�านวน 1,600 คน

กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บัณฑิต

ที่ส�าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2553 

กรรมการประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู ้สอนและผู ้ใช้

บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ จ�านวน 

310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) 

3. สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนินการ ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินหลักสูตร

ให้ครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการ

ประเมินหลักสูตร แบบจ�าลองการประเมินแบบซิปป์ 

(CIPP Evaluation Model) หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ความต้องการ

หลักสูตรงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรเพื่อ

ก�าหนดขอบข่ายข้อค�าถามและสร้างข้อค�าถาม

 3.2 น�าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ

ประเมินหลักสูตรเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ

สอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้วน�าข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขข้อค�าถามให้ถูกต้อง 

ชัดเจน
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 3.3 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index 

of item objective congruence : IOC) ได้

แบบสอบถาม (questionnaire) แบบมาตรประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นแบบสอบถาม

โดยวิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ�านวน 

310 ฉบับ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 254 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 82 และข้อมูลเชิงคุณภาพ (สัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง) ผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยบันทึก

รหัสข้อมูล โดยจ�าแนกตามประเภทของแบบสอบถาม

แต่ละชุด และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยถอด

เทปแบบค�าต่อค�า (Transcript) อ่านอย่างวิเคราะห์ 

เพื่อสร้างมโนทัศน์ (Concept) จากข้อมูลท่ีได้ แล้ว

จัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์เพ่ือสร้างสมมติฐานช่ัวคราว 

จากนั้นตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลด้วย

กระบวนการตรวจสอบ สามเส้า (Triangulation) และ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีรายละเอียด

ครอบคลุมที่ต้องการศึกษา (Thick description) โดย

ใช้ความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical sensitivity) เพื่อ

ขมวดประเด็นค�าถาม (Probe) ซึ่งช่วยให้ตีความสิ่งที่

ศึกษาได้ถูกต้อง

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 มีรายละเอียด ดังนี้

 1.1 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิตฯ จากแบบสอบถาม สรุปดังนี้

  1.1.1 ผลรวมทุกด้าน พบว่า บัณฑิต

มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ อยู ่ในระดับไม่แน่ใจ 

( X = 3.46) ส่วนกรรมการประจ�าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)

  1.1.2 ผลรวมด้านบริบท (Context 

Evaluation : C) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจ�า

หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนมีความคิดเห็นต่อหลัก

สูตรฯ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97/ X = 4.27)

  1.1.3 ผลรวมด้านปัจจัยน�าเข้า (Input 

Evaluation : I) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจ�า

หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนมีความคิดเห็นต่อหลัก

สูตรฯ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ( X = 2.91/ X = 3.33) 

  1 .1 .4 ผลรวมด ้านกระบวนการ 

(Process Evaluation : P) พบว่า บัณฑิตมีความคิด

เห็นต่อหลักสูตรฯ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ( X = 3.31) 

ส่วนกรรมการประจ�าหลกัสตูรและอาจารย์ผูส้อนอยูใ่น

ระดับมาก ( X = 3.85)

  1.1.5 ผลรวมด้านผลิตผล (Product 

Evaluation : P) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจ�า

หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนมีความคิดเห็นต่อหลัก

สูตรฯ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40/ X = 4.22)

 1.2 ผลการสัมภาษณ์บัณฑิตกับกรรมการ

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สรุปดังนี้

  1.2.1 ด้านบริบท บัณฑิต/กรรมการ

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า

แต่ละด้านมีความเหมาะสมระดับมาก และสิ่งท่ีต้อง
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ปรับปรุงคือน่าจะเพิ่มเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เข้าไปในปรัชญาด้วย และเพิ่มรายวิชาหมวดวิชา

เอกให้มากกว่านี้ผู ้เรียนจะได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มากขึ้น และอยากให้จัดหา/น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เครือ่งมอื อปุกรณ์ใหม่มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน

ให้มากขึน้ เนือ่งจากของเดมิมไีม่เพยีงพอกบัผูเ้รยีนและ

เก่ามาก

  1.2.2 ด ้านป ัจจัยน�าเข ้า บัณฑิต

ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร

เป็นอย่างด ีส่วนกรรมการประจ�าหลกัสตูรและอาจารย์

ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ค่อยเข้าใจหลักสูตรเพราะ

คิดว่าไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงจะรับผิดชอบเฉพาะรายวิชาท่ี

ตนเองสอนเท่านั้น น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ 

และเห็นว่าผู้สอนมีคุณวุฒิ ความสามารถทางวิชาการ 

ประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ในเรื่อง

คุณสมบัติผู ้เรียนด้านต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก

เพราะจบมาในสาขาท่ีต่างกัน และท�างานต่างกัน

ท�าให้การเรียนบางรายวิชา มีปัญหาโดยเฉพาะวิชาที่

ต้องฝึกปฏิบัติ ในส่วนของสื่ออุปกรณ์การเรียนมีความ

พร้อมในการใช้งานระดับน้อย ในส่วนของห้องเรียน 

อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ

เพียงพอสามารถใช้ได้อย่างสะดวกทั่วถึง ในการจัดสรร

งบประมาณเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนคิดว่ามี

น้อยมาก เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ยังไม่ทั่วถึง

  1.2.3 ด้านกระบวนการ บณัฑติทีส่�าเรจ็

การศึกษาหลักสูตรฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ค่อยรู้ข้อมูล

เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ส่วนกรรมการประจ�า

หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมี

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้

สอนเลยตลอดระยะเวลาที่ใช้หลักสูตร และเห็นว่าไม่มี

แผนการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีชัดเจน ในส่วนของ

การประเมนิผูส้อน/ผูเ้รยีนหลงัเสรจ็ส้ินการสอนทุกภาค

การศกึษาเพือ่เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุหลักสตูรมกีาร

ด�าเนินการทุกภาคการศึกษาอยู่แล้ว และการจัดการ

เรียนการสอนของคณาจารย์ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่แล้ว แต่บางวิชาควร

จะมีเทคนิคการถ่ายทอดให้มากกว่านี้โดยวิชาท่ียากๆ 

ส่วนการวัดและประเมินผลก็ท�าหลากหลายมีทั้งสอบ

เก็บคะแนน ใบงาน การน�าเสนอหน้าชั้นเรียน บางวิชา

ก็จะมีโครงงาน/ชิ้นงานด้วย แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่จะ

ไม่ค่อยแจ้งผลให้ทราบทุกครั้งเพราะผู้สอนมีภาระงาน

สอนมาก มีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมเนื้อหา

และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

  1.2.4 ด้านผลิตผล บัณฑิต/กรรมการ

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นว่า 

ผูเ้รยีนสามารถส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาท่ีก�าหนด

เกือบ 100% อยู่แล้ว และมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ

คณุลกัษณะตามปรชัญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

โดยเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพ ผู้

เรียนที่ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีงานท�าเกือบทุกคน

อยู่แล้วเพราะบางคนท�างานอยู่แล้วก่อนเข้าเรียนท�าให้

มปีระสบการณ์หางานได้ไม่อยาก และสามารถประยกุต์

ความรู้ไปใช้ในการท�างานได้เป็นอย่างดี 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิต ที่เป็น

จริงของผู้ใช้บัณฑิต มีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 ผลการการศึกษาความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ

บัณฑิตที่เป็นจริงจากแบบสอบถาม สรุปดังนี้

  2.1.1 ผลรวมทกุด้าน พบว่า คณุลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74) 

ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงอยู ่ในระดับมาก 

( X = 3.66)

  2.1.2 ผลรวมด้านความรู้ในวิชาชีพ/

สาขาวิชาที่ส�าเร็จการศึกษา พบว่า คุณลักษณะ
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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 

จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู ่ ในระดับมากที่สุด ( X = 

4.83) ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.02)

  2.1.4 ผลรวมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.75) ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีเป็น

จริงอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72)

 2.2 ผลการสัมภาษณ์ผู ้ ใช ้ บัณฑิตต ่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สรุปได้ว่า ผู้ใช้บัณฑิต

ส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน

ความรู้ในวิชาชีพ/สาขาวิชาท่ีส�าเร็จการศึกษาต้องมี

ความรู้พ้ืนฐานในสาขาท่ีจบ และสามารถน�ามาปฏิบัติ

นานจริงได้ เปิดใจและมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่

กับหน่วยงาน/ สถานประกอบการ/ บริษัท มีทักษะ

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ น�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การท�างานได้ และต้องกล้าคิด กล้าเสนอความคิดเห็น

พร้อมท้ังยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนท่ีเห็นต่างกับ

ตนเองอย่างมีเหตุผลด้วย ในด้านคุณธรรม จริยธรรม

ต้องซื่อสัตย์ ยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม มีเหตุ-ผลใน

การท�างาน ปรบัตวัอยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้ ไม่เหน็แก่ตวั มอง

ประโยชน์ส่วนรวมและและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ด้าน

มนุษยสัมพันธ์ต้องปรับตัวเข้ากับองค์กร มีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงาน ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม

ร่วมโครงการกับองค์กร 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต ่อความ

ต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการน�า

ความรู้ไปใช้ในการท�างานของบัณฑิต

 3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความ

ต้องการหลักสูตรฯ จากแบบสอบถาม สรุปได้ว่า 

บัณฑิต/กรรมการประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

มีความต้องการหลักสูตรฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด( X = 

4.76/ X = 4.81)

 3.2 ผลการสัมภาษณ์บัณฑิต/กรรมการ

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อความต้องการ

หลักสูตรฯ สรุปได้ว ่า บัณฑิต/ กรรมการประจ�า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมี

การให้เปิดหลักสูตรฯ ต่อไป เพื่อเป็นช่องทาง/ โอกาส

ทางการศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาที่

สนใจหลักสูตรนี้ จะจัดเป็นลักษณะเทียบโอนก็ได้ ใน

เรื่องของวันเวลาเรียนควรมีท้ังวันจันทร์-ศุกร์ส�าหรับ

คนที่ยังไม่มีงานท�า และวันเสาร์-อาทิตย์ส�าหรับคนที่

ท�างานอยู่แล้ว และใช้เวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี เพราะคิด

ว่าส่วนที่เรียนระดับอนุปริญญามาควรจะเทียบโอนได้

บ้าง และควรเพ่ิมรายวิชาเอกมากๆ จะได้เชี่ยวชาญ

ในสาขาที่เรียน และน�าไปท�างานได้จริงและมั่นใจ 

ต้องการรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อภาพนิ่ง/ 

ภาพเคลื่อนไหว และฝึกอบรม น�าสื่อหรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆมาใช้ในการสอน มีกิจกรรมให้ฝึกคิด ฝึกท�า/ ฝึก

ปฏบิตัจิรงิ ควรมกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนควรท�า

หลากหลาย ในส่วนบริการด้านต่างๆ ควรให้มเีจ้าหน้าท่ี

อยู่ประจ�าในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อปรึกษาปัญหาการลง

ทะเบียน กฎระเบียบต่างๆ ให้กับนิสิตและคอยบริการ

คณาจารย์ในเรื่องการเรียนการสอน 

 3.3 การน�าความรู้ไปใช้ในการท�างานของ

บณัฑติ พบว่า บณัฑติมคีวามคดิเห็นต่อการน�าความรูไ้ป

ใช้ในการท�างานรวมทกุข้ออยูใ่นระดับมาก ( X = 3.58) 

และเมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า บัณฑิตใช้ความรู้ใน

หมวดวชิาเฉพาะสาขากลุม่รายวชิาคอมพวิเตอร์ในการ

ท�างานเป็นประจ�า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.80) 

รองลงมาใช้วิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขากลุ่มรายวิชา
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การถ่ายภาพและผลติรายการวดีทิศัน์/สือ่เคลือ่นไหวใน

การท�างานเป็นประจ�าอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41) และ

ใช้วชิาในหมวดวชิาเฉพาะสาขากลุม่รายวชิาฝึกอบรมใน

การท�างานเป็นประจ�าอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) 

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ควรด�าเนินการ ดังนี้

 4.1 ด้านบริบท ควรมีการปรับปรุงปรัชญา 

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ค�าอธิบายรายวิชา 

และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

ยุคปัจจุบัน และตรงกับความต้องการของผู้เรียน และ

ผู้ใช้บัณฑิต และมีการเน้นทักษะที่ต้องใช้ในการด�ารง

ชีวิตอยู่ในสังคม 

  4.2 ด้านปัจจยัน�าเข้า ผูส้อนควรมคีวาม

รู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน

รายวิชาที่สอน พัฒนาผลงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาอย่าง

ต่อเน่ือง มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเทคนิคการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ระหว่างคณาจารย์

ทั้งในและนอกสถาบัน มีการจัดโครงการเสริมเกี่ยวกับ

พฒันาความรู ้ทกัษะพืน้ฐานให้นสิติ จดัสรรงบประมาณ

และจัดหาเอกสาร ต�ารา สื่อวัสดุต่างๆ ห้องปฏิบัติการ

ต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม

 4.3 ด้านกระบวนการ ควรมีการประเมิน

ตามวงรอบ 4 ปี และในช่วงระหว่างการใช้หลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้สอนต้องมีการประชุม

กัน น�าผลประเมินผู้สอน/ ผู้เรียนทุกภาคการศึกษามา

วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไข 

ปรับปรุง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอน

ควรก�าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และต้อง

ประเมินให้หลากหลาย 

 4.4 ด้านผลิตผล ควรมีการส่งเสริมหรือจัด

โอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงตามหน่วยงาน/

สถานประกอบการอาจท�าเป็นลักษณะโครงการร่วม

ระหว่างภาควิชาฯกับหน่วยงานเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต

ได้ฝึกประสบการณ์ตรง กระตุ้น ส่งเสริมให้บัณฑิต

กล้าคิด กล้าเสนอความคิดใหม่ๆ ช่วงระหว่างศึกษา

ผู้สอนควรเน้นจัดกจิกรรมให้นสิิตได้เสนอความคดิใหม่

และฝึกน�าเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ

อภิปรายผล 

1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 พบว่า ความคิดเห็นต่อหลัก

สูตรฯ ของบัณฑิตมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 

กรรมการประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีผลรวม

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ในส่วนของบัณฑิตอาจเป็นเพราะขาดความรู้ 

ความเข้าใจหลักสูตรฯในภาพรวมและเหน็ว่าด้านปัจจัย

น�าเข้า ยังขาดความพร้อมอย่างมาก (ส่วนใหญ่ต้อง

ท�างานมีเวลาไม่เต็มที่) ขาดทักษะในการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศต่างๆ ด้วยตนเองและสามารถวิเคราะห์ 

สังเคราะห์มาใช้ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อวัสดุ 

อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่เพียงพอ และการ

จัดสรรงบประมาณส�าหรับการเรียนการสอนมีน้อย

ไม่เหมาะสมกับจ�านวนนิสิตท�าให้ผลการประเมินใน

ภาพรวมต�่า ในส่วนของกรรมการประจ�าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอนมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจ

เป็นคณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร เห็นว่า

หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ท�าให้

เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตร โดยเฉพาะด้านบริบท ด้าน

กระบวนการ และด้านผลิตผล สอดคล้องกับทาบา 

(Taba, 1962, pp. 422-425) วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543, 

หน้า 50) และสุนทรีย์ คนเที่ยง (2550, หน้า 23) กล่าว่

า การพฒันาหลกัสตูรทีด่ต้ีองท�าอย่างเป็นขัน้ตอน ค�านงึ

ถึงองค์ประกอบทุกด้าน และพิจารณาความต้องการ
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สงัคมด้วย จะพฒันาหลกัสตูรต้องเริม่จากการวเิคราะห์

สภาพปัญหา (Diagnosis of Needs)  การศึกษาความ

ต้องการเป็นสิ่งส�าคัญเป็นอันดับแรกผู้พัฒนาหลักสูตร 

จะต้องวินิจฉัยประสบการณ์ ความต้องการและความ

สนใจของผูเ้รยีนรวมถงึปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลงด้าน

ต่างๆ ในสังคมปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ Stufflebeam 

(1971) Cronbach (1963) Alkin (1969) กล่าวว่า 

การประเมินควรท�าให้รอบด้าน ครบทุกองค์ประกอบ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่าง

เหมาะสม 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็น

จริงของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74) 

และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงรวมทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.66) เพราะในหลักสูตรให้ความ

ส�าคัญและส่งเสริมความรู้ ทักษะและกิจกรรมทุกด้าน 

ทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ/สาขาวิชาท่ีส�าเร็จการศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ จรรยา

บรรณวชิาชีพเน้นให้มีการสอดแทรกสิง่เหล่านีเ้ข้าไปใน

การจดัการเรยีนการสอนทุกรายวชิา และความพยายาม

ให้นิสิตได้มีโอกาสประยุกต์ความรู ้ไปพัฒนางานท่ี

ตนเองรับผิดชอบ มีการให้ท�าจริง/ ใช้จริงในระหว่าง

ที่ศึกษา เช่น อบรมผลิตสื่อให้ครูปฏิบัติการสอนตาม

โรงเรียนต่างๆ จัดเวทีให้เสนอผลงานให้กล้าคิด กล้าท�า 

กล้าแสดงออก สอดคล้องกับ Beauchamp (1981) 

อุทุมพร จามรมาน (2543) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม

การสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือมีโอกาสได้ปฏิบัติ

จริงจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือร้น

ในการเรียนเพิ่มขึ้น กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก คิด

สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้ดีขึ้นและสอดคล้องกับทิศนา 

แขมมณี (2551, หน้า 341) กล่าวว่า การให้นักเรียน

ได้ ได้ท�าความเข้าและปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรม

ต่างๆ/ โครงการ จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน และ

ผู้เรียนมีความตั้งใจ มีความมั่นใจในการท�างาน กล้าคิด

กล้าท�าด้วยตนเองมากขึ้น 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความต้องการ

หลักสูตรฯ พบว่า บัณฑิต กรรมการประจ�าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นต่อความต้องการ

หลักสูตรฯ รวมทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ

คิดว่ามีองค์ประกอบของหลักสูตรครอบคลุมทุกด้าน 

เช่น มีการจัดการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ

และมีการเน้นฝึกท�าจริง มีการจัดผู้สอนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนจริง ผู้สอนรู้จักวิธีการถ่ายทอด

ความรู้ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย น�า

สื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสอน มีการวัด

และประเมินผลการเรียนควรท�าหลากหลาย และเป็น

หลักสูตรที่เรียนจบแล้วสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน

การท�างาน/ด�าเนินชีวิตได้จริง ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่อง

ส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรฯ สอดคล้องกับทาบา 

(Taba, 1962) วิชัย วงศ์ใหญ่ (2548) กล่าวว่า การ

พัฒนาหลักสูตรที่ดีต้องท�าอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน

ที่ชัดเจน พิจารณาปัจจัยรอบด้าน ทั้งวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา การศึกษาความต้องการผู้สอน/ ผู้เรียน/ ผู้ใช้

บัณฑิต/ สังคม คุณสมบัติผู้สอน/ ผู้เรียน วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหา รายวิชา สื่อ/ กิจกรรม ทรัพยากร

การเรียน การประเมิน หลักสูตรองค์ประกอบเหล่านี้

จะท�าให้ได้หลกัสตูรมคีณุภาพและตรงกบัความต้องการ

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ

ควรน�าผลการประเมิน ผลการศึกษาความต้องการ

หลักสูตร และข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษาไปวางแผน และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เกิด
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ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และผู้ใช้บัณฑิต 

 1.2 ผลการประเมินหลักสูตรและความคิด

เห็นของผู้ใช้บัณฑิต เหมาะส�าหรับผู้บริหาร กรรมการ

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลเพื่อ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ 

 1.3 ควรน�าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน

หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และพิจารณา

ผลประเมินรายด้านทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า 

ด้านกระบวนการ และด้านผลิตผลไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรใหม่อย่างละเอียดจะท�าให้ได้หลักสูตรใหม่ท่ี

ตรงกับความต้องการผู้เรียน ผู้สอน กรรมการบริหาร

หลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง

 1.4 กรรมการบรหิารหลกัสตูรและอาจารย์

ผู้สอนควรน�าจุดอ่อนที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง

หลักสูตรทันที เช่นจุดอ่อนด้านปัจจัยน�าเข้า (Input 

Evaluation : I) ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม

ผู้เรียน พื้นฐานผู ้เรียน การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากรการเรียนต่างๆ ให้เพียงพอกบัปริมาณผู้เรียน 

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับจ�านวน

ผู้เรียนด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรโดยยึด

รูปแบบการประเมินแบบอื่น เช่น ประเมินโดยยึด

จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก ของไทเลอร์ 

(Tyler) และรูปแบบการประเมนิหลักสูตรของแฮมมอน

ด์ (Hammond) เพื่อให้ทราบและสามารถปรับปรุง

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 2.2 ควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะ 

เพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ 

ระยะที ่2 การประเมนิหลักสูตรระหว่างการด�าเนนิการ

ใช้หลักสูตร และระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลัง

การใช้หลักสูตรจะท�าให้ตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) สภาพและเงือ่นไขทีส่่งผลต่อความมีวนิยัของนกัเรยีน กลุม่ตวัอย่าง 

จ�านวน 12 คน เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมอืท่ีใช้แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง การวเิคราะห์

ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา 2) ก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง

สถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศกึษา เทคนคิวธิกีารวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR) กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 13 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความมีวินัยของนักเรียนนั้นเริ่มต้นจากที่บ้าน แต่

เนื่องจากครอบครัวในปัจจุบันมีสภาพเป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพหรือ

ท�างานนอกบ้าน ท�าให้เดก็ต้องอยูบ้่านเพยีงล�าพงั ส่งผลท�าให้เกดิช่องว่างระหว่างพ่อแม่คนในครอบครัวนอกจาก

น้ันสื่อต่างๆ ในปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผลต่อวินัยของนักเรียนร่วมด้วยสถาบันการศึกษา ครู

เป็นตัวแทนที่จะช่วยขัดเกลาทางสังคม มีหน้าท่ีสอนให้มีความรู้และทักษะ ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต 

มีการอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี และปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม 2) ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความมีวินัย

ของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน

โดยความร่วมมือของภาคส่วน ก�าหนดแนวนโยบาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมีวินัย 2.1) การอบรมเลี้ยง

ดูของครอบครัวแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพที่ดีมีส่วนส�าคัญ ต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง

ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 2.2) การปฏิบัติการท�าข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มระหว่างผู้ปกครอง ครูและ

นักเรียน มีผลดีต่อการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบัน

การศึกษา และ 2.3) ผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า วินัยของนักเรียนสูงขึ้น 
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ค�าส�าคัญ : 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�า

ปัจจุบันวิถีการด�าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

ตามสังคม ด้วยการที่ทุกคนต้องประกอบอาชีพ พ่อ

แม่ ท�างานนอกบ้าน ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว 

ลูกต้องอยู่บ้านตามล�าพัง มีอิสระในความคิด รับสื่อ

ต่างๆ ได้ง่ายจากโลกเทคโนโลยี จึงท�าให้เด็กและ

เยาวชน รกัความสะดวกสบาย ขาดความมมุานะ อดทน 

ชีวิตเรียบง่าย ไร้กฎระเบียบเด็กและเยาวชนไทยได้

รับอิทธิพลของกระแสสังคม วัฒนธรรม และสภาพ

แวดล้อมได้ง่ายกว่าวยัอืน่ๆ สถานการณ์และปัญหาเดก็

ในสังคมไทยมีความซับซ้อน วิกฤติ และรุนแรงระบบ

เศรษฐกจิทนุนยิม ตลาดการแข่งขนัแบบเสร ีการเร่งเร้า

และการกระตุน้ในลกัษณะบรโิภคนยิม ท�าให้โครงสร้าง

ทางสังคมอ่อนแอ ทุนทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม

ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกแยกจากเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งจึงได้รับการหล่อหลอมจาก

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้

เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนล่อแหลม เสี่ยง

ต่อการกระท�าผิดกฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดี

งาม มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้นเหตุของปัญหา

อื่นๆ อีกหลายประการ รวมไปถึงการฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ

และการปฏิบัติตนที่เกินความพอดี (พรสันต์ เลิศวิทยา
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วิวัฒน์, 2550, หน้า 5) เรื่องที่ต้องเร่งฟื้นฟู ส่งเสริม 

และสร้างสรรค์ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง 

เนื่องจากคนไทยก�าลังประสบปัญหาวิกฤตจากกระแส

วัฒนธรรมตะวันตก เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร โดย

ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ท�าให้

คณุธรรมและจรยิธรรมลดลง โดยเฉพาะในกลุม่เด็กและ

เยาวชน น�าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม

และบริโภคนิยมเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน

ควร การใช้สารเสพติด เที่ยวกลางคืน ติดเกม ดื่มสุรา 

สบูบหุรี ่มัว่สมุ การใช้ความรนุแรง และลักทรพัย์ ปัญหา

ทีน่่าเป็นห่วงของเยาวชนไทยในปัจจบัุน ได้แก่ ปัญหายา

เสพติด ร้อยละ 35.8 รองลงมาได้แก่ ปัญหาพฤติกรรม

ทางเพศ ร้อยละ 23.2 ปัญหาเรือ่งความประพฤต ิได้แก่ 

เที่ยวกลางคืน ใช้จ่ายเกินตัว และพฤติกรรมก้าวร้าว

รุนแรง ร้อยละ 23.1 ปัญหาติดเกม การพนัน และภัย

ทางอนิเทอร์เนต็ ร้อยละ 13.7 และปัญหาเรือ่งการเรยีน 

ร้อยละ 4.2 ปัญหาต่าง ๆ เป็นเพราะเด็กและเยาวชน

ไทยส่วนใหญ่ขาดการปลกูฝังในด้านคณุธรรม จริยธรรม 

อย่างเหมาะสม (ส�านักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, 

2553, หน้า 6) ผู้ปกครองมีบทบาทที่ส�าคัญที่จะช่วย

เด็กวัยรุ่นได้ โดยการพยายามใช้เหตุผล เป็นท่ีปรึกษา

ของเด็กวัยรุ่น เป็นผู้ฟังที่ดี ยอมรับฟังเหตุผล ไม่บังคับ

เดก็วยันีจ้นเกินไปข้อส�าคญัทีส่ดุ จะต้องพยายามเปลีย่น

ทัศนคติทางลบที่มีต่อเยาวชนวัยรุ่น และเป็นตัวแบบที่

ดีทั้งทางด้านความประพฤติ มาตรฐานจริยธรรม และ

ค่านยิม ข้อส�าคญัผูใ้หญ่ทัง้ครแูละผูป้กครองควรจะเป็น

ผู้ที่วัยรุ่นสามารถปรึกษาปัญหาได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 

2559, หน้า 89) 

ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กจรจัด ปัญหายา

เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาโสเภณีเด็ก 

ปัญหาการข่มขืนช�าเราเด็ก และปัญหาท�าแท้ง 

สืบเนื่องจากสภาพครอบครัวผู ้น�าครอบครัว ต้อง

ดิ้นรนขวนขวายออกไปท�างานหามรุ ่งหามค�่า ไม่มี

เวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด ท�าให้เขาเหล่านั้น

ขาดความรัก ความอบอุ่น ซ่ึงเป็นสาเหตุให้บุตรไม่มี

ความเคารพเชื่อฟัง ขาดจิตส�านึกในการรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ ปัญหานักเรียนขาดความมีวินัย ปัญหาการ

ปรับตัว และส่ือต่างๆ ท�าให้นกัเรียนปฏบิติัตนตามแบบ

อย่างที่ได้พบเห็นจากสื่อเทคโนโลยี ท�าให้เยาวชนขาด

ความมีวินัย ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้

สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ใช้เครือ

ข่ายการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พัฒนา

คณุภาพผูเ้รยีน เสรมิสร้างวนิยัและสนบัสนนุให้นกัเรยีน

ประกอบความดี (กรมวิชาการ, 2542, หน้า 13-17) 

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา (องค์การมหาชน) ได้ก�าหนดมาตรฐานการศกึษา 

และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) มี

มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมค่านิยม

ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ผู้เรียน

มีวินัย มีความรับผิดชอบ 2) ผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์

สุจริต 3) ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 4) ผู้เรียนมี

ความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่

เห็นแก่ตัว 5) ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า 6) ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วน

รวม (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา, 2549, หน้า 11) ด้านความมีวินัยเป็น

คุณธรรมที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมปัจจุบัน การควบคุม

พฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและสุข

นิสัยอันดีที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองนั้น มี

ความส�าคัญอย่างย่ิงที่จะท�าให้เด็กและเยาวชนพร้อม

ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่
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ตนมีอยู่ได้อย่างราบรื่น และเกิดพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคม ไม่ยึดเอาความต้องการ ณ ปัจจุบันของตนเป็น

ที่ตั้ง ดังน้ัน การเสริมสร้างวินัยให้แก่เด็กและเยาวชน

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเด็กโดยตรงแล้ว ยังนับว่า

มีผลช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมไทย

ไปพร้อมกันด้วย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2551, หน้า 7-8)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนัก

และเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมความมีวินัยของ

นักเรียนโดยสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา มี

ส่วนร่วมก�าหนดให้ความร่วมมอืกนัทีจ่ะพฒันานกัเรยีน

ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศกึษาสภาพและเง่ือนไขทีส่่งผลต่อความ

มีวินัยของนักเรียน

2. เพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ

มีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วจัิยศกึษา ทฤษฎ ีแนวคดิ งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่

1. ทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคม (Social 

Learning Theory) ของBandura (1997) และ

2. ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ Kohlberg 

(1976) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 1. ศึกษำสภำพและเงือนไขที่ส่งผลต่อควำมมีวินัยของนักเรียน 
 กลุ่มตัวอย่ำง จ านวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ได้รับ
รางวัล พ่อแม่ดีเด่น ครูดีเด่น และนักเรียนดีเด่น 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
จ านวน 6 ข้อ 
 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด าเนินการสร้างข้อ 
ค าถามการสนทนากลุ่ม ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการวิจัยและท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมาหาค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 และ
น าข้อค าถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปใช้  
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน   
 เพ่ือนัดหมายก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยร่วมกันสนทนากลุ่ม 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยน าข้อมูลที่ 
ได้จากการสนทนากลุ่ม ท าการจ าแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อน ามาสรุป สภาพและเงื่อนไขท่ีส่งผล
ต่อความมีวินัยของนักเรียน 
 ตอนที่ 2  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมมีวินัยของนักเรียนโดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบันครอบครัวและสถำบันกำรศึกษำ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทางสังคม Banduru 
2. ทฤษฎีจริยธรรม
ของ Kohlberg 
 

สภาพและเง่ือนไขที่
ส่งผลต่อวินัยของ
นักเรียน 

ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือส่งเสริมวินัย
นักเรียนของสถาบัน
ครอบครัวและสถาบัน 
การศึกษา 
 

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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ศึกษาสภาพและเงือนไขที่ส่งผลต่อความ

มีวินัยของนักเรียน

กลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 12 คน เลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผูไ้ด้รบัรางวลั พ่อแม่ดเีด่น 

ครูดีเด่น และนักเรียนดีเด่น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ ์กึ่ ง โครงสร ้ า ง  ( Semi -

Structured Interview) จ�านวน 6 ข้อ

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด�าเนินการสร้างข้อค�าถาม

การสนทนากลุ่ม ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการ
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วิจัยและท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมา

หาค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 และน�าข้อค�าถาม

ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว

น�าไปใช้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ติดต่อประสานงานกับผู ้ร ่วมสนทนากลุ ่ม 

ประกอบด้วย ผูป้กครอง คร ูและนกัเรยีน เพือ่นดัหมาย

ก�าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด�าเนินการสนทนากลุ่ม 

ผู้วิจัยร่วมกันสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้จัิยรวบรวมข้อมลูท�าการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิ

เนือ้หา (Content Analysis) โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการ

สนทนากลุ่ม ท�าการจ�าแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อ

น�ามาสรปุ สภาพและเงือ่นไขท่ีส่งผลต่อความมวิีนัยของ

นักเรียน

ตอนที่ 2 การก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม

ความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง

สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา

กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 15 คน เลือกแบบ

สมัครใจ ประกอบด้วย ผู้ปกครอง จ�านวน 6 คน, 

ครู จ�านวน 1 คน, นักเรียน จ�านวน 6 คน และ

ผู้ประกอบการ จ�านวน 2 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ข้อค�าถามแบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-Structured) จ�านวน 4 ข้อ

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด�าเนินการสร้างข้อค�าถาม

การสนทนากลุ่ม ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการ

วิจัยและท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมาหา

ค่า IOC และน�าข้อค�าถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ

แนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วจัิยติดต่อประสานงานกบัผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ประกอบด้วย ผูป้กครอง คร ูและนกัเรยีน เพือ่นดัหมาย

ก�าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด�าเนินการสนทนากลุ่ม 

ผู้วิจัยร่วมกันสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยน�าข้อมูลที่ได้จาก

การสนทนากลุ่ม ท�าการจ�าแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูล

เพ่ือน�ามาสรุปยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของ

นกัเรยีนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัครอบครวัและ

สถาบันการศึกษา

การน�ากระบวนการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ

ความมีวินัยของนักเรียน

กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม 

(PAR)

กลุ่มตัวอย่าง ครอบครัว จ�านวน 6 ครอบครัว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบวัดพฤติกรรม 

จ�านวน 30 ข้อ และการจดบันทึก

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วจัิยด�าเนนิการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงาน

วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัย

ของนกัเรียนโดยความร่วมมอืระหว่างสถาบนัครอบครวั

และสถาบันการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวคิดของการสร้าง

เครื่องมือ สร้างข้อค�าถามให้ครอบคลุมความมีวินัย

ของนักเรียน สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะจ�านวน 

40 ข้อ น�าเครื่องมือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วมา

หาค่า IOC คัดแบบวัดพฤติกรรมที่เข้าเกณฑ์ไว้จ�านวน 

30 ข้อ น�าแบบวัดพฤติกรรม ไปทดลองใช้ (Try Out) 

กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลน�าแบบวัดพฤติกรรมที่
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ทดลองใช้ไปวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่หาค่าความเชือ่มัน่ ของ

คูเดอร์ริชาร์ดสัน KR20 การหาค่าความเที่ยงเชิงความ

สอดคล้องภายในโดยใช้สูตร (ศุภกร วงศ์วิวัฒน์ทนุกิจ, 

2555, หน้า 150) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ (α ) เท่ากับ 0.72

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยคร้ังน้ีใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2559 โดยการ

ศกึษาปัญหา การก�าหนดแผนงานในการแก้ปัญหา การ

ลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบผลการปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช ้ ร ้อยละ และ วิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)

ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้สรปุผลการ

วิจัย โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1. สภาพและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความมีวินัย

ของนักเรียน พบว่า

สภาพครอบครัว วินัยของนักเรียนนั้นเริ่มต้น

จากท่ีบ้าน แต่เน่ืองจากครอบครัวในปัจจุบันมีสภาพ

เป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครอง 

ประกอบอาชีพหรือท�างานนอกบ้าน ท�าให้เด็กต้องอยู่

บ้านเพียงล�าพัง ส่งผลท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่

คนในครอบครัวนอกจากนั้นสื่อต่างๆ ในปัจจุบันมีผล

ต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผลต่อวินัยของนักเรียน

ร่วมด้วย ได้แก่ ขาดมารยาททีดี่งาม, การปฏบัิตติามกฎ

ระเบยีบ กตกิาของสงัคม การตรงต่อเวลา ความสามคัคี 

การทะเลาะวิวาท การวางแผนในการท�างาน ท้องก่อน

วยัอนัควร และยาเสพตดิ เป็นต้น นอกจากนีก้ารน�าแบบ

อย่างจากครอบครวัอืน่ๆ มาเป็นข้อคิดในการวางกรอบ

การปฏิบัติตัวของบุตรและการเล้ียงดู ก็เป็นอีกหนึ่ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยต่อนักเรียนด้วย

สถาบันครอบครัว เป็นเครื่องบอกสถานภาพ

และบทบาทในสังคมที่เรามีส่วนร่วม ตลอดจนก�าหนด

สิทธแิละหน้าทีท่ีส่มาชกิมต่ีอกนัและต่อสังคม ซ่ึงจะเหน็

ได้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดช่วยยึดโยงชีวิตคนให้มี

เสถยีรภาพให้มคีณุภาพมากทีส่ดุภายใต้ความรกั ความ

อบอุ่น ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรด้วยการอยู่ร่วม

กนัเป็นครอบครวัก่อให้เกิดการขดัเกลาทางสงัคมเพือ่ให้

เข้ากบักฎเกณฑ์ของสงัคมและเพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบั

คนอื่นได้ มีส่วนในด้านวินัยของนักเรียน คือ 

การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การอบรม

เลี้ยงดู มีส่วนส�าคัญต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

เป็นอย่างมาก ผู้ปกครองท่ีเล้ียงดู เป็นผู้ท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในการอบรมสั่งสอน ระเบียบแบบแผน วางกฎ 

กติกาพื้นฐานในบ้านเพื่อการฝึกระเบียบวินัยในสังคม 

การเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ให้ความใกล้

ชิด ให้ความเสมอภาค มีอิสระในด้านความคิดอย่าง

มีเหตุผล รวมทั้งผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพ

ในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว ความผูกพันรักใคร่ การดูแลเอาใจใส่ต่อ

กัน ก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

จะท�าให้เด็กและเยาวชนว่านอน สอนง่าย อยู ่ใน

กฎ ระเบียบ หรือวินัย พร้อมที่จะรับค�าสั่งสอน ชี้แนะ 

แนะน�า เมือ่เด็กและเยาวชนออกสู่สังคมสามารถอยูร่่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กและเยาวชนมัก

สังเกตพฤติกรรมส่วนใหญ่จากแบบอย่างที่อยู่ใกล้ตัว 

รอบๆ ตัวรวมทั้งสื่อ และสิ่งแวดล้อม ถ้าได้รับการเสริม

แรง เป็นรางวลั อาจจะไม่ท�าตามแบบในทนัท ีจะเก็บจ�า

ไปคดิหรอืทดลองดกู่อนกไ็ด้ การสงัเกตตวัแบบเป็นเวลา

นาน เช่น ลูกมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง การเรียนรู้และจะ
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ท�าตามอย่าง พ่อแม่โดยไม่รูต้วั ดงันัน้ พ่อแม่ ผูป้กครอง 

ควรเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับเด็กและเยาวชน 

ปัจจัยอื่นๆ เป็นปัจจัยภายนอก นอกเหนือ

จากครอบครัว เช่น สื่อต่างๆ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

การคบเพื่อน เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความมีวินัย

ต่อเด็กและเยาวชนด้วย ท�าให้เกิดค่านิยม ความเชื่อ 

ทัศนคติ และเรียนรู้พฤติกรรมแบบอย่างต่างๆ แล้วน�า

มาประพฤติปฏิบัติในสังคม 

สถาบันการศึกษา ครูเป็นตัวแทนท่ีจะช่วย

ขัดเกลาทางสังคม มีหน้าท่ีสอนให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต และอบรมเพ่ือให้

เป็นพลเมืองดี อยู่ในกรอบของสังคมและเป็นที่ยอมรับ

ครู เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการ

สอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้และมีความส�าคัญท่ี

จะเป็นผู้ชี้น�าหลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติ

และสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน

2. ก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมี

วินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษา

 2.1 ก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ

มีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษา

  2.1.1 ควรมีแนวทางในการส่งเสริม

ความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือของภาคส่วน

การก�าหนดแนวนโยบาย ที่เข้ามามีส่วนส่งเสริมความ

มีวินัยเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสถาบันครอบครัว มีหน้าที่

จะต้องก�าหนดแผน โครงการ วางนโยบายร่วมกัน เพื่อ

ให้สอดคล้องกันในด้านปฏิบัติ

  2.1.2 การท�าส่ือออนไลน์ให้ความรูเ้รือ่ง

กฎหมายในชวีติประจ�าวนั กฎ ระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน

และสังคม ส�าหรับนักเรียน 

 2.2 พัฒนาวินัยผู้เรียนโดยความร่วมมือ

ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 

  2.2.1 นกัเรยีนผูป้กครองมข้ีอตกลงร่วม

กันของสถาบันครอบครัว ในการอยู่ร่วมกันถ้าไม่พูด

คุย หรือท�าความเข้าใจให้ทุกคนในครอบครัวยอมรับ

จะเกิดความขัดแย้ง หรือต่อต้านกัน ด้วยวิธีการแตก

ต่าง หลากหลายถ้าเป็นเด็กจะออกมาในรูปพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม เมื่อรู้ปัญหาการพูดคุยให้ทุกคนเข้าใจ

และยอมรับต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ในครอบครัวจะส่งผล

ต่อพฤติกรรมที่พัฒนาดีขึ้น

  2.2.2 นกัเรยีนผูป้กครองมข้ีอตกลงร่วม

กันของสถาบันการศึกษา นักเรียนบางคนมีพฤติกรรม 

ในครอบครัวกบัสถานศกึษาทีแ่ตกต่างกัน ครู ผู้ปกครอง

และนักเรียนทุกคนต้องเปิดใจยอมรับ พูดคุยกันท�า

ข้อตกลงในการประพฤติ ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มี

การดูแลเอาใจใส่ต่อกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีในการ

ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน

  2.2.3 การปฏิบัติการท�าข้อตกลงร่วม

กันของกลุ่มระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ทุก

คนท�าหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี พยายามปรับ

ตัวเข้าหากัน เพื่อช่วยเหลือ ให้ก�าลังใจต่อเด็ก หรือลูก

หลาน เป็นอย่างดี เด็กก็รู้จักปรับปรุง พัฒนาตนเอง

ในด้านวินัยให้พัฒนาขึ้นทุกครั้ง จึงมีผลดีต่อการส่ง

เสริมความมวีนิยัของนกัเรียนโดยความร่วมมือระหวา่ง

สถาบนัครอบครวัและสถาบนั การศกึษา จากการสังเกต

และการสัมภาษณ์ ยงัพบว่า ผู้ปกครอง นกัเรียน (ครู คอื 

ผู้วิจัย) ทุกคนสามารถท�าตามบทบาทหน้าที่ตนเองโดย

เฉพาะตวันกัเรียนเอง สามารถพฒันาตนเองได้ดมีากขึน้ 

อย่างเด่นชัด

  2.2.4 พบว่า โดยรวมหลังกระบวนการ

มีส่วนร่วมนักเรียนมีวินัยสูงขึ้น ผลจากการจดบันทึก
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พฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน พบว่า พฤติกรรมวินัย

ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน เพิ่มเป็นล�าดับจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ ความรบัผดิชอบ ความอดทน การ

ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม การตรงต่อเวลา ความ

เชื่อมั่นในตนเอง และล�าดับสุดท้ายการแต่งกาย

อภิปรายผลการวิจัย

1. สภาพและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความมีวินัย

ของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า วินัยของนักเรียนนั้น

เริ่มต้นจากที่บ้าน แต่เนื่องจากครอบครัวในปัจจุบัน

มีสภาพเป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก 

ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพหรือท�างานนอกบ้าน ท�าให้

เด็กต้องอยู่บ้านเพียงล�าพัง ส่งผลท�าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างพ่อแม่คนในครอบครวันอกจากนัน้สือ่ต่างๆ ใน

ปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผลต่อวินัย

ของนักเรียนร่วมด้วย สถาบันการศึกษา เป็นตัวแทนที่

จะช่วยขัดเกลาทางสังคม มีหน้าที่สอนให้มีความรู้และ

ทักษะ ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต มีการอบรม

เพ่ือให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในกรอบของสังคมและเป็น

ท่ียอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสิริกร สินสม 

(2558) พบว่า คุณครูควรหาสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ท�าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน จัดกิจกรรม

ปลูกจิตส�านึกหาส่ือการสอนที่ท�าให้นักเรียนมีความ

ตระหนกัในความส�าคญัของการศกึษาและให้มคีวามรบั

ผดิชอบต่อตนเองส�าหรบัผูป้กครองควรให้ความรกัและ

เอาใจใส่นักเรียน ติดตามความเป็นอยู่ควรมีการสอน

จริยธรรมและศีลธรรมให้มากข้ึน ผู้ปกครองควรปรับ

ตัวลดช่องว่างระหว่างวัย โดยการใกล้ชิดกับลูกที่เป็น

วัยรุ่นให้ได้มากที่สุดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ

เข้าใจที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับการศึกษาของสิรินาถ 

ธงศิลา (2557) พบว่า การปฏิบัติตนของครูผู้สอน การ

ปฏิบัติตนของผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน

และครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน อธิบาย

การเปลีย่นแปลงความมีวนิยัในตนเองได้ร้อยละ 60.90 

สอดคล้องกับการศึกษาของสิริวุฒิ เครือวัลย์ (2555) 

พบว่า การจดักจิกรรมเสรมิสร้างวนิยัในโรงเรยีน สภาพ

แวดล้อมทางบ้าน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สัมพันธภาพในครอบครัว และการเป็นแบบอย่างด้าน

วนิยัของคร ูสอดคล้องกบัการศกึษาของพนูสขุ รืน่ปาน 

(2553) พบว่า การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาหรือ

ผู ้ปกครอง สัมพันธภาพในครอบครัว อิทธิพลของ

ตัวแบบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยใน

ตนเอง สอดคล้องกบัการศกึษาของสมหมาย วนิทะไชย 

(2553) ทีพ่บว่า อทิธพิลตัวแบบ บรรยากาศในชัน้เรียน 

และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ที่มีอิทธิพล

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน สอดคล้องผลการศึกษาของเอื้อมพร ลาโยธี 

(2552) ที่พบว่า ปัจจัยทางบ้าน ปัจจัยจากความร่วม

มือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ปัจจัยจากนักเรียน

เอง ปัจจัยจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัย

กลุ่มเพื่อน ปัจจัยจากนักเรียนเอง ปัจจัยจากความร่วม

มอืระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนและปัจจัยจากสภาพ

สงัคมและสิง่แวดล้อม มคีวามสัมพนัธ์กบัการพัฒนาวนิยั

นักเรียน สอดคล้องผลการศึกษาของจิราพร ชมพิกุล 

(2552) ที่พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวไทย วัดจาก

ความผูกพันทางอารมณ์ทีส่มาชกิมต่ีอกนั ความร่วมมอื

และการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว 

 1.1 ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมความ

มีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษา พบว่า ควรมีแนวทาง

ในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วม

มือของภาคส่วน การก�าหนดแนวนโยบาย ท่ีเข้ามามี

ส่วนส่งเสริมความมีวินัยเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสถาบัน

ครอบครัว มีหน้าท่ีจะต้องก�าหนดแผน โครงการ วาง

นโยบายร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกันในด้านปฏิบัต ิ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)140

สอดคล้องผลการศึกษาของเอื้อมพร ลาโยธี (2552) ที่

พบว่า ปัจจัยทางบ้าน ปัจจัยจากความร่วมมือระหว่าง

ผู้ปกครอง และโรงเรียน ปัจจัยจากนักเรียนเอง ปัจจัย

จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยกลุ่มเพื่อน 

ปัจจัยจากนักเรียนเอง ปัจจัยจากความร่วมมือระหว่าง

ผู้ปกครองและโรงเรียนและปัจจัยจากสภาพสังคมและ

สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาวินัยนักเรียน 

สอดคล้องผลการศึกษาของภัทรชนก พันธสาร (2554) 

พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนมีดังน้ี ผู้ปกครอง ครู ควรมีการร่วมกัน

ปรึกษาหารือข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของนักเรียน

ในปกครองร่วมกัน ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับ

ทางโรงเรียนในการคัดกรองนักเรียน โดยการประสาน

กับครูประจ�าช้ันตลอดเวลา ผู้ปกครองควรร่วมมือใน

การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีให้เรียนดีมาก

ขึ้น พยายามค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียน

แต่ละคน ผู้ปกครองและครูควรมีการประสานกันอยู่

ตลอดเวลาทกุๆ ด้าน เพ่ือร่วมมอืกันในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ของนกัเรยีน สอดคล้องผลการศกึษา

ของภัธฑิชา เริ่มรักษ์ (2553) พบว่า การส่งเสริมวินัย

นักเรียนขาดการประสานกับผู้ปกครองนักเรียน คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน มีการ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์มาก ขาดความสม�่าเสมอและ

ความเข้มแขง็ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนและชมุชน

ไม่เหมาะสม และไม่เอื้อต่อการส่งเสริมวินัยนักเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ช่วยส่งเสริมและ

มุ่งเน้นวนิยันกัเรยีน มกีารอนโุลมมาก รวมท้ังการวดัผล

และประเมินผลการเรียนยงัขาดระเบยีบอย่างเคร่งครดั 

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนขาดความต่อเนื่อง 

และไม่บรรลุเป้าหมาย และ ครูไม่ปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างทีด่ ีสอดคล้องผลการศกึษาของกาญจนา พวงจติต์ 

(2550) พบว่า การแก้ไขและส่งเสริมวินัยของนักเรียน

ต้องได้รับความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

โดยครูควรปรับเปลี่ยนวิธีสอน ครูและผู้ปกครองควร

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักเรียนต้องรู้จักแบ่งเวลา 

มีจิตส�านึกในการรักษาระเบียบวินัย รู้จักบทบาทและ

หน้าท่ีของตนเอง ปรึกษาพ่อ แม่และครู เมื่อมีปัญหา 

หรอื ไม่เข้าใจในบทเรยีน ควรเลยีนแบบจากตวัอย่างทีดี่ 

และรู้จักเลือกคบเพ่ือน ครู และผู้ปกครองมคีวามเหน็ว่า 

โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวินัยให้มากขึ้น 

มีการประเมินผล การจัดกิจกรรม และมีการจัดภาระ

งานของครูให้เหมาะสม ควรส่งเสรมิครใูห้มกีารติดตาม

นักเรียนท่ีประพฤติผิด และเคร่งครัดวินัยของนักเรียน

ให้มากขึ้น ครูและผู้ปกครองมีความเห็นว่า ครอบครัว

มีสมรรถภาพในการส่งเสริมวินัยของนักเรียน ถ้า

ครอบครวัให้เวลาในการอบรมส่ังสอนและดแูลเดก็อย่าง

ใกล้ชดิ และการติดต่อร่วมมอืกบัโรงเรียนในการปลูกฝัง

วินัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในลักษณะที่เน้นพื้นฐานของ

วัฒนธรรมไทยยึดหลักประชาธิปไตยและใช้เหตุผล

 1.2 ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความมีวินัย

ของนกัเรียนโดยความร่วมมอืระหว่างสถาบนัครอบครวั

และสถาบันการศึกษา คือ การท�าสื่อออนไลน์ให้ความ

รู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน กฎ ระเบียบวินัยของ

โรงเรียนและสังคม ส�าหรับนกัเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ศึกษาของสิริกร สินสม (2558) พบว่า คุณครูควรหาสื่อ

หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท�าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้

ง่ายขึน้ จดักจิกรรมปลกูจติส�านกึหาสือ่การสอนทีท่�าให้

นักเรียนมีความตระหนักในความส�าคัญของการศึกษา

และให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส�าหรับผู้ปกครอง

ควรให้ความรักและเอาใจใส่นักเรียน ติดตามความ

เป็นอยู่ควรมีการสอนจริยธรรมและศีลธรรมให้มากขึ้น 

ผู้ปกครองควรปรับตัวลดช่องว่างระหว่างวัย โดยการ

ใกล้ชิดกับลูกท่ีเป็นวัยรุ่นให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือสร้างความ

สัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีต่อกัน สอดคล้องผลการ

ศึกษาของดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ (2552) ที่พบว่า 

สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา สถาบันศาสนาและ
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สภาพแวดล้อมมลีกัษณะ ร่วมของกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม

 1.3 พบว่าโดยรวมหลังกระบวนการมี

ส่วนร่วมนักเรียนมีวินัยสูงขึ้น ผลจากการจดบันทึก

พฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน พบว่าพฤติกรรมวินัย

ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน เพิ่มเป็นล�าดับจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความอดทน 

การปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสังคม การตรงต่อเวลา 

ความเชื่อมั่นในตนเอง และล�าดับสุดท้ายการแต่งกาย 

สอดคล้องกบัการศกึษาของสมหมาย วนิทะไชย (2553) 

ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนได้แก่ อัตมโนทัศน์ อิทธิพลตัวแบบ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมี

วินัยในตนเอง ได้แก่ แรงจูงใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย และบรรยากาศในชั้นเรียน ที่มีอิทธิพล

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของสุราณีย์ ปาจารย์ 

(2557) ) ทีพ่บว่า กระบวนการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนผลการ

ศึกษาพบว่า นักเรียนมีการตอบสนองเกณฑ์บ่งช้ีความ

ก้าวหน้าในระดับที่คาดว่าจะเกิดข้ึนทุกข้อในระดับสูง 

คือ 1) นกัเรยีนเริม่มพัีฒนาการทีด่ใีนด้าน ขยนั ประหยดั 

และวินัย 2) ยึดครูเป็นแบบอย่างที่ดี 3) ให้ความเคารพ

ผู้ใหญ่ 4) เป็นที่รักใคร่ของบุคคลอื่น 5) ไม่กล้าท�าผิด

ระเบียบวินัย 6) แข่งกันท�าดี ในระดับที่อยากให้เกิด

ขึ้นและหากเกิดขึ้นได้ก็ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ

ดลใจ ถาวรวงศ์ (2552) ) พบว่า สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและสภาพแวดล้อมมี

ลกัษณะร่วมของกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม คอื การ

มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีเหตุผล สถาบันครอบครัว 

มีบทบาทส�าคัญที่สุดในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ครอบครัวและโรงเรียนควรมีการก�าหนด 

กฎ กติการ่วมกัน โดยให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

ชัดเจน

2. โรงเรียนควรมีการประสานสัมพันธ์กับ

ชุมชนและภาคส่วนในการดูแล ติดตาม พฤติกรรมของ

นักเรียน

3. ครอบครัว โรงเรียนและเพื่อนต้องมีการ

ประสานความร่วมมือในการก�ากบัติดตามดูแลและเป็น

แบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์มาสอน

นักเรียนที่โรงเรียน และพานักเรียนไปศึกษา ปฏิบัติ

ธรรม เพื่อเป็นการหล่อหลอมจิตใจ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1. การพัฒนาวนิยัของบคุคลในสังคมไทย ได้แก่ 

สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. การพัฒนาวินัยระดับครอบครัว ระดับ

ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)142

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ. (2542). การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมตนเอง. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์การศาสนา.

พรสนัต์ เลศิวทิยาววิฒัน์. (2550). รปูแบบการศกึษาคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน. 
ดษุฎีนพินธ์การศกึษาดษุฎบีณัฑติ, สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา, บณัฑติวทิยาลัย, มหาวทิยาลยับรูพา.

พูนสุข รื่นปาน. (2553). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

ศุภกิจ วงศ์วิวัฒน์ทนุกิจ. (2555). พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

สมหมาย วินทะไชย. (2553). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2549). มาตรฐานการบ่งชี้และ
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ.2549-
2553). ม.ป.ท.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของ ผู้เรียน: 
เจตคติและพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: เพลิน สตูดิโอ.

สิริกร สินสม. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการการศึกษา, วิทยาลัยครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สรินิาถ ธงศลิา. (2557). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมวีนิยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศกึษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธ์ครุศาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑติ, สาขา
วชิาการบรหิารการศกึษา, บณัฑิตวทิยาลยั, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั.

สิริวุฒิ เครือวัลย์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2559). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

เอื้อมพร ลาโยธี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Bandura. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
Kohlberg, L. (1976). Development of moral character and moral ideology. In M. T. Hoffman. & 

L. W. Hoffman, (Eds.), Review of child development research. n.p



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 143

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ*

ADMINISTRATION OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF 

THE SPECIAL INVESTIGATION DEPARTMENT

จักรภพ กลิ่นหอม** 

ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ***

บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์ส�าคญัเพือ่ศกึษา 1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ทั้งนี้ ได้น�าแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ 

มาตรฐานในระดบัสากล ความเช่ือมัน่ ความซ่ือสตัย์ และเกยีรตศิกัดิ ์มาปรบัใช้เป็นกรอบแนวคดิของการวจิยัครัง้น้ี

ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็น

หลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลจาก

ประชากรเป็นจ�านวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้ผ่านการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.88 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.86 ประชากร 

คอื บคุลากรทัง้หมดทีป่ฏบัิตงิานในกรงุเทพมหานครของกรมสอบสวนคดพีเิศษ รวม 1,027 คน ส่วนกลุม่ตวัอย่าง 

คือ บุคลากรดังกล่าวจ�านวน 1,027 คน อันเป็นการน�าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูลสนามด�าเนินการระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้

จ�านวน 999 คน คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของประชากรทั้งหมด 1,027 คน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์

ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตัวต่อตัวด้วย

แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทีส่�าคัญในเรือ่งการพัฒนาและฝึกอบรมบคุลากร 

คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความส�าคัญกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรไม่มากเท่าท่ีควร 2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�าคัญ

กบัความเชีย่วชาญทีเ่กดิจากการศกึษาและการเรยีนรูท้ีส่ั่งสมมา หรือจากการปฏบิติังานเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้สร้าง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้วย และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรก�าหนด

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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และน�ายทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ตามแนวคดิการบรหิารจดัการท่ีประกอบด้วยวิสยั

ทศัน์และค่านยิมร่วม 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ไปปรบัใช้เป็นกลุม่ตวัชีว้ดัส�าคญัส�าหรบัการปฏบิติังาน โดยยทุธศาสตร์

การบรหิารจดัการดังกล่าวควรเรียงตามล�าดบัจากมากไปนอ้ย ดงันี้ 1) การก�าหนดนโยบายและแผนงานทีช่ัดเจน

ส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วยวิสัย

ทัศน์และค่านิยมร่วม และ 2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม

ค�าส�าคัญ : 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�าคัญของปัญหา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of 

Special Investigation หรอื DSI) เป็นหน่วยงานระดบั

กรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ มี

อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินคดีอาญารูปแบบพิเศษบาง

ประเภท ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ 

สังคมของประเทศ กระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ

เรียบร้อย ศีลธรรมอันดี การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็น

ไปตามวิสัยทัศน์ (vision) และค่านิยมร่วม (shared 

value) ของหน่วยงาน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้

ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการ

สืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้

รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็น

ธรรม” รวมทั้งได้ก�าหนดค่านิยมร่วม (shared value)

ไว้คือ “เกียรติศักดิ์ (dignity) เชี่ยวชาญ (specialty) 

ซ่ือสัตย์ (integrity)” ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้

เป็นไปตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม จึงต้องท�าการ

วิเคราะห์ถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ความเชี่ยวชาญ 2) มาตรฐานในระดับสากล 3) 

ความเชื่อมั่น 4) ความซ่ือสัตย์ และ 5) เกียรติศักด์ิ 

เพื่อจะน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บุคลากรทั้งหมด

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง 

ไปก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้

สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

ในการศึ กษาครั้ ง นี้  ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ก� า หนด

วัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 4 ข้อ ดังต่อนี้

1. ศกึษาปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2. ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

4. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชากรบางกลุ่มต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หมายเหตุ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้

ความส�าคัญกับวัตถุประสงค์การวิจัยจ�านวน 4 ข้อ 

โดยไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้แม้แต่ข้อเดียว ส�าหรับเหตุผล
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ที่ผู้ศึกษาไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ด้วย เพราะ 1) การตั้ง

สมมติฐานเป็นการช้ีน�าท�าให้การศึกษาขาดความเป็น

อิสระ เนื่องจากได้ตีกรอบหรือก�าหนดทิศทางไว้ล่วง

หน้าโดยไม่ปล่อยให้การศึกษาเป็นไปตามธรรมชาติ 2) 

การก�าหนดสมมติฐานไว้ อาจเป็นการซ�้าซ้อนกับหัวข้อ

ย่อยของวัตถุประสงค์การวิจัย และ 3) อาจท�าให้หลง

ประเดน็ไปเน้นการพสิจูน์สมมตฐิาน หรอืให้ความส�าคญั

กับสมมติฐานเทียบเท่าหรือมากกว่าวัตถุประสงค์การ

วิจัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาครั้งนี้

นิยามศัพท์เฉพาะ

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดค�าท่ีเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ 

โดยน�ามาจากค�าส�าคญัทีป่รากฏอยูใ่นหวัข้อดษุฎนีพินธ์ 

และวัตถุประสงค์การวิจัยมาก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 

ดังนี้

การบริหารจัดการ หมายถึง การด�าเนินงาน 

หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน บุคลากร และประชาชนตาม

แนวคดิการบริหารจัดการทีป่ระกอบด้วยวิสยัทศัน์และ

ค่านิยมร่วม 5 ด้าน และตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เพื่อ

ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น โดยเป็นการก�าหนด และการวางแผน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า โดยมุ่งเน้นให้เกิด

การเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ส�าหรบัการบรหิาร

จดัการทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษตาม

แนวคดิการบริหารจัดการทีป่ระกอบด้วยวิสยัทศัน์และ

ค่านิยมร่วม 5 ด้าน 

ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) อาจ

เรียกว่า ก�าลังคน (manpower) หรือบุคลากรของกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความ

เข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานท่ีดีขึ้นท้ังในปัจจุบันและอนาคต ส�าหรับในท่ีนี้

หมายถึง “การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสร้างแรงจูงใจ

ให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็ม

ที่เพ่ือเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ซ่ึง

รวมทั้งการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษท�าการพัฒนาหรือ

ฝึกอบรมแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยวิสัย

ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้านให้กับบุคลากรด้วย 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการปฏิบัต ิ

ทิศทางการด�าเนินงาน และการพัฒนาหน่วยงานของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบ

ด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน และตามแนวคิด

สวอท (SWOT) ที่จัดแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ จุดแข็งภายใน

หน่วยงาน และจดุอ่อนภายในหน่วยงาน (แนวคดิสวอท 

(SWOT) น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ โดย 

SWOT analysis ประกอบด้วย 4 ด้าน ซ่ึงใช้ในการ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อน�าผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength) คือ 

ข้อดีหรือปัจจัยท่ีสนับสนุนภายในหน่วยงาน จุดอ่อน 

(Weakness) คือข้อ ด้อยหรือปัจจัยที่ไม่สนับสนุน

ภายในหน่วยงาน โอกาส (Opportunity) คือ ข้อดี

หรือปัจจัยที่สนับสนุนภายนอกหน่วยงาน และภัย

คุกคาม (Threat) คือ ข้อด้อยหรือปัจจัยที่ไม่สนับสนุน

ภายนอกหน่วยงาน แต่ในที่นี้น�า SWOT มาปรับใช้ 2 

ด้าน คือ จุดแข็งภายในหน่วยงาน และจุดอ่อนภายใน

หน่วยงาน)” 

วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง เป้าหมายใน

อนาคต หรอืการมองสิง่ทีต้่องการเหน็ในอนาคต ซึง่กรม

สอบสวนคดีพิเศษได้ก�าหนดวสัิยทัศน์ไว้ คอื เป็นองค์กร

ชั้นน�าด้านการสืบสวนสอบสวนท่ีมีมาตรฐานในระดับ

สากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย
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ด้วยความเป็นธรรม เมื่อมีการก�าหนดเป้าหมายไว้ใน

อนาคตเท่ากับมีการก�าหนดจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

ให้บุคลากรในหน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ซึ่ง

อาจจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรใน

ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ เช่น การ

ฝึกอบรม การเสริมสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

จริงให้บุคลากรมีจิตส�านึกและตระหนักถึงเป้าหมาย

ของหน่วยงาน

ค่านิยมร่วม (shared value) หมายถึง 

วัฒนธรรมองค์กร หรือทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิด

ของบคุลากรทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่กรมสอบสวนคดี

พิเศษได้ก�าหนดค่านิยมร่วมไว้ คือ เกียรติศักดิ์ Dignity 

เช่ียวชาญ Specialty ซือ่สตัย์ Integrity ซึง่ทัศนคตแิละ

ความรูส้กึนึกคิดของบคุลากรทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนัจะ

ต้องมีการก�าหนดร่วมกัน หรือหน่วยงานได้ก�าหนดไว้

และบคุลากรได้ยอมรบัสิง่ท่ีก�าหนดไว้จนเป็นวฒันธรรม

องค์กร ซึ่งอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

บุคลากรในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ เช่น 

การฝึกอบรม ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส�านึก

และตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร

แนวคิดการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วยวิสัย

ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) หมายถึง 

กลุ่มตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ 

ท่ีน�ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเป็นแนวคิดเกี่ยว

กับการบริหารจัดการที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง

จิตส�านึกบุคลากรของกรมสอบสวนคดี ท่ีพิเศษที่

ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยแต่ละด้านมีสาระส�าคัญ ดังนี้

ความเชี่ยวชาญ (Specialty) หมายถึง ความ

สันทัดจัดเจน ความช�่าชอง ความช�านิช�านาญมาก และ

ในความหมายอย่างกว้างหมายถงึการสัง่สมความรูท้ีไ่ด้

จากการศึกษาเรียนรู้หรือศึกษาจากการท�างาน จนมี

ความช�านาญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1) กรมสอบสวน

คดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความ

ส�าคญักบัเรือ่งความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการ

ปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาหรือ

ฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�าคญักบัการสัง่สมความ

รู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ หรือได้จากการปฏิบัติงาน

จนมีความช�านาญ

มาตรฐานในระดับสากล (universal standard 

หรือ international standard) หมายถึง สิ่งที่ถือเป็น

เกณฑ์ทีร่บัรองกนัทัว่ไปเป็นหลกัของทัง้หมด หรอืเกณฑ์

ทั่วไปที่เกิดการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานหรือเป็นสิ่งที่

เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง 1) กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรม

บุคลากรโดยให้ความส�าคัญกับเรื่องมาตรฐานในระดับ

สากลในการปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พฒันาหรอืฝึกอบรมบคุลากรโดยให้ความส�าคญักบัเรือ่ง

กฎเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัในการ

ปฏิบัติงาน

ความเชื่อมั่น (confidence) หมายถึง ความ

แน่นอน ความมัน่ใจ ความแน่ใจ ความไว้ใจ ความเชือ่ถอื 

และในความหมายอย่างแคบ หมายถงึความเชือ่ถอืไว้ใจ 

ซึง่เป็นสิง่ทีต้่องกระท�าหรอืแสดงออกมาให้เหน็เป็นเวลา

นานจนเกิดความเชื่อถือหรือไว้ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

1) กรมสอบสวนคดีพเิศษพฒันาหรอืฝึกอบรมบคุลากร

โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องความแน่นอน ความมั่นใจ 

และความแน่ใจในการปฏบิตังิาน และ 2) กรมสอบสวน

คดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

ความซ่ือสัตย์ (integrity) หมายถงึ ความสุจริต 

ความจงรักภักดี ความซื่อตรง ความตรงไปตรงมา การ

ยดึถือคณุธรรม ซึง่หมายซือ่สัตย์ในความหมายนี ้หมาย

ถึง ความสุจริต ความซื่อตรง ความตรงไปตรงมา ซึ่ง

ความซ่ือสัตย์เป็นการกระท�าหรือส่ิงท่ีต้องแสดงออก

มาให้เห็นว่ามีความสุจริตซ่ือตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)148

1) กรมสอบสวนคดพีเิศษพฒันาหรอืฝึกอบรมบคุลากร

โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องความสุจริต และการยึดถือ

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดี

พิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�าคัญ

กับเรื่องความซื่อตรง และความตรงไปตรงมาในการ

ปฏิบัติงาน

เกียรติศักดิ์ (Dignity) หมายถึง เกียรติตาม

ฐานะของบุคคล เช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ความ

เคารพนับถือ ในความหมายที่ใช้นี้ หมายถึง การด�ารง

ตนให้อยู่โดยรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ หรือศักดิ์ศรี 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ 1) กรมสอบสวนคดพีเิศษพฒันาหรอื

ฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�าคัญกับเรื่องเกียรติยศ 

และศักดิ์ศรีในการปฏิบัติงาน และ 2) กรมสอบสวนคดี

พิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�าคัญ

กับเรื่องการด�ารงตนโดยรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง และความ

เคารพนับถือในการปฏิบัติงาน (ความหมายข้างหน้านี้ 

ผู้ศึกษาน�ามาจากบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิการบรหิารจดัการทีป่ระกอบด้วย

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ))

 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 6 ด้าน 

(ตัวแปรตาม) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับบุคลากร โดยน�ามาปรับ

ใช้เป็นตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม 

(ผล) ทั้ง 6 ด้านนั้น ประกอบด้วย 

การบริหารจัดการนโยบาย (Policy) หมายถึง 

หลักและวิธีปฏิบัติที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธ

กิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งหมายถึงลักษณะของ

การวางแนวทางการพัฒนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายที่

ต่อเนื่องส�าหรับการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตาม

แนวคดิการบรหิารจดัการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และ

ค่านิยมร่วม 

การบริหารจัดการที่ เกี่ ยวข ้องกับสังคม 

(Society) หมายถึง การบริหารจัดการที่ค�านึงผลก

ระทบทางสังคมในเร่ืองการด�าเนินคดี มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสอบสวน

คดีพิเศษพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตามแนวคิดการ

บรหิารจดัการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และค่านยิมร่วม

ในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดท�า

แผนงานทีม่คีวามเป็นรูปธรรม ชดัเจน และปฏบิติัได้จริง 

มกีารจดัท�าแผนในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวที่

ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสอบสวนคดีพเิศษมกีาร

วางแผนอย่างต่อเนื่องส�าหรับการพัฒนาหรือฝึกอบรม

บุคลากรตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วย

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 

หมายถึง การบรหิารจดัการทีเ่ก่ียวกับบคุลากรของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ มีการให้รางวัล การชมเชย การมอบ

เกียรติบัตร และมีการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรม

สอบสวนคดีพเิศษจดับคุลากรทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิ

การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตามแนวคิดการ

บรหิารจดัการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และค่านยิมร่วม 

การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานงานภายใน

เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการพัฒนาหรือฝึกอบรม

บุคลากรตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วย

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 

การรายงาน และการประเมินผล (Reporting) 

หมายถึง การรายงานผลการด�าเนินคดีเพื่อรายงาน

ความคบืหน้า รายงานปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตัิ
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งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการ

สอบถามความพงึพอใจของบคุลากรทีเ่ข้ารบัการพฒันา

หรอืฝึกอบรมตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีป่ระกอบ

ด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ท�าให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ 

หรือสร้างความรู้ทางวิชาการ เรื่องปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี

พิเศษ หน่วยงาน บุคลากร ประชาชน และสถาบันการ

ศกึษาท้ังภาครฐัและเอกชน ตลอดจนนกัศกึษาสามารถ

น�าข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น 

หรอืข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบรหิารจดัการเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามวิสัย

ทัศน์และค่านิยมร่วม ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบตังิานจรงิ หรอืการปรบัใช้ในการพฒันาการบรหิาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอ่ืนของหน่วยงานต่อไป 

หรอืน�าไปเป็นข้อมลูส�าหรบัการเรยีนการสอนการศกึษา 

หรอืการท�าวจิยั รวมทัง้การศกึษาต่อยอดการวจิยัต่อไป

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับการวิจัย

เชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ใช้ประชากรท้ังหมดของกรม

สอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบด้วยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่

คดีพิเศษ เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งอื่น ๆ และพนักงาน

ราชการ รวม 1,027 คน (กลุ่มงานบริหารบุคคล กรม

สอบสวนคดีพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2558) มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการวิจัยสนามน้ีได้กระท�าระหว่างวันที่ 1-30 

มกราคม 2559 หลังจากแจกแบบสอบถามไปแล้ว 

เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได้ จ�านวน 999 คน 

(N=999) คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของประชากรทั้งหมด 

1,027 คน  ตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการศึกษา แบ่งเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ 

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) นั้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคญัต่อแนวคดิการบรหิารจดัการท่ีประกอบด้วยวิสยั

ทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน หรือ “แนวคิดการบริหาร

จัดการทีป่ระกอบด้วยวสัิยทศัน์และค่านยิมร่วม 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญ (specialty) 2) มาตรฐาน

ในระดับสากล (universal standard) 3) ความเชื่อ

มั่น (confidence) 4) ความซื่อสัตย์ (integrity) และ 

5) เกียรติศักดิ์ (dignity) มาใช้ในศึกษาวิเคราะห์ 

ส�าหรับตัวแปรตาม (ผล) คือ ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) ที่ประกอบ

ด้วย 11 ด้าน แต่ไม่น�าส่วนที่เหลืออีก 5 ด้านมาปรับใช้ 

ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ อ�านาจหน้าที่ (Authority) 

2) การบริหารจัดการคุณธรรม (Morality) 3) การจัด

องค์กร (Organization 4) การอ�านวยการ (Directing) 

และ 5) การงบประมาณ (Budgeting) โดยเลือกน�ามา

ปรับใช้เพียง 6 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ

นโยบาย (Policy) 2) การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

กับสังคม (Society) 3) การวางแผน (Planning) 

4) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 

5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การรายงาน 

และการประเมินผล (Reporting) ต่อจากนี้ไปเรียกว่า 

PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน
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 ตัวแปรที่ใช้ส ำหรับกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 ตัวแปรอิสระ (เหตุ) นั้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญต่อแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่

ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วม 5 ด้ำน หรือ "แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วม 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมเชี่ยวชำญ (specialty) 2) มำตรฐำนในระดับสำกล 
(universal standard) 3) ควำมเชื่อม่ัน (confidence) 4) ควำมซื่อสัตย์ (integrity) และ 5) เกียรติ
ศักดิ์ (dignity)  มำใช้ในศึกษำวิเครำะห์  
 ส าหรับตัวแปรตาม (ผล) คือ ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่
เรียกว่ำ แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) ที่ประกอบด้วย 11 ด้ำน แต่ไม่น ำส่วนที่เหลืออีก 5 
ด้ำนมำปรับใช้ ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำร อ ำนำจหน้ำที่ (Authority) 2) กำรบริหำรจัดกำรคุณธรรม 
(Morality)  3) กำรจัดองค์กร (Organization 4) กำรอ ำนวยกำร (Directing) และ 5) 
กำรงบประมำณ (Budgeting) โดยเลือกน ำมำปรับใช้เพียง 6 ด้ำน ได้แก่ ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำร
นโยบำย (Policy) 2) กำรบริหำรจัดกำรที่เก่ียวข้องกับสังคม (Society) 3) กำรวำงแผน (Planning) 
4) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Staffing) 5) กำรประสำนงำน (Coordinating) 6) กำร
รำยงำน และกำรประเมินผล (Reporting) ต่อจำกนี้ไปเรียกว่ำ PAMS-POSDCoRB 6 ด้ำน 
  
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัยที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม 
           ส ำหรับกำรวิจัยเชิงปริมำณตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยทั้ง 4 ข้อ ของกำรศึกษำครั้งนี้ 
 
 

กำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ หรือ ปัจจยัที่มีส่วนส ำคัญต่อ
ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรที่เรียกว่ำ 
แพ็มส์-โพส คอร์บ (PAMS-POSDCORB) 

6 ด้ำน 
1. กำรบริหำรจัดกำรนโยบำย  (Policy)  
2. กำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกบัสังคม  
(Society)  
3. กำรวำงแผน (Planning)  
4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  
    (Staffing)  
5. กำรประสำนงำน (Coordinating)  
6. กำรรำยงำน และกำรประเมินผล  
    (Reporting)  

2. ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษยข์องกรมสอบสวนคดีพิเศษตำมแนวคิดกำร
บริหำรจัดกำรที่ประกอบดว้ยวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วม 5 ด้ำน   
1) ควำมเชี่ยวชำญ  2) มำตรฐำน ในระดับสำกล   
3) ควำมเชื่อมั่น  4) ควำมซ่ือสัตย ์ 5) เกียรติศักดิ ์
 

1. ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญต่อปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษยข์องกรมสอบสวนคดีพิเศษตำมแนวคิด 
กำรบริหำรจัดกำรที่ประกอบด้วยวิสยัทศัน์และค่ำนิยมร่วม  
5 ด้ำน 1) ควำมเชี่ยวชำญ  2) มำตรฐำนในระดับสำกล  
3) ควำมเชื่อมั่น  4) ควำมซ่ือสัตย ์ 5) เกียรติศักดิ ์
 

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จัดแบ่งตำมจุดแข็งภำยใน
หน่วยงำน และจุดอ่อนภำยในหนว่ยงำน 

4. เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำกรบำงกลุ่มต่อกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

ตัวแปรตำม (ผล) ตัวแปรอิสระ (เหตุ) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

   ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 4 ข้อ ของการศึกษาครั้งนี้

รูปแบบการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้ออกแบบรูป

แบบการวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (mixed methods research) ซึ่งเน้นการ

วจิยัเชงิปรมิาณเป็นหลกั พร้อมกบัน�าข้อมลูจากการวจิยั

เชิงคุณภาพมาเสริม และเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มา

จากการวจิยัเชงิปรมิาณ ตามแนวคดิของจอห์น ดบับลวิ 

เครสเวล และ วิคกี้ แอล. พลาโน คลาค 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยสนามเพื่อ

ให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้น�าใช้วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลในรูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้ง

ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analytical approach) ส�าหรับสถิติท่ีใช้ในการ

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

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และ 
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น

การทดสอบค่าที (t-test) ใช้วิเคราะห์เปรียบ

เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่จ�าแนก

เป็น 2 กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เปรียบ

เทยีบความคิดเห็นของประชากรบางกลุม่ เช่น เพศชาย

และเพศหญิง ต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เป็นต้น

ค่าการถดถอยพหคุณู (multiple regression) 

และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s 

Correlation Coefficient) ใช้ในการวิเคราะห์หรือ

พิสูจน์การส่งผล หรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อ

ตัวแปรตาม กล่าวคือ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต่อการส่งผล หรอือทิธพิลของ 1) ยทุธศาสตร์

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ที่จัด

แบ่งตามจุดแข็งและจุดอ่อนภายในหน่วยงาน (ตัวแปร

อสิระ) ท่ีมีอิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

ท่ีเรยีกว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน (ตวัแปรตาม) ท้ังนี้ 

เพือ่น�าไปสูก่ารเสนอยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท�าการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้ เชี่ยวชาญ (in-depth 

interview of experts) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ จ�านวน 9 คน โดยเลือกมาจากการสุ่มตัวอย่างผู้

เช่ียวชาญทีม่คีณุภาพตามแนวคดิสโนว์บอล (Snowball 

Sampling) ข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และเป็นข้อมลูเสรมิส�าหรบัน�าไปวิเคราะห์เทียบเคยีงกบั

ข้อมลูเชงิปรมิาณ ทีไ่ด้จากการวจิยัสนามจากประชากร

ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก 

สรุปผลการวิจัย

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วน

ใหญ่เป็นชาย และประชากรส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบั

สูงกว่าปริญญาตรี 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตาม

แนวคดิการบริหารจดัการทีป่ระกอบด้วยวิสยัทศัน์และ

ค่านิยมร่วม 5 ด้าน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเช่ียวชาญ 

2) ด้านมาตรฐานในระดับสากล และ 3) ด้านความ

เชือ่มัน่ และเหน็ด้วยในระดบัน้อย 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

ความซื่อสัตย์ และ 2) ด้านเกียรติศักดิ์ 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต่อแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเพ่ือ

พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตาม

แนวคดิการบริหารจดัการทีป่ระกอบด้วยวิสยัทศัน์และ

ค่านิยมร่วม 5 ด้าน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็น

ด้วยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษตามแนวคดิ

การบริหารจัดการทีป่ระกอบด้วยวสัิยทศัน์และค่านยิม

ร่วม 5 ด้านในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จัดแบ่ง

ตามจุดแข็ง และจุดอ่อนภายในหน่วยงาน พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก
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ว่า แพม็ส์-โพสด์คอร์บ (PAMS-POSDCoRB) ทีป่ระกอบ

ด้วย 11 ด้าน แต่น�ามาปรับใช้ 6 ด้าน (ตัวแปรตาม) 

โดยเป็นการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูล

ส�าหรับการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการต่อไป 

พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก

ต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า PAMS-

POSDCoRB ทั้ง 6 ด้าน 

6. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต ่อการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชากรบางกลุ่มต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชากร 

2 กลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ จ�าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชายกับเพศหญิง 

พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มากกว่าระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ (Sig. (2-tailed) < 0.05) (ค่า Sig. (2-tailed) 

เท่ากับ 0.000) ซึ่งหมายความว่า ความคิดเห็นระหว่าง

ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตก

ต่างกัน

7. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ประชากรต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษตามแนวคดิ

การบรหิารจดัการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และค่านยิม

ร่วม 5 ด้าน ที่จัดแบ่งตามจุดแข็ง และจุดอ่อนภายใน

หน่วยงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน พบว่า 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีจัดแบ่งตามจุด

แข็งภายในหน่วยงาน และจุดอ่อนภายในหน่วยงาน 

(ตัวแปรอิสระ) ล้วนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน 

โดยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพือ่พฒันาทรพัยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียงตามล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านจุดแข็งภายใน

หน่วยงาน และ 2) ด้านจุดอ่อนภายในหน่วยงาน

8. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

ผู ้เชี่ยวชาญท่ีได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม

สอบสวนคดพีเิศษ ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ด้วยว่า กรมสอบสวน

คดีพิเศษควรพัฒนาหรือฝึกอบรมบคุลากรโดยให้ความ

ส�าคัญกับการสั่งสมความรู ้ที่ได้จากการศึกษาเรียน

รู ้ หรือได้จากการปฏิบัติงานจนมีความช�านาญเพิ่ม

มากข้ึนและเห็นด้วยว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ท่ีจัดแบ่งตามจุดแข็งภายในหน่วยงาน และจุดอ่อน

ภายในหน่วยงานควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจาก

มากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านจุดแข็งภายในหน่วยงาน และ 

2) ด้านจุดอ่อนภายในหน่วยงาน

อภิปรายผลการวิจัย

ในการอภิปรายผล ผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลท่ีเป็น

ความคิดเห็นของประชากรเฉพาะท่ีส�าคัญและจ�าเป็น 

รวมตลอดทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยของ

การศึกษาคร้ังนี้มาอภิปรายผล วิเคราะห์ หรือแสดง

ความคิดเห็น ดังนี้

1. การอภิปรายผลปัญหา และแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหาร

จดัการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และค่านยิมร่วม 5 ด้าน 

เป็นการน�าปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการมาอภิปรายผลควบคู ่กันใน “กระบวนการ

พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่
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สอดคล้องกัน ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

หรือแนวทางการพัฒนา 

2. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน

คดพีเิศษทีจ่ดัแบ่งตามจุดแข็ง และจดุอ่อนภายในหน่วย

งาน จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วน

เห็นด้วยในระดับมากต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ที่จัดแบ่งตามจุดอ่อน และจุดแข็งภายในหน่วยงาน

ทั้ง 2 ด้าน นั้นมีเหตุผลส�าคัญที่ประชากรส่วนใหญ่

ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ล้วนเห็น

ด้วยในระดับมากดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับ

ปานกลางหรือในระดับน้อย ผู ้ศึกษามีความเห็นว่า 

ประชากรส่วนใหญ่เห็นถงึความส�าคญัและความจ�าเป็น 

รวมทัง้ต้องการให้น�ายทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษตาม

แนวคดิการบรหิารจัดการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และ

ค่านิยมร่วมมาใช้ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายและ

แผนงานที่ชัดเจนส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

เช่น การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรตามแนวคิดการ

บรหิารจัดการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และค่านยิมร่วม 

5 ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้ประชากร

ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก แทนท่ีจะเห็นด้วย

ในระดับปานกลางหรือในระดับน้อยดังกล่าว

3. การอภิปรายผลเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชากรบางกลุม่ต่อการบรหิารจดัการเพือ่พัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ จากผลการ

ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศชายกับ

เพศหญงิ พบว่า ความคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั นัน้ ผูศ้กึษา

มีความเห็นว่า เนื่องจากประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ล้วนเป็น

ประชากรที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรืออยู่ในหน่วย

งานเดียวกัน และประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษแบบเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ ท�าให้สรุปได้ว่า 

ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อจ�าแนกตามเพศ มีแนวโน้มที่

จะมมีมุมอง หรอืมคีวามคดิเห็นทีไ่ม่แตกต่างกนัในเรือ่ง

ภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

4. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 5 ด้าน ที่จัดแบ่งตามจุด

แข็ง และจุดอ่อนภายในหน่วยงาน (ตัวแปรอิสระ) ที่

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน (ตัวแปรตาม) ผู้ศึกษา

มีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ เห็นถึงความส�าคัญ 

และความจ�าเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ตามแนวคดิการบริหารจัดการทีป่ระกอบด้วยวสัิยทศัน์

และค่านิยมร่วมทั้ง 5 ด้านดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์

ดงักล่าว ล้วนมส่ีวนช่วยให้การบรหิารจดัการเพือ่พฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษประสบ

ความส�าเร็จในทศิทางทีเ่ป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชากรของกรมสอบสวนคดพีเิศษ

5. การอภปิรายผลความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญ

ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์แนวลกึเฉพาะผู้เชีย่วชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ของกรมสอบสวนคดีพเิศษทีจ่ดั

แบ่งตามจุดแข็งภายในหน่วยงาน ผู้ศึกษามีความเห็น

ว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยให้ความส�าคัญกับการ

สั่งสมความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ หรือได้จากการ

ปฏิบัติงานจนมีความช�านาญเพิ่มมากขึ้น เป็นสาระ

ส�าคัญของการปลูกฝังด้านความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นด้าน

หนึ่งของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมจากทั้งหมด 5 ด้าน 
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โดยบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่อาจปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงหากขาดการปลูกฝังวิสัย

ทัศน์และค่านิยมร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความ

เชี่ยวชาญ นอกจากน้ันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ยุทธศาสตร์

ดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงและน�าไปปฏิบัติ

ได้ง่าย โดยยุทธศาสตร์มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

สรปุข้อเสนอแนะจากการวจิยัทีส่�าคญัเรยีงตาม

ล�าดับ รวม 3 ข้อ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการที่

ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมด้านความ

เชี่ยวชาญ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีนโยบายและ

แผนงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่องส�าหรับการพัฒนา

หรือฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ความส�าคัญกับการสั่งสม

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ หรือได้จากการปฏิบัติ

งานจนมีความช�านาญ พร้อมกันนั้น กรมสอบสวนคดี

พิเศษควรน�าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือ

เทคนิควิธีการจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนา

หรือฝึกอบรมบุคลากรด้วย

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวน

คดีพิเศษตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีประกอบ

ด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมด้านความเชี่ยวชาญท่ีมี

อทิธิพลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า 

PAMS-POSDCoRB กรมสอบสวนคดพีเิศษควรก�าหนด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยควรเรียงตาม

ล�าดบัความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดงันี ้1) ยทุธศาสตร์

การบริหารจัดการด้านจุดแข็งภายในหน่วยงาน และ 

2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านจุดอ่อนภายใน

หน่วยงาน

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของประชากรบางกลุ่มต่อการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษควรก�าหนดทศิทางหรอืแนวทาง

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษไปในทิศทางเดียว โดยไม่จ�าเป็นต้อง

แยกเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ส�าหรบัเพศชายให้แตกต่างจาก

เพศหญิง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

บคุคลและหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องอาจท�าการ

วิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสมผสาน โดยน�าไป

ปรับใช้เฉพาะบางด้านทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงานทีศ่กึษา

กไ็ด้ หรอืตดัตวัแปรบางด้านออกกไ็ด้ โดยไม่จ�าเป็นต้อง

น�าไปใช้ครบทั้งหมดทุกด้าน ในทางตรงกันข้าม อาจ

เพ่ิมจ�านวนตัวแปรหรือตัวช้ีวัดข้ึนอีกก็ได้ ตามความ

เหมาะสม หรืออาจท�าวิจัยในเชิงเปรียบเทียบหรือควร

ท�าวิจัยในเชิงคุณภาพโดยมุ่งเน้นประชากรหรือกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความรู้ ความช�านาญที่เกี่ยวของกับแนวคิด

การบริหารจัดการทีป่ระกอบด้วยวสัิยทศัน์และค่านยิม

ร่วม 5 ด้าน เพื่อน�าไปสู่น�าเสนอผลการวิจัย และการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือควรท�าวิจัยแบบเจาะลึก โดย

อาจครอบคลุมเรื่องตัวแบบการบริหารจัดการ หรือ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามแนวคิดการ

บรหิารจดัการทีป่ระกอบด้วยวสิยัทศัน์และค่านยิมร่วม

แต่ละด้านอย่างเจาะจง หรือควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบ

แนวคดิ หรือกลุ่มตัวชีว้ดัอืน่ส�าหรับการศกึษาวเิคราะห์

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ เช่น การบริหารจัดการตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และตามการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังนี ้มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการมส่ีวนร่วมและประเมนิผลการบริหารจดัการโครงการกจิกรรม

นักศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ และเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษา

ผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ-บัณฑิตศึกษาจากหลากหลายหลักสูตร

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 40 คน ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 

2559 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 

สอบถามการมีส่วนร่วมในจัดโครงการกิจกรรมค่ายอาสาและการบริหารจัดการค่ายอาสา ตอนที่ 3 ค�าถามปลาย

เปิดเกี่ยวกับความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ผลการวิจัย พบว่า 

ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นการท�ากิจกรรมค่าย

อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา ส่วนที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบ

ว่าวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ในการ

ท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการค่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยเฉพาะด้านความร่วมมือในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จากการเข้า

ร่วมโครงการในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในข้อที่การท�ากิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะและช่วยพัฒนา

ทกัษะทางสงัคม ส�าหรับการเปลีย่นแปลงตนเองของนกัศกึษาด้านคณุธรรมจรยิธรรมทีดี่หลงัจากเข้าร่วมโครงการ

*หัวหน้างานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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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�า

การผลิตก�าลังคนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้

เป็นบณัฑติอดุมคต ิทีม่คีวามประพฤติปฏิบติับนเส้นทาง

ที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณลักษณะที่

สอดคล้องกับยคุศตวรรษที ่21 ส�านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้จัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF : HEd) โดย

มีหลักการส�าคัญที่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด

หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง

หลากหลาย โดยมัน่ใจถงึผลผลติสดุท้ายของการจดัการ

ศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี

ความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีด

ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย (ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) โดยทักษะใน

ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด

ชอบ ถูกก�าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้มีการรับรู้ความรู้สึก

ของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ

เอื้อต่อ การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น�า

และผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ต้องการ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน รวมถึงพัฒนาให้

บณัฑติมแีนวคดิในการเรยีนรูใ้หม่ด้วยตนเองตลอดชวีติ 

มจีติอาสาและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นพลเมอืงท่ี

มีคณุค่าและประโยชน์ต่อโลก (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2556) 

จากผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมท่ี

พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่ม

ผู ้บริหาร กลุ ่มอาจารย์ กลุ ่มนักศึกษา และกลุ ่ม

ผู้ปกครอง อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า เช่น พฤติกรรม

ด้านความรับผิดชอบและการมีวินัยอยู่ในระดับควร

ปรับปรุง ร้อยละ 6.88 และ 9.27 (เมธี ธรรมวัฒนา, 

2551) จึงยังต้องมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ควร

จะเป็นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ในด้านคุณธรรม

จริยธรรมต่อผู้อื่น (ครอบครัว/ชุมชน/สังคม/ประเทศ

ชาติ) คุณธรรมจริยธรรมเร่งด่วนท่ีควรพัฒนาอย่าง

มาก คือ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความ

มีจิตอาสา เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน 

ขาดในเรื่องของ ความรับผิดชอบมากที่สุด พิจารณาได้

จากการขาดความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย การ

ผลัก ความรับผิดชอบในการท�างานไปให้เพ่ือน ขาด

ความรับผิดชอบต่อการท�ากจิกรรมตามทีม่หาวทิยาลัย

ก�าหนด ขาดความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ส่วน

ด้านความสามัคคี พิจารณาได้จากนักศึกษา ยังขาด

การร่วมแรงร่วมใจในการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้

ส�าเร็จ มีความขัดแย้งในการท�างาน ร่วมกันระหว่าง

นักศึกษา และด้านความมีจิตอาสา พิจารณาได้จาก

นกัศกึษายงัขาดการเสยีสละ เพือ่ช่วยเหลอืกจิกรรมของ

มหาวทิยาลยั หรอืกจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอืสงัคม โดยไม่มี

การอาสา เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมดังกล่าว (รุ่งนภา ตั้ง

จิตรเจริญกุล และคณะ, 2560, หน้า 157) 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ที่ก่อต้ังมากว่า 100 ปี ในปัจจุบันมีส่วนงาน หน่วย

งาน และกลุ่มภารกิจในสังกัดประกอบด้วย ส�านักงาน

สภามหาวิทยาลัย ส�านักงานอธิการบดี วิทยาเขต

กาญจนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้ 

คณะ 16คณะ สถาบัน 7 สถาบัน วิทยาลัย 6 วิทยาลัย 

ศูนย์ 10 ศูนย์ กองงานในส�านักงานอธิการบดี 12 กอง

งานและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจาก

นีย้งัมสีถาบนัสมทบอกี 17 แห่งและสถาบนัร่วม 1 แห่ง

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จ�านวน 20,875 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 

9,399 คน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 

และให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็น

บัณฑิต ที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิต

ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้ 

ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพ่ือเป็น

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใน 

วงกว้าง และผลักดันให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่ง

เสริมให้นักศึกษาน�าศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 

แม้กระนั้นจากการศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมนักศึกษากับคุณลักษณะด้านจิตอาสาของ

นิสิตนักศึกษา ซึ่งกลุ ่มตัวอย่างประกอบด้วย นิสิต

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดนครปฐม 

4 แห่ง พบว่า ระดับจิตอาสาด้านการเสียสละต่อสังคม

อยูใ่นระดับน้อย โดยเฉพาะการเสยีสละเวลาและการใช้

เวลาว่าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากการใช้เวลา

ส่วนใหญ่ให้กับการเรียน จึงไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ

จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ที่สามารถช่วยพัฒนานิสิต

นักศึกษาให้สมบูรณ์ (วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ, 2557) 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย

มหิดล มีหน้าที่ก�ากับ ดูแลคุณภาพของการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 

โดยมีพันธกิจที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่

ตอบสนองต่อพลวัตโลก และก�าหนดเป้าประสงค์ใน

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จ�าเป็นต่อการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม (บัณฑิตวิทยาลัย, 

2559) ด้วยกระบวนการกจิกรรมนกัศกึษา ซึง่มรีปูแบบ

ท่ีหลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การ

เรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศและการเรียนรู้โดยการก

ระท�าในสถานการณ์จรงิ จากการส�ารวจทีผ่่านมาพบว่า 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมี

ความต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษา

เพือ่พฒันาทกัษะการท�างานและการใช้ชวีติในสงัคมใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ 1) ทักษะด้าน Language 

and Communication 2) ทักษะด้าน Research 

3 ทักษะด้าน Leadership และ 

4) ทกัษะด้าน Information and Technology 

(บัณฑิตวิทยาลัย, 2559) ซึ่งกิจกรรมค่ายอาสาเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้

จากสถานการณ์จริง สามารถน�าความรู้จากห้องเรียน

สู่การปฏิบัติ โดยกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษา

มีจิตส�านึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม มองเห็นถึงความ

ด้อยโอกาสของคนในสังคม และเกิดจิตสาธารณะที่

จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ซ่ึงความส�านึกต่อส่วนรวม

เป็นลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ (สมศรี ฐานะวุฒิ

กุล และคณะ, 2556, หน้า 47) เพราะบุคคลที่มีจิต

สาธารณะจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่และ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม ซ่ึงเป็นส่ิง

ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

(ปริญญา จันทะเลิศ และคณะ, 2559) สอดคล้องกับ

ทิศนา แขมมณี (2546) ที่ได้สรุปแนวทางการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาจิตสาธาณะได้คือ การจูงใจให้นักศึกษาปฏิบัติ

โดยการช่วยให้นักศึกษาได้รับรู้ เห็นคุณค่า รับรู้ความ

สามารถของตนเอง เรียนรู้วิธีการก�ากับตนเอง และ

เห็นผลท่ีน่าพึงพอใจของการปฏิบัติ การลงมือกระท�า

หรือปฏิบัติ ช่วยให้นักศึกษาได้ลงมือท�า สังเกตการก

ระท�าของตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิลจะเป็นกจิกรรมทีเ่กดิจาก

จิตส�านึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆ โดยในการจัดท�า

ค่ายอาสาจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกสาขาวิชาเพื่อ

มาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง

ทัง้ในด้านการพฒันาสภาวะจติใจและอารมณ์ให้มคีวาม

มัน่คงสูงข้ึน การพัฒนาความเป็นผู้น�า การเรียนรู้การให้

ความเคารพผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการฝึกให้

เป็นผู้ท่ีเสียสละตนเพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่

มุง่หวงัสิง่ตอบแทนเพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาวกิฤตขิองสงัคม 

(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 

2552, หน้า 14) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดล

ยังไม ่มีการวัดและประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา 

อย่างแท้จริง จึงควรมีการจัดท�าโครงการเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาและมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมและประเมนิผลการ

บรหิารจดัการโครงการกจิกรรมนกัศกึษาเพือ่พฒันาจติ

สาธารณะ

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีของนักศึกษาผ่านโครงการกิจกรรม

นักศึกษา

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ “ค่ายบณัฑติอาสา เสริมสร้างชมุชน ณ จงัหวดั

กาญจนบุรี” จ�านวน 40 คน โดยศึกษาในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2559

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบถึงระดับความมี

จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการ

ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของนักศึกษาไปใช้

ในการช่วยเหลือสังคม

2. ผลการวจัิยน�ามาเป็นแนวทางให้แก่หลกัสตูร

และบณัฑติวิทยาลยัในการพฒันาสร้างจติสาธารณะให้

แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3 .  นั ก ศึ กษ า ร ะดั บ บัณฑิ ต ศึ กษ าขอ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าความรู ้จากท่ีศึกษาไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้แสดงความคิด

สร้างสรรค์ มีความสามัคคี เรียนรู้ที่จะท�างานเป็นทีม

ร่วมกับผู้อ่ืน และเกิดแรงจูงใจในการท�าความดีเพื่อ

สังคม

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพฒันาจติสาธารณะเป็นแนวคดิท่ีเริม่ต้นใน

องค์การธรุกจิทีต้่องสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของ

กจิการ (CSR) จากนัน้ได้แผ่ขยายไปยงัทุกภาคส่วน การ

ที่จะสร้างคนดีได้นั้นไม่ใช่ดีเพียงความรู้แต่ต้องดีด้าน

จติใจด้วย สถาบนัการศกึษาทกุสถาบนัจงึได้ส่งเสรมิและ

พฒันานกัศกึษาให้มจีติสาธารณะเพือ่ช่วยเหลอืสงัคมให้

น่าอยู่ยิ่งขึ้น จิตสาธารณะ เป็นความรู้สึกและการก

ระท�าท่ีฝังลึกอยู่ ในตัวบุคคลและสามารถแสดงออก

ในเชิงพฤติกรรม ด้วยการช่วยเหลือต่อส่วนรวมและ

สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือสาธารณะสมบัติ โดยมีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด

จิตสาธารณะอยู ่หลายอย่าง ส�าหรับการพัฒนาจิต

สาธารณะให้แก่นักศึกษาจึงควรมีองค์ประกอบ 3 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการรู้คิด (Cognition) เป็นการตระหนัก

รู้ถึงปัญหา และสามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิด

ขึ้นในสังคม 2) ด้านเจตคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกดี

ต่อผูอ้ืน่ โดยการมคีวามรัก ความเมตตา เอือ้อาทร และ

สามัคคี เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล และเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้อืน่ และ 3) ด้านพฤติกรรม (Behavior) 

เป็นการปฏิบัติหรือกระท�าที่แสดงออกโดยการทุ่มเท

และอุทิศตน มุ่งปฎิบัติเพื่อส่วนรวม และท�าประโยชน์

ต่อส่วนรวมไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ลงมือ

ปฏบิติัในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ มีส่วนร่วมในการท�า

กจิกรรมเพือ่ส่วนรวม และการเข้าร่วมเครอืข่าย ในการ

ท�ากิจกรรมทางสังคม (ชาย โพสิตา, 2541)

แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะท่ีต้องขับ

เคลื่อนด้วยความร่วมมือของเครือข่ายและประชาคม 

ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความรัก เป็นความรักขั้นสูงที่

มนุษย์สามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัวของตนเอง มอง

เห็นประโยชน์ของส่วนรวม เป็นการสร้างมิตรภาพเพื่อ

สร้างวสิยัทศัน์ร่วมกนั ท�าให้ เกดิความเข้มแขง็และเป็น
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พลังทางสังคม เป็นสิ่งที่ปลุกจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น 

และ 2) ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรียนรู้จากการกระท�า (Learning by doing) 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายใน โดยมีพี่เลี้ยงที่คอยกระตุ้น ให้เกิด 

การคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้สัมผัสและเกิดความเชื่อม

โยง (วัลลยา ธรรมอภิบาล, 2555) ส�าหรับ การสร้างจิต

สาธารณะให้กบันกัศกึษานัน้ เป็นหน้าท่ีหนึง่ของสถาบนั

การศึกษาที่จะพัฒนาให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน

หรอืด�าเนินชีวติไปสูท่ศิทางทีพ่งึประสงค์ของ ทัง้นี ้อาจ

เน้นการฝึกอบรมให้นักศึกษารู้จักหน้าท่ีเพื่อท�าหน้าที่

อย่างดีที่สุดในทุกสถานะด้วยความส�านึกว่าทุกหน้าท่ี

มีคุณค่าและความส�าคัญเท่าเทียมกัน (พิเชษฐ์ ศรีสุข 

และคณะ, 2558)

กิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมนิสิตเป ็น

กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งจัดข้ึน

นอกเวลาเรยีนทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั (อร

พิณ ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์, 2550, หน้า 9) 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาบันจัด

ให้แก่นสิติ หรอืส่งเสรมิให้นสิติจดัขึน้เองตามความสนใจ

และด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนานิสิตในทุกๆ ด้าน 

นอกเหนือจากที่มีในหลักสูตร (กรกช ศิริ, 2536) ทั้งนี้

กิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นต้องปราศจากการบังคับ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์และ

สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

และชีวิตครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ การท�ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม ท�าให้นกัศกึษาเหน็คณุค่าของตนเอง

มากยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวน

การ ทางการศึกษาที่ส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่

ใช้พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติ

ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ (อรพิณ 

ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์) ในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาต้องจัดท�าเป็นโครงการ การบริหารโครงการ

นั้นต้องเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เคร่ืองมือ 

และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการกิจกรรมของ

โครงการให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ ซึง่

มีขั้นตอนและกระบวนการจัดการโครงการที่ประกอบ

ด้วย 1) การก�าหนดโครงการ 2) การจัดเตรียมโครงการ 

3) การประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ 

4) การน�าโครงการไปปฏิบัติ และ 5) การประเมิน

ผลโครงการ (สุรเดช จองวรรณศิริ, 2558) ในการจัด

โครงการกิจกรรมนักศึกษาต้องได้รับความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จึงจะ

ท�าให้โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การท�าโครงการกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม การมี

ส่วนร่วมของนกัศกึษาเป็นส่ิงจ�าเป็นทีจ่ะช่วยในการขบั

เคลือ่นกจิกรรมให้บรรลเุป้าหมายและ เกิดประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคม นอกจากนี้การท�าโครงการกิจกรรม

ในลักษณะนี้ยังสามารถสร้างจิตส�านึกและคุณค่าให้

แก่นักศึกษาท้ังทางด้านร่างกายและความสุขที่เกิดแก่

จิตใจอีกด้วย

การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการท�า

การใดๆ ที่ต้องท�างานร่วมกันเป็นหมู ่คณะ การมี

ส่วนร่วมมีโครงสร้างพื้นฐาน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มี

ส่วนร่วมในเรื่องอะไร (what participation are we 

concerned with?)ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ (participation in decision making) 

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม (participation 

in implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผล

ประโยชน์ (participation in benefits) และการมส่ีวน

ร่วมในการประเมนิผล (participation in evaluation) 

มิติที่ 2 ใครที่เข้ามามีส่วนร่วม (whose participation 

are we concerned with?) ซึ่งรวมถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชน โดยสามารถแยกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ 

คือ 1) ผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น 2) ผู้น�าท้องถิ่น 3) เจ้า
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หน้าท่ีของรัฐ และ 4) คนต่างชาติ มิติที่ 3 การมี

ส่วนร่วมน้ันเกิดขึ้นอย่างไร (how is participation 

occurring within the project?) โดยพิจารณาใน

ประเด็น 1) พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 2) รูปแบบ

ของการมีส่วนร่วม 3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม 

และ 4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม (Cohen and 

Uphoff, 1977) การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความ

เต็มใจ ความสมัครใจ โดยผู้มีส่วนร่วมสามารถตัดสิน

ใจได้เอง ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้ง สร้างความรู้สึก

ผกูพนัและรูส้กึเป็นเจ้าของมากข้ึน ท�าให้การพฒันาเกดิ

ความยัง่ยนื (กองบริการการศกึษา ส�านกังานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2557) กระบวนการใน

การมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ได้แก่ 1) ร่วมท�าการศึกษาค้นหาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความต้องการ

ของชุมชน 2) ร่วมคิด และสร้างรูปแบบ และวิธีการ

พัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือ

สนองความต้องการของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน และ 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรม

พัฒนา (ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, 2549; 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2550) 

วิธีการวิจัย

การวิจัยผลของการพัฒนาจิตสาธารณะผ่าน

โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษา: กรณีศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ 

เป็นการวจิยัแบบผสม (Mix-method Research) ผ่าน

โครงการกิจกรรมที่ บัณฑิตวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อให้

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้น�าความรู้ที่เรียนไปใช้

ประโยชน์ในสังคมและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่

นักศึกษา ในลักษณะกิจกรรมจิตอาสา โดยมีอาจารย์ที่

ปรกึษากจิกรรมนกัศกึษาบณัฑิตวทิยาลยัและเจ้าหน้าที่

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้ค�าแนะน�า

และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการด�าเนิน

กจิกรรม ส�าหรับงบประมาณท่ีใช้ได้จาก เงินค่ากจิกรรม

นักศึกษาและจากการขอรับการสนับสนุนจากหน่วย

งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อประมวลองค์ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะผ่านโครงการกิจกรรม

นกัศกึษาต่อการเปลีย่นแปลงด้านคณุธรรมจรยิธรรมท่ีดี

ของนกัศกึษา ได้แก่ แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกบัจติสาธารณะ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดด้าน

กจิกรรมนกัศกึษา และการบริหารจัดการโครงการ ทัง้นี้

ได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์

ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ

เอกสารต่างๆ จากห้องสมุดหรือหอสมุด และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยจ�าแนกประเภท (Typological Analysis) 

วเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และสร้างข้อสรปุ

แบบอปุนยั (Inductive Analysis) (สุภางค์ จันทวานชิ, 

2552, หน้า 106) จากน้ันน�าเสนอผล การวเิคราะห์ด้วย

การพรรณนาความ เพื่อหาข้อสรุปร่วมของข้อมูล

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายบัณฑิต

อาสา เสริมสร้างชุมชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี” จ�านวน 

40 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือและวิธี

การเพื่อรวบรวมข้อมูลมี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามการ

มีส่วนร่วมและการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม

นักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ที่ดีของนักศึกษาและการสนทนากลุ่ม (Focus group 

discussion) เพื่อประเมินผลของโครงการกิจกรรม 
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สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยการพัฒนาจิตสาธารณะผ ่าน

โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษา: กรณีศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง

สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม

และประเมินผลการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ

1. ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการ พบว่า การมี

ส่วนร่วมในโครงการอยู่ในระดบัมาก เมือ่จ�าแนกรายข้อ

พบว่า การมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นการท�ากิจกรรม

ค่ายอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วม

ปฏิบัติงานในค่าย อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วม

กจิกรรม เพือ่ท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม การมส่ีวนร่วมใน

การวางแผนกจิกรรมค่าย การมส่ีวนร่วมประชาสมัพนัธ์

ค่าย และการมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมค่าย อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

2. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

พบว่า การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกรายข้อที่

มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดทุกข้อ

3. ด้านการบริหารจัดการโครงการ พบว่า การ

บรหิารจัดการโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 

เม่ือจ�าแนกรายข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ในระดบัมากทีส่ดุ ยกเว้น 

ระยะเวลาในการออกค่าย การจัดเตรียมสถานท่ีและ

การจัดเตรียมอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก

4. ด ้านประโยชน ์ที่ ได ้รับจากโครงการ 

พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในระดับมาก

ท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ การส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ 

การช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม การสร้างเครือข่าย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การได้ประสบการณ์จาก

การท�างานร่วมกับชุมชน และการได้บ�าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

วตัถปุระสงค์ที ่2 เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลง

ด้านคณุธรรมจริยธรรมทีดี่ของนักศกึษาผ่านโครงการ

กิจกรรมนักศึกษา

ผลจากการสนทนากลุ ่ม (Focus group 

discussion) ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมได้ให้ความคิด

เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม

ที่ดีของนักศึกษาผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา ใน

ประเด็นการพัฒนาจิตสาธารณะ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงตนเองของนักศึกษา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีหลังจากเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมค่ายอาสา เพื่อเสริมสร้างชุมชน สามารถสรุป

ได้ว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายอาสา 

ท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสุขในด้านจิตใจ เนื่อง

มาจาก 1) การกระท�าเพื่อผู้อื่นท�าให้เกิดความสุขใจ 

2) ทกุคนในค่ายช่วยกนัสร้างบรรยากาศแห่งความสขุ 3) 

การท่ีได้เหน็น้องๆ นกัเรียน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมคีวาม

สขุ 4) ได้รบัโอกาสและประสบการณ์ดีๆ  5) ทกุคนทุม่เท

และเสียสละ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเด็ก 6) เป็น

กิจกรรมท่ีบ�าเพ็ญประโยชน์ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 7) เป็น

ค่าย ที่สนุก มีความประทับใจและได้พบมิตรภาพที่

ดี 8) ได้พบเด็กๆ พบโลกอีกใบที่ไม่เคยเห็น และ พบ

ธรรมชาติที่สวยงาม 9) ทุกๆ คนมีความสุขที่ได้ท�างาน

ในความรับผิดชอบได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 10) สมาชิก

ร่วมค่ายให้ความช่วยเหลอืกันดีมาก 11) มคีวามสขุจาก

สิ่งที่ให้ต่อสังคม รู้จักให้ และท�าให้ได้เห็นความสุขของ

คนอืน่ และ 12) เกดิความรู้สึกเป็นผู้ให้และมแีรงบนัดาล

ใจในการกระท�าความดีมากขึ้น

2. แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมท่ีดีของนักศึกษา ควรด�าเนินการโดย 

1) ก�าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาอย่างชัดเจน และก�าหนดให้
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เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กับนักศึกษาในทุกระดับ 2) ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม

ด ้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีภายในมหาวิทยาลัย 

3) การสอดแทรกความรู ้หรือเนื้อหาด้านคุณธรรม

จริยธรรมในลักษณะของกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 

และ 4) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เกิด

จิตส�านึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้

เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อย่างต่อเนื่อง

3. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษา ได้แก่ 1) การ

ขาดความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาผ่านโครงการ

กิจกรรมนักศึกษาจากอาจารย์ท่ีอยู่ในหลักสูตรสาขา

วิชา 2) การรับรู้และการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ด้าน

กจิกรรมนกัศกึษาของอาจารย์ในหลกัสตูรบัณฑิตศกึษา 

3) การด�าเนนิงานด้านการเงนิ ซึง่มข้ัีนตอนและระเบียบ

ที่ยุ่งยากต่อการท�างานของนักศึกษา และ 4) นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานท�า และอยู่

ในวัยผู้ใหญ่ จึงไม่สนใจที่จะท�าหรือเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการค่ายอาสา เสริมสร้างชุมชน 

มีการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นการ

ท�ากิจกรรมค่าย และการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในค่าย

อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในการท�ากิจกรรมค่ายอาสา 

ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมต้องร่วมกันก�าหนดรูปแบบและ

กิจกรรมท่ีจะใช้ในการด�าเนินการค่ายให้สอดคล้องกับ

ความรู้และความสามารถของตนเองและสมาชิกในทีม 

เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

(2556) วิษณุ หยกจินดา (2557) รุ่งวิทย์ ตรีกุล และ

คณะ (2558) 

ที่การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อท�าประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมค่าย 

การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ค่าย และการมีส่วนร่วม

ออกแบบกิจกรรมค่าย อยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่า 

ในการท�ากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีข้อ

จ�ากัดในเรื่องของเวลา เนื่องมาจากนักศึกษาผู้เข้าร่วม

กิจกรรมส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ตรงกัน ท�าให้เมื่อมีการ

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจึงไม่สามารถมาร่วม

ประชุมได้ และโครงการค่ายท่ีจัดในคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ี

งานกจิการนกัศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จะเป็นผูป้ระสาน

งานหลักระหว่างนักศึกษาและชุมชน รวมทั้งด�าเนิน

การประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ ท�าให้นักศึกษาผู้

เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นัยนา เดชะ (2557) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมใน

การจัดการมลูฝอยของประชาชนในต�าบลเลมด็ อ�าเภอ

ไชยา จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีอยูใ่นระดับน้อย ในเร่ืองการ

วางแผนแก้ไขปัญหาและการด�าเนนิงานการจดัการขยะ

มูลฝอยในชุมชม ดังนั้นในการจัดท�าโครงการกิจกรรม

นกัศกึษาครัง้ต่อไป ควรให้นกัศกึษาเข้ามามส่ีวนร่วมใน

การด�าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นผู้เสนอและรับผิด

ชอบการท�าโครงการและการด�าเนนิงานเอง นอกจากนี้

ควรขยายโครงการกจิกรรมให้ถงึชาวบ้านในชมุชน เพือ่

สร้างคณุประโยชน์และ ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนกบั

สถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ชุมชน 

ส�าหรับการบริหารจัดการโครงการค่ายบณัฑิต

อาสา เสริมสร้างชุมชนครั้งนี้ พบว่า การบริหารจัดการ

โครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากการด�าเนินการ

ในโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา

ระบบการศึกษาสู่ท้องถ่ิน น�าไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียง

และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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มหิดล การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู ้ความ

สามารถ มีความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการ

ท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้านการน�าความรู้ความ

สามารถมาประยกุต์ใช้ในการท�างานเพือ่สงัคม โดยร่วม

กันบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ แลกเปลี่ยนความรู้

ด้านวิชาการในสาขาท่ีตนถนัดแก่โรงเรียนและชุมชน 

และด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนและชมุชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม หากพจิารณา

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของโครงการจะพบว่า 

เกดิจากการมีส่วนร่วมของนกัศกึษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่

และชุมชน ที่ความร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินงานเพื่อ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนโดยน�าความรู้และ

ประสบการณ์เดมิมาใช้ในการท�ากจิกรรม สอดคล้องกบั

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และคณะ (2555, หน้า 14-15) 

ท่ีนักศึกษาซึ่งเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์ตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมาะสม และ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในสังคมไทย มีกระบวนการ

เรียนรู้ มีความร่วมมือ และสามารถน�าไปประยุกใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันได้ ด้านการบริหารโครงการกิจกรรม 

พบว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 

มีการสร้างบรรยากาศในการท�างาน การบริหารเวลา

ในการท�ากิจกรรม การบริหารจัดการก�าลังคนและการ

ดแูลกจิกรรม รปูแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม การแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า ความกระตอืรือร้นและความเอาใจใส่

ของทีมงาน ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัต่อการจดัโครงการกจิกรรม

ค่ายอาสา และส่งผลให้งานส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของ

โครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเนตร ธรรมกูล 

และคณะ (2557, หน้า 52) พบว่า การจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอน แบบกลุ่ม

เล็ก ซึ่งท�าให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ช่วย

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน จะกระตือรือร้น

ค้นหาและวเิคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง เกดิความผูกพัน

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ของนักศึกษาผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา สามารถ

ท�าให้นกัศกึษาผู้เข้าร่วมโครงการเกดิความสุขด้านจิตใจ

ท่ีได้กระท�าเพ่ือผู้อื่น ได้เห็นกลุ่ม เป้าหมายมีความสุข 

ได้รับโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

มีความช่วยเหลือกันทุ่มเทและเสียสละเพ่ือสร้างสรรค์

สิ่งดี ได้พบมิตรภาพที่ดี มีความสุขที่ได้ท�างานในความ

รับผิดชอบ ได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสุขจากสิ่งที่ให้

ต่อสังคม รู้จักให้ และท�าให้ได้เห็นความสุขของคนอื่น 

เกิดความรู้สึกเป็นผู้ให้และมีแรงบันดาลใจในการกระ

ท�าความดีมากข้ึน สอดคล้องกับศักด์ิมงคล เชื้อทอง 

และคณะ (2555, หน้า 36) และวัลลยา ธรรมอภิบาล 

(2555, หน้า 220) พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม

การพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนนเฉลี่ยของความมีจิต

สาธารณะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจาก การ

มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ แต่สิ่งที่

ได้รับคือความสุขใจ และได้รับประสบการณ์การเรียน

รู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม การท�าโครงการ การสร้างแรงจูงใจ 

ท�าให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและ มีเจตคติที่ดีต่อ

การมีจิตสาธารณะ จนเกิดการกระท�าท่ีเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม ส่งผลให้ระดับ จิตสาธารณะด้านการรู้คิด

สูงขึ้น ในด้านแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมที่ดี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีก�าหนด

นโยบายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของ

นกัศึกษาอย่างชัดเจน และก�าหนดให้เป็นบทบาทหน้าท่ี

หลกัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษา ในทกุระดับ 

เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นและด�าเนนิการสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม

ด้านคณุธรรมจรยิธรรมทีด่ภีายในมหาวิทยาลยั โดยการ

จดัท�าค่านยิมในรปูแบบต่างๆ การสอดแทรกความรูห้รอื

เนือ้หาด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสตูรการเรยีนการ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)166

สอน ในลักษณะของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

เกิดจิตส�านึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งส่งเสริม

ให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างต่อ

เนื่อง สอดคล้องกับ ลัดดาวรรณ แสนสุข และคณะ 

(2557, หน้า 128) และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล และ

คณะ (2560, หน้า 164) การเรียนรู้คู่การท�างาน เพื่อ

ต้องการให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วม

กจิกรรม ท�างานร่วมกบัสงัคม รูจ้กัเสยีสละเพือ่ส่วนรวม

และท้องถิ่น จึงควรจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะที่

สอดแทรกในรายวิชา ทั้งน้ีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาท่ีมีบทบาทส�าคัญ

มากท่ีสุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

การพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาใน

ทุกระดับ สามารถด�าเนินการได้โดยใช้การมีส่วน

ร่วมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และชุมชน 

ผ่านโครงการค่ายกจิกรรมจติอาสาซึง่เป็นค่ายทีใ่ห้ความ

รู้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักศึกษา

ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตน เพื่อสร้าง

คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ อีกทั้ง

เป็นการบูรณาการความรู้ของนักศึกษาในหลากหลาย

ศาสตร์สาขาวิชา 

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 การพฒันาจติสาธารณะให้แก่นกัศกึษา

ผ่านโครงการกิจกรรมนักศึกษา ควรให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมคิดและออกแบบกิจกรรม ตั้งแต่การเขียน

โครงการ การวางแผนด�าเนินงาน การประชาสัมพันธ์

โครงการ จนกระทั่งการประเมินผลโครงการ เพื่อให้

นักศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง

 2.2 ควรใช้โครงการกิจกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ มาพฒันาจติสาธารณะให้แก่นกัศกึษา เพือ่เปรยีบ

เทยีบผลสมัฤทธิว่์าโครงการในรปูแบบใดเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพส�าหรับใช้ใน การส่งเสริมจิตสาธารณะ

ของนักศึกษา เช่น โครงการปฎิบัติธรรม โครงการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และทักษะ

การท�างานกลุ่ม เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5*

THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT, SCIENCE COMMUNICATION 

SKILLS AND TEAMWORK SKILLS ON STRUCTURE AND FUNCTION OF 

ANGIOSPERMS USING 5E LEARNING CYCLE  

WITH COOPERATIVE LEAENING

นพดล ศิลปชัย**  

ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา*** 

ดร.สมศิริ สิงห์ลพ****

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการสื่อสารทาง

วทิยาศาสตร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วม

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I และศึกษาทักษะการท�างานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ�านวน 

39 คน ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 3) แบบ

วัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

กรณีสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

(5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ทักษะการท�างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น 

(5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนอยู่ใน

ระดับดี

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)/ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค  

 จิ๊กซอว์ I/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์/ ทักษะการท�างานกลุ่ม/ 

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�า

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่งผลให้ผู ้คนทั่วทุกมุมโลกได้รับข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลที่ได้รับนั้นอาจเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ

วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและต้องการค�าอธิบาย

จากบุคคลที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่ทุกคน

ที่สามารถท�าให้ประเด็นเหล่านั้นเกิดความกระจ่างได้ 
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ด้วยเหตุนี้ การท�าให้ประชาชนเข้าใจวิทยาศาสตร์ไม่

เพียงเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน แต่

ยังเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการ

สือ่สารทางวทิยาศาสตร์ (Science Communication) 

นัน้เป็นการถ่ายทอดสารทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์โดย

การพดูหรอืการเขยีนไปยงัผูร้บัสาร การฟังหรอืการอ่าน

ผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกัน ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารที่เป็นความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ อาจท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน

ทางวิทยาศาสตร์ได้ หากบุคคลที่เก่ียวข้องมิได้เป็นผู้รู้

วทิยาศาสตร์หรอืเข้าใจธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์กค็วร

ศึกษาและท�าความเข้าใจกระบวนการของการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 

2557)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีส�าคัญ 

คือ ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถใน

การรบัและส่งสาร มวีฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด

ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ

ตนเองเพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวม

ท้ังการเจรจาต่อรองเพือ่ขจดัและลดปัญหาความขดัแย้ง

ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก

เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ

สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ

ตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากการประเมินผลโดยดูจากคะแนนโอเน็ต 

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในปีการศึกษา 2556-2558 

พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เท่ากับ 32.86 34.92 และ 34.99 จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด สอดคล้องกับปัญหาในชั้น

เรียนวิทยาศาสตร์ขณะที่ผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูผู้สอนและมี

โอกาสสัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พบ

ว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจาก ผู้เรียนไม่มี

ปฏสัิมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกนั และผู้เรียนกบัผูส้อน 

นอกจากนีย้งัมปัีญหาด้านการท�างานร่วมมอืกนัภายใน

กลุม่เป็นลกัษณะต่างคนต่างท�างาน ผูเ้รยีนทีเ่ก่งในกลุม่

ท�างาน ผู้เรียนระดับปานกลางท�างานบ้างเล่นบ้าง และ

ผูเ้รยีนอ่อนไม่ค่อยสนใจในการท�างาน ซึง่แสดงให้เห็นว่า

ผูเ้รยีนนัน้ยงัมทีกัษะการสือ่สารการท�างานร่วมมอื และ

การท�างานกลุ่มไม่เป็นที่น่าพอใจ

ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวการจัดการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ทีส่่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเกดิกระบวนการ

เรียนรู้และทักษะต่างๆ พบว่า แนวทางการจัดการ

เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ

วิชาวิทยาศาสตร์ คือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ 5 ขั้น (5E) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นกระบวนการที่ให้นักเรียน

ได้ค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ

คิดและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่อง

มือประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน คือ 

ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส�ารวจและ

ค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ

ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการ

จดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีน

รู้ตลอดเวลา โดยครูเป็นผู้ก�ากับควบคุมด�าเนินการให้

ค�าปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้ก�าลังใจ เป็นผู้กระตุ้น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองรวมท้ังร่วม

แลกเปลี่ยนความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัชชา

กัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555) ได้ท�าการศึกษาผลของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะ

หาความรู้ (5E) เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

พบว่า นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

เทคนคิการสบืเสาะหาความรู ้(5E) หลงัการจดักจิกรรม

การเรียนรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจดรรม

เรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ AÇIšLi, Yalçin and 

Turgut (2011) ได้ท�าการศกึษาผลของการสอนแบบสบื

เสาะหาความรู้ (5E) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

แรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เวลา 7 สัปดาห์ มีนักศึกษาจ�านวน 60 

คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาทีไ่ด้รบัการสอนแบบบรรยาย

จ�านวน 30 คน และนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) จ�านวน 30 คน พบว่านักศึกษาที่

ได้รบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(5E) มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนกลุม่ทดลองแตกต่างจากกลุม่ควบคมุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธี

สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอน

ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ร่วมกัน เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สมาชิกใน

กลุ่มจะมีความสามารถแตกต่างกัน ส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักช่วยเหลือกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยเหลือคนที่อ่อน

กว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะยึดตาม

แนวคิดที่ว่า ความส�าเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็น

ความส�าเร็จของกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ 

สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร และพิวัสสา นภารัตน์, 

2554) เทคนิคที่น่าสนใจเทคนิคหนึ่งคือ การเรียน

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เป็นการจัดกิจกรรม

การสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4-6 คน โดย

สมาชิกของนักเรียนต้องมีความแตกต่างกันในระดับ

สติปัญญา สมาชิกในกลุ่มแบ่งกันศึกษาหัวข้อย่อย ๆ ที่

ครูก�าหนดให้ โดยสมาชิกในกลุ่มไปศึกษาร่วมกับกลุ่ม

อื่นท่ีได้หัวข้อเดียวกัน มีการอภิปรายร่วมกัน เมื่อเกิด

ความเข้าใจแล้วน�าผลจากการศกึษามาอธบิายให้เพ่ือน

ในกลุ่มฟังและน�าหัวข้อย่อย ๆ มาต่อเป็นเรื่องราวเป็น

หนึ่งเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I 

ท�าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดทักษะการท�างานร่วมมือกัน

ภายในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ สมใจ เพชร

สุกไส (2548) พบว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วย

เทคนคิจกิซอว์มคีวามสามารถในการท�างานกลุม่สงูกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ

และนกัเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์

สงูกว่านักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้วธิปีกต ิอย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคล้องงานวจิยั

ของ Çagatay and DemircioÇlu (2013) ได้ท�าการ

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

jigsaw I ต่อความเข้าใจ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค jigsaw I มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

จากสภาพการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจน�ารูป

แบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

(5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 

I มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ

ทักษะการท�างานกลุ ่มในรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านสวน 

(จั่นอนุสรณ์)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 173

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

2. เพือ่ศกึษาทกัษะการท�างานกลุม่ของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วม

มือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชดอก

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 

ร่วมกับการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ I เรือ่ง 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน

2. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ

รู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเท

คนิคจ๊ิกซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. ทักษะการท�างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 

ร่วมกับการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ I เรือ่ง 

โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอก หลงัเรยีนอยูใ่นระดบัดี

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการ

วิจัยไว้ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนท่ีเน้น

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบปกติ โรงเรียนบ้านสวน 

(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 

2 ห้องเรียน รวม 83 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ

สามารถทางการเรียน

 1.2 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนที่

เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบปกติ โรงเรียนบ้าน

สวน (จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

จ�านวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

random sampling) จ�านวน 39 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

 2.1 ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I

 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ

การท�างานกลุ่ม

3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ เรือ่ง โครงสร้าง

และหน้าที่ของพืชดอก เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา เล่ม 3 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด�าเนินการใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการทดลอง 

16 คาบ โดยการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจ�านวน 

2 คาบและด�าเนินตามแผนวิจัยจ�านวน 14 คาบ ผู้วิจัย

เป็นผู้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

จิ๊กซอว์ I มีขั้นตอนดังนี้ 

 1.1 ขัน้การสร้างความสนใจ (Engagement) 

ครูเตรียมหัวข้อมากระตุ้นผู้เรียน และจัดกิจกรรมหรือ
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สถานการณ์กระตุ้น เช่น กระตุ้นด้วยค�าถาม รูปภาพ 

คลิปวิดีโอ เป็นต้น 

 เพื่อท�าให้นักเรียนสนใจสงสัย และน�าเข้า

สู่หัวข้อที่ครูเตรียมให้ผู้เรียน หลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่ม

ผู้เรียน 4 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้เรียนมีความแตกต่าง

กันในระดับสติปัญญาทุกคนต้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า 

กลุ่มบ้าน (Home group)

 1.2 ขัน้การส�ารวจและค้นหา (Exploration) 

นักเรียนร่วมกันการวางแผนก�าหนด

 แนวทางการส�ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิาน

ก�าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยในกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญต้องท�าการทดลอง

หรืออ่านจับใจความส�าคัญ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรู้กัน มีปฏิสัมพันธ์กัน และเขียนสรุปสาระส�าคัญ 

โดยครูแจกกิจกรรมหัวข้อเรื่องท่ีใช้ส�าหรับให้ผู้เรียนใน

แต่ละกลุ่มศึกษา และมอบหมายภารกิจ โดยสมาชิก

ในแต่ละกลุม่ต้องเลือกศกึษากจิกรรมคนละ 1 กจิกรรม

และต้องไม่ซ�้ากัน ให้สมาชิกแต่ละคนที่เลือกศึกษา

กิจกรรมเดียวกันของทุกกลุ่มมานั่งด้วยกัน เรียกว่า 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) ต้องท�าความเข้าใจ

ในประเด็นหรือค�าถามที่กิจกรรมก�าหนดให้

 1 . 3  ขั้ นการอธิบายและลงข ้ อสรุ ป 

(Explanation) สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert 

group) กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่ากลุ่มบ้าน

โดยน�าเสนอความรู้ที่ตนไปศึกษามาอธิบาย อภิปราย

ภายในกลุ่ม และน�าความรูแ้ต่ละส่วนมาต่อกนัเป็นเรือ่ง

ราวแล้วน�าเสนอหน้าชั้นเรียนและนักเรียนร่วมกันสรุป

สาระส�าคัญของบทเรียน

 1.4 ขัน้การขยายความรู ้(Elaboration) ครู

ใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์

ใช้โดยยกสถานการณ์ตัวอย่าง อธิบายเชื่อมโยงความรู้

ทีไ่ด้ไปใช้ในเรือ่งอืน่หรอืสถานการณ์อืน่ ๆ  รวบรวมเพ่ือ

น�าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 

 1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ครู

ประเมินผลการเรียนรูโ้ดยให้ผูเ้รยีนท�าแบบทดสอบย่อย

เป็นรายบุคคล จากนั้นน�าคะแนนสมาชิกในกลุ่มเดิม

มารวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนน

สูงสุดอันดับ 1 2 และ3 จะได้รับรางวัล หรือน�าผลงาน

ไปติดประกาศที่บอร์ด และควรให้ค�าชมเชยกลุ่มอื่นๆ 

ที่สามารถท�ากิจกรรมนี้ได้ส�าเร็จ

2 .  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น  ห ม า ย

ถึง ผลการเรียนรู ้ที่ใช ้วัดความรู ้หรือคุณภาพของ

ความรู้วิชาชีววิทยา เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พชืดอก ซึง่สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ครอบคลมุพฤติกรรมด้าน

ความรู้ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยเป็นข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย

4 .  ทักษะการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร ์ 

หมายถึง การรับและส่งข ้อมูลที่ เป ็นการอธิบาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทางธรรมชาตโิดยการใช้ภาษาด้าน

การฟัง การอ่านและการพูดเพ่ือแสดงความรู้ความคิด 

แลกเปลีย่นความรู้ แนวคดิหลกัการทางวทิยาศาสตร์ ซึง่

แสดงออกมาโดยการเขียนสรุปใจความส�าคัญ ค�าศัพท์ 

และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง

สามารถวัดได้จาก

แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

5. แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

หมายถึง เครื่องมือที่ใช ้วัดทักษะการสื่อสารทาง

วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ด้านการ

อ่านและการเขยีน โดยมีสถานการณ์ให้อ่าน 2 บทความ 

แต่ละบทความประกอบด้วยข้อค�าถามแบบอัตนัย
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จ�านวน 5 ข้อ โดยให้นักเรียนอ่านบทความและเขียน

สรุปใจความส�าคัญ ค�าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง

ถกูต้อง ซึง่สร้างขึน้โดยผูว้จิยั โดยการประเมนิเป็นแบบ 

Scoring rubric 

6. ทักษะการท�างานกลุ ่ม หมายถึง การที่

ผู ้เรียนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในการ

ท�างานของกลุ่ม ความเสียสละ การยอมรับซึ่งกันและ

กันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบ

ประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

7. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมการท�างาน

กลุ ่มประเมินโดยนักเรียนซึ่งให้นักเรียนแต่ละกลุ ่ม

ประเมินตนเอง โดยการประเมินเป็นแบบ Scoring 

rubric จ�านวน 10 ข้อ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ

หาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วย

เทคนิคจิก๊ซอว์ I เรือ่ง โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอก 

จ�านวน 4 แผนการจดัการจดัการเรยีนรูม้ค่ีาเฉลีย่ความ

เหมาะสมอยูร่ะหว่าง 4.60-5.00 ซึง่ถือว่ามคีวามเหมาะ

สมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จ�านวน 40 ข้อ โดยมค่ีาดัชนคีวามสอดคล้องอยูร่ะหว่าง 

0.60-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22-0.69 

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.86 และค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.78

3. แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

ฉบับก่อนเรียนมีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.0-4.8 

ซึง่ถอืว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าความยาก

ง่ายอยูร่ะหว่าง 0.44-0.69 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 

0.56-0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และฉบับหลัง

เรียนมีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.2-4.8 ซึ่งถือว่ามี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าความยากง่าย

อยู่ระหว่าง 0.56-0.71 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 

0.41-0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91

4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มมี

ความเหมาะสมเท่ากับ 4.6 ซ่ึงถือว่าความเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากที่สุด

2. วิธีด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูล

1. แนะน�าขัน้ตอนการท�ากจิกรรมและบทบาท

ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับก่อนเรียน)

3. ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียน

รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้าง

และหน้าที่ของพืชดอก จ�านวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 

14 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสอนด้วยตนเอง 

ระหว่างด�าเนินสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อ

สิ้นสุดแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู ้วิจัยให้ผู ้เรียน

แต่ละกลุม่ท�าการประเมนิการท�างานร่วมมอืโดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก�าหนดแล้วจึง

ท�าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์ (ฉบบัหลงัเรยีน)

5. น�าผลคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตร์ และทักษะการท�างานกลุ่ม มาวิเคราะห์

โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ข้ัน (5E) 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I 

มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

เท่ากับ 11.44 และหลังเรียนเท่ากับ 29.64 เมื่อเปรียบ

เทียบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น

ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

ตอนที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการสือ่สาร

ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วม

มือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชดอก

ผลการวิจัย

ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที ่5 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัการเรียนรูแ้บบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

กลุ่มทดลอง n X SD df t Sig

ก่อนเรียน

หลังเรียน

39

39

11.44

29.64

2.82

5.18

42

42
19.19* .00

*p ≤ .05

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

กลุ่มทดลอง n X SD df t Sig

ก่อนเรียน

หลังเรียน

39

39

7.07

14.15

1.87

2.31

42

42
14.89* .00

*p ≤ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I มค่ีาเฉลีย่คะแนนทักษะการส่ือสารทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนเท่ากบั 7.05 
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และหลังเรียนเท่ากับ 14.15 เมือ่เปรียบเทยีบ พบว่า ทกัษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชดอก

ตารางที่ 3 ทักษะการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชดอก

ทักษะการท�างานกลุ่มของนักเรียน
ค่าสถิติ แปลค่า

X SD ระดับ

1. กลุ่มของเรามีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิก

ทุกคนภายในกลุ่ม

4.46 0.49 ดี

2. กลุ่มของเรามีการตอบค�าถามทุกครั้งที่มีการถามค�าถาม 4.47 0.50 ดี

3. กลุ่มของเรามีการอธิบายหรือเสนอแนวคิดในเรื่องที่สมาชิกภายในกลุ่มรู้และสามารถ

อธิบายได้

4.51 0.55 ดีมาก

4. กลุ่มของเรามีการสรุปข้อความค�าพูดสมาชิกทุกคนเพื่อให้แน่ใจและเข้าใจตรงกัน 4.44 0.49 ดี

5. งานกลุ่มไม่สามารถส�าเร็จได้ ถ้าสมาชิกในกลุ่มบางคนจะไม่ท�าหน้าที่ของตน 4.30 0.51 ดี

6. กลุ่มของเราด�าเนินงานตามเป้าหมายของกลุ่ม 4.26 0,60 ดี

7. กลุ่มของเรามีการช่วยสมาชิกกลุ่มในการเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติ 4.50 0.57 ดีมาก

8. สมาชิกทุกคนในกลุ่มที่ประสบปัญหาในการท�าความเข้าใจหรือฝึกปฏิบัติในทุกเรื่องจะ

ได้รับการช่วยเหลือแนะน�าเสมอ

4.48 0.50 ดี

9. สมาชิกในกลุ่มมีการค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องจ�าเป็นต่อการท�างาน 4.22 0.48 ดี

10. ผลงานของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม 4.69 0.46 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 4.43 0.51 ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการท�างานกลุ่ม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I เรือ่ง โครงสร้าง

และหน้าที่ของพืชดอก พบว่า คะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ใน

ระดับดี ( x = 4.43, SD = 0.51) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลงานของ

กลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกลุ่มของเรามีการ

อธิบายหรือเสนอแนวคิดในเร่ืองท่ีสมาชิกภายในกลุ่มรู้

และสามารถอธิบายได้ และด้านกลุ่มของเรามีการช่วย

สมาชิกกลุ่มในการเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติ ตามล�าดับ ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5E) 

ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I หลงั

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ

รู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

จ๊ิกซอว์ I หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

3. ทักษะการท�างานกลุ ่มของนักเรียนของ

นักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ

รู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

จิก๊ซอว์ I หลงัเรยีนอยู่ในระดบัดซีึง่เป็นไปตามสมมตุฐิาน

ข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการท�างานกลุ่ม 

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การ

จัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ข้ัน (5E) ร่วมกบั

การเรียนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I ของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มปีระเดน็ท่ีน�ามาอภิปราย

ผล ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง 

โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ

หาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วย

เทคนิคจิ๊กซอว์ I หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 

1 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัการเรียนรูแ้บบร่วมมอื

ด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I ซ่ึงเป็นรปูแบบการเรยีนการสอนที่

มกีารตัง้ค�าถาม เพือ่เป็นการกระตุน้ผูเ้รยีนให้สบืค้นหรอื

ค้นหาค�าตอบในประเด็นที่ครูผู้สอนก�าหนด นอกจากนี้

ยังมีการลงมือปฏิบัติ ฝึกการสังเกต การวิเคราะห์ การ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กัน และการท�างานร่วมกัน

ภายในกลุ่ม ท�าให้ผู้เรียนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

มกีารร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุม่และมกีารถ่ายทอด

ความรู้ระหว่างกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ 

สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร และพิวัสสา นภารัตน์, 

2554) โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมทัง้การเป็น

ก�าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่

อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ

เรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อ

การเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส�าเร็จ

ของแต่ละบุคคลคือความส�าเร็จของกลุ่ม (วัฒนาพร 

ระงับทุกข์, 2541) จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียน

รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I ในขั้นที่ 1 การสร้าง

ความสนใจ (Engagement) โดยครูเตรียมหัวข้อเพ่ือ

กระตุน้ผูเ้รยีน และจดักจิกรรมหรอืสถานการณ์กระตุน้ 

เช่น กระตุ้นด้วยค�าถาม รูปภาพ เพื่อท�าให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจหรือสงสัย ขั้นท่ี 2 การส�ารวจและค้นหา 

(Exploration) ครูแจกกิจกรรมหัวข้อเรื่องที่ใช้ส�าหรับ

ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มศึกษา และมอบหมายภารกิจ 

ให้นกัเรียนค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงผู้เรียนค้นหาค�า

ตอบโดยการพดูคยุแลกเปลีย่นความรูก้นั ซ่ึงเป็นวธิกีาร

สอนทีเ่หมาะสมกบัวิชาวทิยาศาสตร์ (ภพ เสาหไพบลูย์, 

2542) โดยในกลุ่มผู้เช่ียวชาญต้องท�าการทดลองหรือ

อ่านจับใจความส�าคัญมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้

และมีปฏิสัมพันธ์กัน แล้วเขียนสรุปสาระส�าคัญลงใน

กิจกรรมที่ครูก�าหนดให้ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้น
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พบความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ท้ังกระบวนการและ

ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดโดยมีกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ขั้นที่ 3 การอธิบายและ

ลงข้อสรุป (Explanation) สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

(Expert group) กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่า

กลุ่มบ้านโดยน�าความรู้ท่ีตนศึกษามาอธิบาย อภิปราย

ภายในกลุม่ และน�าความรูแ้ต่ละส่วนมาเช่ือมโยงกนัเป็น

เรือ่งราวแล้วน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน จากนัน้นกัเรยีนร่วม

กันสรุปสาระส�าคัญของบทเรียน จากขั้นที่ 2 และขั้นที่ 

3 ที่กล่าวมาขา้งตน้เปน็ขัน้ทีผู่้เรยีนมโีอกาสได้ฝึกความ

คดิและฝึกการกระท�า ท�าให้ได้เรยีนรูแ้ละค้นพบวิธเีสาะ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกัน

ในการเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละสามารถอธบิายความคดิ

รวบยอดได้อย่างเข้าใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ความ

รู้เดิมและสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 

2558) สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความ

รูด้้วยตนเอง (Constructivism) ซึง่อธบิายว่า การเรยีน

รู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล บุคคลเป็น

ผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งที่พบเห็นกับความรู ้ ความเข้าใจที่มีอยู ่เดิม การ

เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructivism) ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนสังเกต ส�ารวจเพื่อให้เห็นปัญหา มีปฏิสัมพันธ์

กับผู้เรียน เช่น แนะน�าถามให้คิด เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ

หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดการคิดค้นต่อ ๆ ไปให้มีการท�างานกลุ่ม (วัฒนาพร 

ระงับทุกข์, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ

เรยีนการสอนทีใ่ห้ผูเ้รยีนมบีทบาทหรอืมส่ีวนร่วมอย่าง

ตืน่ตวั (ทศินา แขมมณี, 2559) ขัน้ที ่4 การขยายความรู้ 

(Elaboration) ครูใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนน�าสิ่งที่ได้

เรยีนรูไ้ปประยกุต์ใช้โดยยกสถานการณ์ตวัอย่าง อธบิาย

เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ไปใช้ในเรื่องอื่นหรือสถานการณ์

อื่น ๆ แล้วรวบรวมเพื่อน�าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 

และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) ครูประเมิน

ผลการเรียนรู้โดยให้ผู ้เรียนท�าแบบทดสอบย่อยเป็น

รายบุคคล จากนั้นน�าคะแนนของสมาชิกในกลุ่มเดิม

มารวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนของกลุ่ม จากขั้นตอน

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ

เรียนรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

โดยอาศัยการร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังช่วยให้

ผู้เรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 

เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงาน

มากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น (Long-term 

retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และ

คดิอย่างมวีจิารณญาณมากขึน้ (ทศินา แขมมณ,ี 2559)

2. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ Iหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึ่งเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I ใน

ขั้นที่ 2 การส�ารวจและค้นหา (Exploration) ครูแจก

กิจกรรมหัวข้อเรื่องที่ใช้ส�าหรับให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม

ศึกษา และมอบหมายภารกิจ โดยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ต้องท�าการทดลองหรืออ่านจับใจความส�าคัญ มีการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีปฏิสัมพันธ์กัน และ

เขียนสรุปสาระส�าคัญลงในกิจกรรมที่ครูก�าหนดให้ 

และขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) กลับไปยัง

กลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่ากลุ่มบ้านโดยน�าเสนอความ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)180

รู้ที่ตนไปศึกษามาอธิบาย อภิปรายภายในกลุ่ม และ

น�าความรูแ้ต่ละส่วนมาต่อกนัเป็นเรือ่งราวแล้วน�าเสนอ

หน้าชั้นเรียนและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส�าคัญบท

เรียนจากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น มีการจัดให้ผู้เรียน

เป็นกลุม่เลก็ ๆ  กลุม่ละ 4 คน ซึง่ผูเ้รยีนแต่ละคนภายใน

กลุ่มจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ใน

แต่ละครั้ง และน�าความรู้จากกิจกรรมของแต่ละคนมา

ต่อกันเป็นหนึ่งเรื่องราว ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน

จะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนทางวิทยาศาสตร์ สะท้อนความคิดหรือ

ความรูข้องผูเ้รยีนในการจดบันทกึลงในสมดุของผูเ้รยีน

แต่ละคน และน�าความรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนมาอภปิราย

แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มของตน แล้วจึงออกมา

น�าเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

จากขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ที่กล่าวข้างต้นท�าให้ผู้เรียนต้อง

ร่วมมือกันก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้เชื่อมโยงความ

รู้เดิมกับความรู้ที่ต้องการศึกษาใช้ทักษะในการท�างาน

ร่วมกันจนส�าเร็จ เช่น ทักษะการคิดตัดสินใจ ทักษะ

การแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร สมาชิกในกลุ่ม

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (สุคนธ์ 

สนิธพานนท์, ฟองจนัทร์ สขุยิง่, จินตนา วรีเกยีรตสินุทร 

และพิวัสสา นภารัตน์, 2554) สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอภิวรรณ แก้วภูสี (2556) ได้ศึกษาความสามารถ

ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้

เป็นกลุ่ม พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 69.3 สูงกว่า

ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 26.25 ซึ่งเพิ่มขึ้น 

43.04 คะแนน

3. ทักษะการท�างานกลุ ่มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ I อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นตาม

สมมติฐานข้อที ่4 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัการเรยีน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ I เป็นการเรียนรู้แบบ

กลุ่มย่อยแบ่งงานให้รับผิดชอบภายในกลุ่ม สมาชิก

ทุกคนรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนและส่งเสริมให้

เกิดการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ ่มท�าให้ผู ้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กัน ซ่ึงสมาชิกภายในกลุ่ม ประกอบด้วย

ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน คือ 

เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในการท�างานกลุม่จะต้องอาศยั

ความร่วมมือร่วมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

การยอมรับซ่ึงกันและกันของสมาชิกภายในกลุ่มเป็น

ส�าคญั (วชัรา เล่าเรยีนดี, 2554) ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎี

การเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) กล่าว

คือ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกจะแสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน รวม

ทั้งมีน�้าใจ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมี

ปฏสัิมพันธ์กบัสมาชกิในกลุ่ม (ชัยวัฒน์ สุทธรัิตน์, 2558) 

ท�าให้ผู้เรียนมปีฏสัิมพันธ์กบัผู้อืน่ และแลกเปล่ียนความ

รู้จากกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมเีหตุมผีล 

มีความรับผิดชอบในการท�างาน ปรับปรุงตัวเอง และ

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น นอกจากนี้ยังพบว่างาน

วิจัยของ สมใจ เพชรสุกไส (2548) พบว่า เมื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียน

แบบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิกซอว์ I มคีวามสามารถในการ

ท�างานกลุม่สงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้วิธกีาร

เรยีนแบบปกต ิอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2559) ที่กล่าวว่า การ

ที่สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็น

ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมปีฎสัิมพันธ์ต่อกนัในทางท่ี

จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใยไว้

วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือกันและกันในการท�างาน 
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ต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

ช่วยให้ผู้เรียนมีน�้าใจนักกีฬา ใส่ใจผู้อื่น เห็นคุณค่าของ

ความแตกต่าง ความหลากหลาย รวมไปถึงการประสาน

สัมพันธ์และการรวมกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการน�าผลวิจัยไปใช้

 1 .1 ในการท�าบทปฏิบัติการครูควร

มีสไสด์ถาวร โครงสร้างของราก ล�าต้น และใบ เพื่อให้

นกัเรยีนได้ท�าการเปรยีบเทยีบ หรอือาจมีโมเดลตวัอย่าง

ประกอบ

2. ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

 2.1 ควรจะท�าการศกึษาวจิยัในเชิงคุณภาพ 

ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการส่ือสาร

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการท�างานกลุ ่ม เรื่อง 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจิก๊ซอว์ I ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 แบบเชงิลกึ เพือ่ให้ได้ค�าตอบเพ่ิมเตมิ

ในประเด็นที่การศึกษาในเชิงปริมาณไม่สามารถท�าได้
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การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study)

The Marine Science and Conservation Camp Activity

For Mathayomsuksa 4 Students Using Lesson Study

คงศักดิ์ วัฒนะโชติ*

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนรู ้เจตคตทิางวทิยาศาสตร์และความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนุรักษ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมค่าย

วทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรุกัษ์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ แบบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

และแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีน วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถติิทดสอบ t-test แบบ Dependent sample 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. กจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรัุกษ์ ส�าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 โดยนวตักรรม

การศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) มีประสิทธิภาพ 80.26/78.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ สูงกว่าก่อน

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์มี

เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ เข ้าร ่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

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�าเพ็ญ” 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�า

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อม

ที่ส ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั ่ง ได้แก่ การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง การท่องเท่ียว ท่าเรือน�้าลึก 

โรงกลั่นน�้ามัน เป็นต้น จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนจึง

ควรท่ีจะได้เพิม่พนูทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

จากประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

และจัดบรรยากาศการเรียนรู ้อย่างหลากหลายที่

เอื้อต่อความสามารถของนักเรียนแต่ละคน โดยเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิด

ประสบการณ์ตรงต่อนักเรียนอย่างแท้จริง กิจกรรม

ที่จัดขึ้นควรให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ดารา

วรรณ อานนัทสกลุ (2547) การจัดกิจกรรมท่ีเสรมิสร้าง

ความรู้ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบค่าย มี

ส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เรียนเป็น

ผู้ตัดสินใจในการเข้าร่วมกจิกรรม เปิดโอกาสให้นกัเรียน

ศึกษาวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) มี

การค้นหาความรู้ (Knowledge) เพื่อช่วยในการแก้

ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific process skill) และส่งผลต่อเนือ่งถงึเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ เจนใจ 

(2555) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้จริงจะ

ช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์ไม่จ�ากดัเพยีงแต่ในชัน้เรยีน

หรือห้องปฏิบัติการเท่านั้น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรูร่้วมกนัเป็นก

ลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ และความรู้สึกรับผิดชอบ โดยใช้แหล่ง

เรยีนรูพ้ืน้ฐานในการฝึก เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง ลักษณะกจิกรรม เช่น กจิกรรมทางวชิาการ
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และกิจกรรมทางสังคมท่ีในเวลาปกติไม่สามารถจัดได้ 

ท�าให้การเรียนมีประสิทธิภาพชัดเจน น่าสนใจ และ

จดจ�าได้แม่นย�าและยาวนาน ซึ่งศิริรัตน์ เจนใจ (2555) 

ได้พัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความ

สามารถของนักเรียนในการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ไปใช้ ณ แหล่งการเรียนรู้สถานีพัฒนาและส่งเสริม

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ผลการวิจัยพบว่า 

หลังการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถน�าความ

รูท้างวทิยาศาสตร์ไปใช้ได้ดกีว่าก่อนการเข้าค่ายท่ีระดบั

นัยส�าคัญที่ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริศักดิ์ 

นิลเกต (2550) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ พบว่า หลังการเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ 95.83 และนักเรียนให้ความสนใจและ

แสดงความคิดเห็นระดับมากที่สุด

นอกจากนี้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง

ท่ีเหมาะสมส�าหรับน�ามาช่วยให้การจัดกิจกรรมค่าย

วทิยาศาสตร์ให้มีประสทิธภิาพคอื นวัตกรรมการศกึษา

ผ่านบทเรียน (Lesson Study) โดยเป็นแนวคิดท่ีเริ่ม

พฒันาขึน้ในประเทศญีปุ่น่และก�าลงัแพร่หลายในหลาย

ประเทศ เแนวคิดนี้ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองไป

พร้อมๆ กับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการน�า

มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในจังหวัดขอนแก่น นฤมล 

อินทรประสิทธิ์และสุลัดดา ลอยฟ้า (2550) นวัตกรรม

การศึกษาผ่านบทเรียนจึงเป็นนวัตกรรมในการพัฒนา

วชิาชพีครแูนวทางหนึง่ โดยครมูส่ีวนร่วมในการด�าเนนิ

กิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม ดังนี้

1. ต้ังเป้าหมายและวางแผน คือ วิเคราะห์

เป้าหมายส�าหรบัการเรียนรูข้องนักเรยีนและการพฒันา

ระยะยาว ออกแบบวางแผนการสอนร่วมกัน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย รวมท้ังสร้างแผนการวิจัยบทเรียน 

(Research Lesson) 

2. วิจัยการสอน คือ สอนด้วยแผนการสอนที่

เตรยีมไว้และสงัเกตการสอนและเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัการ

แสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน การเรยีนรูข้องนกัเรียน 

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้และ

พฤติกรรมนักเรียน 

3 .  การอภิปรายเกี่ ยวกับการสอน คือ 

แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันพิจารณาว่า 

หลกัฐานทีแ่สดงว่านกัเรยีนไปถงึเป้าหมายคอือะไร และ

การพัฒนาเกิดขึ้นหรือไม่ ควรมีการพัฒนา

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

แผนการจัดการเรียนรู้

4. สรุปผลการเรียนรู้ของครู คือ ถ้าจ�าเป็นก็

ขดัเกลา และ สอนใหม่อกีคร้ัง เขยีนรายงานทีป่ระกอบ

ด้วย แผนการสอน ข้อมูลของนักเรียน และสะท้อนได้

ว่าเรียนรู้อะไร (ชัยชนม์ หลักทอง, 2556)

จากการวจิยัของ นฤมล อนิทร์ประสทิธิ ์(2550) ที่

ได้ใช้นวตักรรมการศกึษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) 

เพือ่พัฒนาครูและนกัเรียน พบว่า การใช้การศกึษาผ่าน

บทเรียนมีผลท�าให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนแปลงบทบาท

ของตนเอง และเจตคติที่มีต่อนักเรียน มีผลให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดในขณะท่ีเรียน

วิชาภาษาไทย รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา

ไทย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าการ

ศึกษาผ่านบทเรียนมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูได้แก่ 

การสนับสนุนของหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียน 

การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือกับ

ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก ความตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลง

ของนักเรียนและของตนเอง ความมั่นใจว่าการศึกษา

ชัน้เรยีนเป็นโอกาสของการพัฒนาวชิาชพี ประสบการณ์

ในการท�างานร่วมกันของครูที่เข้าร่วมกระบวนการ

ศึกษาชั้นเรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้ 
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จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจึงได้สนใจการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเลและการอนุรักษ์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson 

Study) เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพ 

น�าไปสูก่ารเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันาการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน 

(Lesson study) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

75/75

2. เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

3. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนหลังจากผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเลและการอนุรักษ์

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า

ร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาสาสตร์ทางทะเลและการอนรุกัษ์

สมมติฐานของการวิจัย

1. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน 

(Lesson Study) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนหลัง

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ

อนุรักษ์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

3. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลังเข้า

ร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรัุกษ์

อยู่ในระดับดี

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์มี

ระดับความพึงพอใจมาก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.ได้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

สูงข้ึน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับดีและ

ทราบความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

3 .  ได ้แนวทางการพัฒนาบุคลากรด ้วย

นวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study)

ขอบเขตของการวิจัย

กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- 

คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 85 คน ปีการศึกษา 2558 

ได้มาจากการรับสมัครตามความสนใจของนักเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น : การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนรุกัษ์ โดยนวตักรรมการศกึษาผ่าน

บทเรียน (Lesson study)

ตัวแปรตาม : 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
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เนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สาระการ

เรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว2.1 เข้าใจ

สิง่แวดล้อมในท้องถิน่ ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อม

กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน

ระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู ้และน�า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกจิกรรมปฏบิตักิาร

ทดลอง 10 กิจกรรม

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. กระบวนการ (Lesson study หรอื Research 

study) หมายถึง กระบวนการส�าหรับใช้พัฒนาวิชาชีพ

ครูที่ใช้การวิจัยเป็นรากฐานในการด�าเนินงาน โดย

เกิดจากความร่วมมือ แบ่งปันประสบการณ์และการ

ท�างานร่วมกันของอาจารย์กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

และระหว่างอาจารย์กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์กับผู ้

เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้น

ตอน ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การน�าไป

ใช้และสังเกต (Implementing and Observing) 3) 

การอภิปราย และการสะท้อนผลกิจกรรม (Discussing 

and Reflecting) 4) สรุปผลการเรียนรู้ (Summary 

of learning)

2. กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการ

อนุรักษ์ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู ้ด�าน�า้ศกึษา

ระบบนเิวศแนวปะการงั ซึง่ประกอบกจิกรรมปฏบัิตกิาร

ทดลอง 10 กิจกรรม ได้แก่ 1) ปฏิบัติการศึกษาชนิด

พันธุ์ไม้และความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต 2) ปฏิบัติการ

ศึกษาสตัว์ในระบบนเิวศป่าชายเลน 3) ปฏบิตักิารศกึษา

ลกัษณะความเป็นอยูแ่ละพฤตกิรรมบางอย่างของสตัว์ที่

อาศยับรเิวณชายหาดตอนกลางคนื 4) ปฏบิตักิารศึกษา

แพลงก์ตอนสตัว์ 5) ปฏบิตักิารศกึษาโครงสร้างภายนอก

และภายในของหมึก 6) ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้าง

ภายนอกและภายในของหอยสองฝา 7) ปฏิบัติการ

ศกึษาโครงสร้างภายนอกและภายในของปลา 8) ปฏบิตัิ

การศกึษาโครงสร้างภายนอกและภายในของกุง้แชบ๊วย 

9) ปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในน�้าทะเล 

10) ปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน

น�้าทะเลโดยใช้วิธีไตเตรชั่น (คงศักดิ์ วัฒนะโชติ, 2559)

3. ประสทิธภิาพของกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนรุกัษ์ทีมี่สมัฤทธิต์ามเกณฑ์ 75/75 

โดยพิจารณา ดังนี้

75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ โดยค�านวณจากร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยของนักเรียนท่ีท�ากิจกรรมปฏิบัติการทดลอง 

10 กจิกรรม และจากคะแนนสังเกตพฤติกรรมการร่วม

กิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งต้องได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป

75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

โดยค�านวณจากร้อยละของคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนที่

ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รู้หลังผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ

อนุรักษ์

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์

ทางทะเล หมายถึง ความรู ้ความสามารถทางการ

เรียนที่แสดงถึงความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ 

การน�าไปใช้ การวิเคราะห์จากการปฏิบัติการทดลอง

ทั้ง 10 กิจกรรม และกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้

ซึ่งวัดได้จากคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

5 .  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนรู้ หมายถึงเครื่องมือท่ีใช้วัดผลก่อนและหลังเข้า

ร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรัุกษ์ 

ทีผู้่วจัิยสร้างขึน้ เพ่ือวดัผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ความ

เข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์จากการท�าปฏิบัติ
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ทดลอง และกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ แบบทดสอบมี

ลักษณะเป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 

35 ข้อ

6. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงความ

คิด ความรู้สึกพฤติกรรม หรือกระบวนการที่นักเรียน

ได้กระท�าเพื่อค้นหาความรู้ที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็น

ท่ียอมรับ ผู้วิจัยต้องการวัด 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความมี

เหตุมีผล 2) ความอยากรู้ 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความ

พากเพียรพยายาม 5) ความละเอียดรอบคอบ

7 .  แ บบ วั ด เจ ตค ติ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ 

หมายถึงเครื่องมือส�าหรับวัดพฤติกรรม และลักษณะ

นสิยัของนกัเรยีนทีค่าดหวังจะได้รบั การพฒันาโดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

30 ข้อ โดยแต่ละข้อ มีข้อความให้อ่านเพื่อพิจารณา

ตอบลงในช่องว่างตามระดับความรู้สึกทั้ง 5 ระดับ

8. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึงการ

แสดงออกถึงความรู้สึก หรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ

หรอืสิง่จงูใจในด้านต่างๆของกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยประเมินความพอใจ 

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานท่ี 2) ด้านสื่ออุปกรณ์

และเอกสารต่าง ๆ 3) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม 

4) ด้านวิทยากร 5) ด้านการวัดและประเมินผล

9. แบบวัดความพึงพอใจ หมายถึงเครื่องมือ

ส�าหรับวัดพฤติกรรมแสดงถึงความรู ้สึกที่มีต่อองค์

ประกอบ หรือสิ่งจูงใจในด้านต่างๆของการจัดกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประกอบ

ด้วยข้อค�าถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยแต่ละข้อมีข้อความ

ให้อ่านเพื่อพิจารณาตอบในช่องว่างตามระดับความ

รู้สึก 5 ระดับ

วิธีด�าเนินงานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 85 คน 

ซึ่งได้มาโดยการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

เครื่องมือการวิจัย

1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนุรักษ์ จ�านวน 10 กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ทางทะเล มีลักษณะเป็นปรนัย ชนิดเลือก

ตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 35 ข้อ มีความยากง่ายระว่าง 

0.23-0.92 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.21-0.57 และ

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 

3. แบบทดสอบวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratio scale) 5 ระดับ ที่

มีความสอดคล้อง และเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

veniality) ได้ค่า (IOC) 0.8-1.00 มีค่าอ�านาจจ�าแนก 

0.20-0.49 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.812 

4. แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

มีลักษณะมาตรา ส่วนประมาณค่า (Ratio scale) 

5 ระดับ จ�านวน 40 ข้อ ค่าอ�านาจจ�าแนก 0.34-0.70 

และค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.94 มค่ีา สอดคล้อง (IOC) 

อยู่ระหว่าง 0.8-1.00 

การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

การด�าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนุ รั กษ ์ส� าหรับนัก เรี ยนชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบท

เรียน (Lesson Study)

1 .  การวิ จั ย น้ี เป ็นการ วิจั ย เชิ งทดลอง 

(Experiment research) ได้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย

จ�านวน 85 คน ซึ่งได้มาโดยการรับสมัครนักเรียนที่

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนุรักษ์

2. ด�าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่าน

บทเรียน (Lesson study) ที่ประกอบด้วยการวางแผน

กิจกรรม การน�าไปใช้ การสังเกต การอภิปรายสะท้อน

ผลร่วมกันของอาจารย์กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์กับผู ้

เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยา ศาสตร์ทางทะเล อาจารย์

จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. น�ากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนรุกัษ์ไปทดลองกบันกัเรยีนทีเ่ข้าค่ายวทิยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนรุกัษ์ ครัง้ที ่20 โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญ

เข้าสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ครูและนักเรียน

4. เมือ่สิน้สดุโครงการกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งท่ี 20 ได้ประชุมระดม

ความคิด อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับอาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนุรักษ์ ครั้งที่ 20 ด�าเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อ

บกพร่องต่าง ๆ

5. ท�าโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนุรักษ์ คร้ังที่ 21 พ.ศ. 2559 ด�าเนิน

การรับสมัครนักเรียนจ�านวน 85 คน ประชุมชี้แจง

นักเรียนเก่ียวกับวัตถุประสงค์การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 

ก�าหนดการ การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในการอยู่

ค่ายวิทยาศาสตร์

6. ด�าเนินจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเลและการอนุรักษ์ 2 วัน 1 คืน ณ โรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และฐานฝึกปฏิบัติ

การอ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและ

หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนุรักษ์

8. ทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ

วัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

9. น�าคะแนนทีเ่กบ็รวบรวมได้จากการทดสอบ

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบวัดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิก์ารเรยีน แบบวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 

และแบบทดสอบแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียน มา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูล ได้แก่ 1) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) 3) ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent 

sample

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ

ของกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

โดยนวตักรรมผ่านบทเรียน (Lesson study) ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75 ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ทางทะเลและการอนุรักษ ์ 

ด้านประสิทธิภาพ ของกระบวนการ (E1) และด้านประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเล

ค่าสถิติ

n X SD %

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 85 80.26 1.70 80.26 80.26(E1)

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 85 27.48 3.80 78.51 78.51(E2)

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 เท่ากับ 80.26 และ E2 เท่ากับ 78.51 สรุปได้ว่า 

กจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรุกัษ์ มปีระสิทธภิาพสูงเท่ากับ 80.26/78.51 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัเข้าร่วมกจิกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

การทดสอบ ค่าสถิติ 

n X SD t P

ทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 85 18.42 4.147

17.82 0.00

ทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม 85 27.48 3.80

*P < .05

จากตารางที ่2 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนหลังเข้าร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนรุกัษ์สงูกว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรัุกษ์ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการวิจัย

3. ผลการวเิคราะห์เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและ

การอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาการศึกษาผ่านการเรียน (Lesson study) แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย   

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

สถิติ n X SD ระดับคุณภาพ

 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 85 4.11 0.82 ระดับดี
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทาง

ทะเลและการอนุรักษ์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี

4. ผลวเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีผ่่านกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรุกัษ์ โดย

นวัตกรรมการศึกษาผ่านการเรียน (Lesson study) แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

สถิติ n X SD ระดับคุณภาพ

ความพึงพอใจ 85 3.85 1.36 พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ การอนุรักษ์ 

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับอยู่ในระดับพึงพอใจ

มาก

อภิปรายผลการวิจัย

1. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยนวัตกรรม

การศึกษาผ ่านบทเรียน (Lesson Study) มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากในการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนน้ันมีการคิด 

วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านวทิยาศาสตร์ทางทะเลจาก

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และอาจารย์จากคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ซึง่มปีระสบการณ์ตรง

ในการท�าวิจัย รวมทั้งมีการประชุม อภิปราย เพื่อสร้าง

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

ร่วมกัน กิจกรรมที่สร้างขึ้น ได้แก่ กิจกรรมบรรยายให้

ความรู้ กิจกรรมปฏิบัติการทดลอง และกิจกรรมด�าน�้า 

เพือ่ศกึษาระบบนิเวศป่าชายเลนและแนวปะการงั และ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสถานที่จัดกิจกรรม

จากผู้บริหารโรงเรียนท�าให้ประสิทธิภาพของกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ คร้ังท่ี 21 

สูงกว่ากฎเกณฑ์ก�าหนด ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นฤมล อินทรประสิทธิ์ (2552) ที่ได้

น�าการเรียนรู้ผ่านบทเรียน (Lesson Study) เพื่อ

พัฒนาครูและนักเรียน พบว่าครูมีความมั่นใจในการ

จัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้มีผลท�าให้นักเรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ และการคิด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมผ่านค่ายต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร นอกจากการจัด

กิจกรรมในรูปแบบค่ายแล้วยังสามารถจัดการเรียนรู้

ผ่านบทเรียน (Lesson Study) ในรูปแบบโครงงาน 

รันดา วีระพันธ์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกันของครู (Lesson Study) เรื่องตัวประกอบ

จ�านวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงานท่ีได้จากการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกันของครู (Lesson Study) มีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู 

(Lesson Study) ยังสามาถใช้ได้ดีกับค่ายอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม จากงานวิจัยของจันจิรา รัตนไพบูลย์ (2549) 

ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�าหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 80.14/ 83.00 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ หลังเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

สูงกว่าก่อนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ

อนุรักษ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากนักเรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ที่เป็น

วทิยากร ในกจิกรรมฝึกปฏิบตักิาร เป็นการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ได้ความ

รู้ และทักษะการท�าการทดลอง การใช้เครื่องมือและ

อปุกรณ์ ในขณะปฏบัิตกิจิกรรม และยงัได้รบัความรูจ้าก

การบรรยายของวทิยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ในเรือ่ง

ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัทะเล ระบบนเิวศป่าชายเลน และ

กิจกรรมด�าน�้า ศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง กิจกรรม

ที่สร้างขึ้นสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ

เรียนรู้จากสถานท่ีจริง สามารถสร้างความสนใจของ

นักเรียนได้ ในหลายกิจกรรมนักเรียนยังไม่เคยเรียนรู้

มาก่อน ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน

หลังเข้าร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการ

อนุรักษ์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ทางทะเลและการอนรุกัษ์ สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ

ฐิตารีย์ ศรีพรหม (2556) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน 

โดยกระบวนการ (Lesson study) ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรยีนมทีกัษะกระบวนการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนบรรลุเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากผลการวิจัย

พบว่า เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนหลงัเข้าร่วม

กจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรุกัษ์โดย

นวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) 

ทางวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก กิจร

รมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เป็น

กิจกรรมการทดลอง นักเรียนท�ากิจกรรมปฏิบัติการ

ทดลอง การอยู่ค่าย เป็นกิจกรรมการทดลองใหม่ที่

นักเรียนยังไม่เคยท�ามาก่อน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม

จริง ๆ ร่วมกันในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ โดย

ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพื่อฝึกนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีความ

ต้องการที่จะรู้หรือปรารถนาท่ีจะเสาะแสวงหาความ

รู้กับกิจกรรมการทดลอง ความเพียรพยายาม ต้ังใจ

แน่วแน่ต่อการค้นหาความรูใ้หม่ ๆ  อย่างไม่ท้อถอยเมือ่

ผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค นักเรียนท�ากิจ

กรรรมการทดลองที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยความละเอียดรอบคอบสามารถใช้วิจารณญาณ

ก่อนทีตั่ดสนิใจน�าเสนอข้อมลู จงึท�าให้นกัเรยีนมเีจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ในงานวิจัยของ เพลิน 

อินทรศรี (2550) ที่ต้องการศึกษาการพัฒนาเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 

อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พบว่านักเรียนมีเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ส่ิงแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ .01 ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จัดกจิกรรมค่ายส่ิงแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก

4. ความพึงพอใจของนักเรียน หลังผ ่าน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

โดยนวตักรรมการศกึษาผ่านบทเรยีน (Lesson Study) 

มีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

ทั้งนี้ เนื่องจากผู ้วิจัยได้จัดห้องประชุมที่มีอุปกรณ์

ส่ือสารครบ หนังสือ เอกสารปฏิบัติการ แจกให้

นักเรียนทุกคนในส่วนของกิจกรรมภาคปฏิบัติ ได้น�า

นักเรียนไปท�ากิจกรรมที่ฐานฝึกปฏิบัติการอ่าวทุ่งโปร่ง 

อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 1 คืน กับ 

1 วัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 10 กิจกรรม 
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ในสถานที่จริง ลงมือท�าจริงด้วยตนเองกับกลุ่มเพื่อน 

โดยผู้วิจัยได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี 

ครบทุกฐานปฏิบัติการ คอยดูแล สังเกตการณ์พร้อม

กับผู ้เชี่ยวชาญและอาจารย์กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ตลอดการท�ากิจกรรม เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ปลอดภัย และประสบผลสัมฤทธิ์ดัง

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ แสงทอง ศิริรัตน์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนา

ความรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง

พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอยน�้าเพียงดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กลุ ่มตัวอย่างที่ได้รับการเรียนโดยใช้กิจกรรมค่าย

วทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพฤติกรรม การมี

ส่วนร่วมในค่ายวิทยาศาสตร์ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

ความรับผิดชอบ และการมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับดี

มาก ผลการศกึษาเจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์และความ

พงึพอใจหลงัเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ โดยรวม

อยู่ในระดับดีมาก จากงานวิจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัยอ้างถึงมี

ความสอดคล้องกับการได้สัมภาษณ์นักเรียน อาจารย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญ พบว่า 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

นักเรียนท่ีเข้าค่ายคร้ังนี้ได้รับความรู้ ประสบการณ ์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้

เครื่องมือและเทคนิคการท�าการทดลอง นักเรียนได้

ฝึกกระบวนการกลุ่มในขณะที่ท�ากิจกรรมในค่ายเป็น

กิจกรรมเสริมจากหลักสูตร โดยเนื้อหาและกิจกรรมที่

สร้างขึ้นสอดคล้องกับท้องถิ่นที่อยู่ติดกับทะเล เพื่อให้

นกัเรยีนมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม

ในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความส�าคัญของห่วงโซ่อาหาร 

และความม่ันคงทางอาหาร มีกระบวนการสืบเสาะ

หาความรูแ้ละพัฒนาเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ แม้เนือ้หา

บางอย่างนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน อาจจะรู้สึกยากเกิน

ระดับชั้นที่เรียน แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการ

ศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนุรักษ์โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน 

(Lesson study) ดังนี้ 

1. เวลาท�ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมการทดลอง 

ควรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้อภิปราย วิเคราะห์

และสรุปผลการทดลอง

2. การเกบ็ข้อมูลควรเพิม่การสมัภาษณ์นกัเรยีน 

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น จะได้ข้อมูลที่เป็น

จริงมากที่สุด 

3. จ�านวนวัสดุอุปกรณ์การทดลองในแต่ละ

กิจกรรมควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสได้

ทดลองทุกคน จะได้เกิดทักษะการใช้เครื่องมือและเกิด

การเรียนรู้ในขณะท�ากิจกรรมการทดลอง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู ้ กิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ตามแนวคิดสะ

เต็มศึกษา
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วิถีชีวิตหญิงให้บริการทางเพศ*

Lifestyle of Female Commercial Sex Workers

ภคอร บอร์แซก** 

ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง*** 

ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล****

บทคัดย่อ

การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาวถิชีวีติของหญงิให้บรกิารทางเพศ และความหมายของผูป้ระกอบ

อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ 2) เพื่อศึกษาการวางแผนในอนาคตและความต้องการสนับสนุนหลังเลิกประกอบ

อาชีพนี้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้

ข้อมูลเป็นหญิงแท้ที่ประกอบอาชีพนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในเมืองพัทยา จ�านวน 17 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

1. วิถีชีวิตของหญิงให้บริการทางเพศ มีความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบาย ต้องเช่าห้องอยู่อาศัย ไม่มียาน

พาหนะ ไม่ค�านึงถึงคุณภาพทางโภชนาการ ไม่ออกก�าลังกาย ไม่มีการวางแผนการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 

พักผ่อนไม่เป็นเวลา ไม่มีการวางแผนดูแลสุขภาพ ส่วน ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลนิยาม 

ว่า เป็นอาชีพทีไ่ม่เป็นทีย่อมรับของสงัคม แต่เป็นอาชพีทีไ่ม่ท�าให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน มีรายได้ดที�าให้ครอบครวัมคีวาม

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

2. การวางแผนอนาคตและความต้องการสนับสนนุหลงัเลกิประกอบอาชพีให้บรกิารทางเพศ คอืต้องการ

เก็บเงินให้ได้มากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัว จึงจะเลิกประกอบอาชีพนี้ ส่วนเรื่อง

ความต้องการ การสนบัสนนุ ต้องการให้มหีน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชพี

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 
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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�าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่ยุคโลกาภิวัตน์

พร้อมๆ กับอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ปรากฏว่า

ประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการค้ามนุษย์ โดยมองว่าบรรดานักท่องเที่ยวที่มา

เที่ยวประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เท่ียวสถานบริการที่มีหญิงให้บริการทางเพศ เป็น

อันดับแรก มากกว่าเพื่อการเที่ยวชมโบราณสถาน 

โบราณวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยา

และกระบวนการยุติธรรม, 2550, หน้า 23)

ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลไทยได้พยายามแก้ไขปัญหา

น้ีมาโดยตลอด 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 ซึง่เหตผุลส�าคญัในการประกอบอาชพีให้บรกิาร

ทางเพศเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีสาเหตุ

จากทางด้านสังคมและวฒันธรรม เช่น ความล้มเหลวใน

ชวิีตสมรส เลยีนแบบความฟุง้เฟ้อของผูอ้ืน่ เป็นต้น จาก

เหตผุลดงักล่าวท�าให้ผูห้ญงิจ�านวนมากเข้าสูอ่าชพีหญงิ

ให้บริการทางเพศนี ้(วริิยา ถาวรชยัสิทธิ,์ 2547, หน้า 2) 

เมอืงพทัยาเป็นสถานท่องเทีย่วชายทะเล ท่ียอด

ฮิตระดับโลก ทั้งซึ่งจะมีชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ 

มาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี ท�าให้เมือง

พัทยามีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

สถานบริการต่าง ๆ ที่รู ้จักกันทั่วโลกคือ สถานเริง

รมย์ หรือสถานบริการทางเพศ เกิดขึ้นจ�านวนมาก 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่

มุ่งเน้นมาท่องเที่ยวยามค�่าคืน (วารีนา ปุญญาวัณน์, 

2558) ปัญหา ของหญิงให้บริการทางเพศ ได้ส่งผลก
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ระทบต่อสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นผลจาก สภาพการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ท�าให้ปัญหาแพร่ออกไป และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

เมื่อมีผู้ประกอบการธุรกิจบริการทางเพศเข้ามาดูแล 

ควบคุม เป็นองค์กร โดยสาเหตุที่ส�าคัญ ได้แก่ ความ

ยากจน ความต้องการให้ครอบครวัมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 

ความต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ ความฟุ้งเฟ้อ

ทางวัตถุนิยม (อัญชลี พินิจรักษ์ธรรม, 2544, หน้า 3)

จากข้อมูลข้างต้น การเจริญเติบโตของเมือง

พทัยา ท�าให้มีสถานบรกิารรปูแบบต่าง ๆ  เกดิขึน้จ�านวน

มาก เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีม่จีดุประสงค์ในการเท่ียว

ตามสถานบริการ ที่มีการให้บริการทางเพศ ประกอบ

กับหญิงไทย ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาใน

ชีวติสมรส มีความต้องการให้บุคคลในครอบครวัมคีวาม

เป็นอยู่ทีด่ขีึน้ จึงประกอบอาชีพให้บรกิารทางเพศ ด้วย

ความสมคัรใจ และมรูีปแบบของการให้บรกิารทางเพศ 

หลายรปูแบบ ทัง้เปิดเผยหรอืแอบแฝง ท�าให้เกดิปัญหา

และส่งกระทบในด้านต่างๆ ตามมา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาวถิชีวีติของหญิงให้บรกิารทางเพศ 

และความหมายของผู้ประกอบอาชีพหญิงให้บริการ

ทางเพศ

2.  เพื่ อ ศึกษาการวางแผนอนาคตและ

ความต้องการสนับสนุนหลังเลิกประกอบอาชีพหญิง

ให้บริการทางเพศ

กรอบแนวคิดในการศึกษา

การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตของหญิงให้บริการ

ทางเพศ ใช้ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ 

(Maslow, 1975) ได้จัดล�าดับความต้องการของมนุษย์

ไว้ 5 ล�าดับ คือ 1) ความต้องการด้านทางร่างกายซึ่ง

เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 2) ความต้องการ

ความมั่นคงความปลอดภัย 3) ความต้องการให้

ผู้อื่นยอมรับ 4) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ 

5) ความต้องการประสบความส�าเร็จในชีวิต ซึ่งเป็น

ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ทฤษฎีการปรับตัว

ของรอย (Roy, 1999) ได้แบ่งระดับการปรับตัวออก

เป็น 3 ลักษณะ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า 1) ระดับการปรับ

ตัวที่มีการผสมผสานกันได้ดี 2) ระดับการปรับตัวที่อยู่

ในระยะของการชดเชย 3) ระดับการปรับตัวที่อยู่ภาวะ

อันตราย/ไม่ดี ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy 

theory) ของวรูม (Vroom, 1964) ซ่ึงมีเนื้อหาโดย

สรุปว่า 1) Valence หมายถงึ ความพึงพอใจของบคุคล

ทีม่ต่ีอผลลัพธ์ 2) Instrumentality หมายถงึ เคร่ืองมอื 

อปุกรณ์ วถิทีางทีจ่ะไปสูค่วามพงึพอใจ 3) Expectancy 

หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ ซ่ึงมีความ

ต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง 

1. วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิงแท้ที่ประกอบอาชีพหญิง

ให้บริการทางเพศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่ 

20 ปีขึ้นไป ท�างานอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และ

สมัครใจให้ข้อมูล การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบ

เจาะจง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1.1 หญิงให้บริการทางเพศแบบเปิดเผย 

 1.2 หญิงให้บริการทางเพศแบบแอบแฝง 

 1.3 หญิงให้บริการทางเพศแบบอิสระ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.1 ผู้วจัิยรวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ สถาน

ที่สัมภาษณ์ ได้แก่ ที่ห้องพัก ที่ท�างาน หรือตามที่ผู้ให้

ข้อมูลเป็นผู้ก�าหนด ศึกษาในกลุ่มหญิงแท้ที่ประกอบ

อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ ท�างานมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ท�างานอยู่ในเขตพื้นที่เมือง

พัทยา ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

interview) ตามแนวทางสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
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ท่ีสถานบริการ และหรอืทีพ่กั ท่ีท�างาน จากนัน้ใช้วธิกีาร

คัดเลือกโดยการบอกต่อ (Snow ball) และสัมภาษณ์

จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว 

 2.2 อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึก

เสียง ใช้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกการ

สังเกต ส�าหรับบันทึกสิ่งที่สังเกตระหว่างการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

(Semistructured selection interview) สัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth interview) รายบุคคล เพื่อ

เกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมูล ประเดน็สภาพวิถีชีวิต 

สาเหตุการตัดสินใจ ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางการ

ปรบัตวั การวางแผนในอนาคตของหญงิอาชพีพเิศษ ซึง่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

 3.2 อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึก

เสียง ใช้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกการ

สังเกต ส�าหรับบันทึกสิ่งที่สังเกตระหว่างการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช ้การวิ เคราะห ์ข ้อมูลแบบเชิง เ น้ือหา 

(Content analysis) โดยผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

 4.1 อ่านเรื่องราวจากการจดบันทึกการ

สัมภาษณ์ (Field note) ทั้งหมดจนผู้วิจัยเข้าใจเร่ือง

ราวชัดเจนเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงของข้อมูล และ

ให้รหัสข้อมูล (Code) 

 4.2 คัดแยกข้อมูลรหัสเดียวกันมาอยู ่ที่

เดียวกัน แล้วอ่านซ�้าไปมา (Read and reread) เพื่อ

ท�าความเข้าใจกบัข้อมลูในแต่ละหมวดหมู ่จากนัน้เขยีน

ประมวลความตามข้อมูลนั้นๆ โดยยกประโยคค�าพูด 

(Quotation) ของแต่ละคนท่ีเกี่ยวข้องวางเรียง แล้ว

ลงรหัส Sub codeตามประเด็นย่อยที่พบ เรียบเรียง

ประมวลเรื่องราวตามหมวดหมู่ย่อยๆ ภายใต้ รหัสที่

ก�าหนดไว้

 4.3 สรุปประมวลเร่ืองราวดังกล่าวให้

ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของหญิงให้บริการทางเพศ

ข้อมูลทั่วไปของหญิงให้บริการทางเพศ แบ่ง

เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มท่ี 1 แบบเปิดเผยส่วนใหญ่ มีภูมิล�าเนา

จากภาคอีสาน อายุ 24-37 ปี มาท�างานอาชีพนี้เพราะ

การชกัชวน หรือมเีพ่ือนมาท�าก่อนแล้วเหน็ว่ามรีายได้ดี 

กลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนา

จากภาคอีสาน มีอายุระหว่าง 35-44 ปี 

กลุ ่มนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้บริการทางเพศ

โดยตรง มีอาชีพหลักอยู่แต่แอบแฝงขายบริการ 

กลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาจาก

ภาคอีสาน มีอายุระหว่าง 29-45 ปี กลุ่มนี้ไม่มีอาชีพ

หลักที่แน่นอนเข้ามาอาศัยอยู่พัทยาเพื่อหวังหางานท�า

แต่พอเหน็ว่ามาท�างานหญงิให้บรกิารทางเพศ จงึท�าเป็น

อาชพีเสริม ซ่ึงบางรายยดึเป็นอาชพีหลัก และผู้ให้ข้อมลู

ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อาชพีก่อนเข้ามาประกอบอาชพีหญิงให้บริการทางเพศ 

เช่น ท�าไร่ ท�านา ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น สถานภาพ

สมรส กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ใช้ชีวิตฉันท์สามีภรรยา 

ส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กลุ่มที่ 3 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส หย่าร้างหรือแยกทาง ทั้ง 3 กลุ่ม มี

บุตรโดยเฉลี่ย 3 คน

วิถีชีวิตทั่วไป

ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ

หญิงให้บริการทางเพศ ให้ความหมายของ

ค�าว่าหญงิให้บรกิารทางเพศ ตามความเข้าใจของตนเอง

ว่าเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของ
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คนในสงัคม สงัคมดถูกู ถ้าทราบว่าท�าอาชีพนี ้แต่อาชพี

นี้ไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน ท�าให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน เป็นอาชีพท่ีไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ แล้วจึง

เลอืกมาประกอบอาชีพนี ้เป็นอาชพีทีไ่ม่ต้องมีการศกึษา

สูง แต่สามารถหารายได้ครั้งละมากๆ เหมือนอาชีพ

อ่ืนและเป็น อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์  

2. สาเหตุของการตัดสินใจประกอบอาชีพ

หญิงอาชีพพิเศษ

ด้านเศรษฐกิจ

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้มาประกอบอาชีพหญิง

ให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า 

สาเหตุเกิดจากฐานะที่ยากจน เงินไม่พอใช้ และเห็นว่า

อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่สบายได้เงินง่ายและรวดเร็ว 

ท�าให้สามารถมเีงินให้บตุรมโีอกาสได้รับการศกึษาทีส่งู

ตามที่ได้ตั้งความหวังเอาไว้ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ 

เกิดจากปัญหาทางครอบครัว สถานภาพการสมรส

ที่หย ่าร ้างหรือแยกทางกัน เนื่องจากสามี เจ ้าชู ้ 

มีหญิงอื่น ชอบด่ืมสุรา ไม่รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย

ของครอบครัว บางครั้งทะเลาะกันถึงขั้นถูกสามีท�าร้าย

ร่างกาย

ด้านการศึกษา 

 หญงิให้บรกิารทางเพศ ทัง้ 3 กลุม่ ส่วนใหญ่ 

เรยีนจบช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 เนือ่งจากความยากจนไม่มี

เงนิเรยีนต่อ จงึได้รบัการศกึษาเท่าทีห่ลกัสตูรการศกึษา

ไทยบังคับให้เรียนเท่านั้น

ด้านครอบครัว

กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย บุคคลในครอบครัวจะ

ทราบว่า ประกอบอาชพีหญงิให้บริการทางเพศ แต่ไม่ได้

ว่าอะไร ส่วนกลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง และกลุ่มที่ 3 แบบ

อิสระ จะไม่บอก ให้คนในครอบครัวทราบ เนื่องจากไม่

ต้องการให้บุคคลในครอบครัวรู้สึกไม่ดีและเสียใจกับ

การที่ตนเองท�าอาชีพนี้ 

3. ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต

ด้านร่างกาย  

หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย 

จะมีการดูแลตัวเองที่ดี ด้วยการตรวจสุขภาพทุกเดือน 

หรืออย่างน้อยทุก 3 เดือน ส่วนกลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง 

และกลุ่ม 3 แบบอิสระจะไม่ค่อยวางแผนในการตรวจ

สุขภาพ บางรายตรวจปีละครั้ง หรือสองปีต่อหนึ่งครั้ง 

ด้านจิตใจ

หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิด

เผย ไม่มีผลกระทบทางด้านจิตใจ เนื่องจากบุคคลใน

ครอบครัวทราบว่า มาท�าอาชีพนี้แต่ก็ไม่ว่าอะไร กลุ่มที่ 

2 แบบแอบแฝง และกลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ครอบครัว

ไม่ทราบว่าท�างานอาชีพนี้ จึงไม่มีผลกระทบทางด้าน

จิตใจกับตนเอง 

ด้านสังคม 

สังคมมองหญิงให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย ให้ข้อมูลว่าเป็นอาชีพที่ไม่มี

ศักดิ์ศรีเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศไม่มีอาชีพอื่นท�า 

จงึมาเลอืกอาชพีนี ้มแีต่คนดถูกู แต่ค�าดถูกูดงักล่าวกไ็ม่

เป็นปัญหาหรืออปุสรรคในการด�าเนนิชวีติ และไม่สนใจ

ค�าพูดของคนอื่นเพราะไม่สามารถห้ามความคิดกันได้ 

ส่วนหญงิให้บรกิารทางเพศ กลุม่ที ่2 แบบแอบแฝง และ

กลุม่ที ่3 แบบอสิระ ส่วนใหญ่ให้ข้อมลูว่าเป็นอาชพีทีไ่ม่

ท�าให้ใครเดือดร้อน ท�าเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว 

ไม่สนใจใครจะคิดอย่างไร และมาอยู่เมืองพัทยาเป็น

เรือ่งปรกตเิพราะมคีนท�ากันเป็นจ�านวนมากและผูห้ญงิ

ในพัทยาก็เหมารวมว่าท�าอาชีพแบบนั้นทุกคน 

ด้านเศรษฐกิจ

หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ข้อมูล

สอดคล้องกันว่า ก่อนเข้ามาประกอบอาชีพหญิงอาชีพ

พิเศษมีความเป็นอยู่ ที่ล�าบาก ฐานะของครอบครัว
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ยากจน มีเงินไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในครอบครัว แต่

หลังจากเข้ามาประกอบอาชีพนี้ความเป็นอยู่สุขสบาย

ขึ้น มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวอย่างเพียงพอ

4. แนวทางการปรับตัวในการด�าเนินชีวิต

ระหว่างการประกอบอาชีพ

ด้านร่างกาย

การปรบัตวัด้านร่างกายของหญงิให้บรกิารทาง

เพศ ทัง้ 3 กลุม่ให้ข้อมลูสอดคล้องกนัว่า ปรบัตวักบัการ

พกัผ่อนจากปกต ิคอืกลางวันนอนพกัผ่อน กลางคนืต้อง

ไปท�างาน ดูแลตัวเรื่องการป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจาก

การมีเพศสัมพันธ์  

ด้านอัตโนมัติ 

การท�าใจให้ตนเองยอมรับผลกระทบในการ

ประกอบอาชีพนี้ ผู ้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ ่มให้ข้อมูล

สอดคล้องกันว่า เมื่อตัดสินใจท�าอาชีพนี้ ต้องท�าใจ

ยอมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด

ก็ตาม เพื่อความอยู่รอดของตนเองและความสุขสบาย

ของคนในครอบครัว จึงต้องรีบเก็บเงินเพื่อจะไม่ต้อง

กลับมาประกอบอาชีพดังนี้อีกต่อไป 

ด้านบทบาทหน้าที่

หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย 

ให้ข้อมลู คือ การเชิญชวนเรยีกลูกค้าเข้ามาใช้บรกิารใน

สถานบรกิาร จะออกไปยนืรอเรยีกอยูห่น้าสถานบริการ 

เม่ือมีลูกค้าเดินผ่านมาก็จะเชิญให้เข้ามานั่งดื่มในร้าน 

จะเข้าไปโอบกอดและดงึมอืเข้ามาในร้าน หรอืถ้าลกูค้า

เดินเข้ามาก็จะมองหน้าลูกค้า ยิ้มให้ ถ้าลูกค้ายิ้มตอบก็

เดินเข้าไปหาและพูดคุย และเสนอการให้บริการ ส่วน

หญิงให้บรกิารทางเพศ กลุม่ท่ี 2 แบบแอบแฝงและกลุม่ 

3 แบบอิสระ คือ ให้ข้อมูล คือ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น

ลูกค้าประจ�าอยู่แล้ว แต่จะมีวิธีการเชิญชวนลูกค้า คือ 

การเชิญชวนเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการในสถานท่ี ที่

ตนท�างานอยู่ ก็จะยิ้มให้ และพูดคุยด้วย ถ้าลูกค้าสนใจ

ก็จะยิ้มตอบ จากนั้นก็จะเดินเข้าไปหา ตกลงราคากัน

ก่อนที่จะให้บริการ

ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน

หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย 

ให้ข้อมูลว่า ไม่มีการปรับตัวกับเพื่อนเพื่อให้ยอมรับกับ

อาชพีนี ้เนือ่งจากกลุ่มเพ่ือนนัน้กท็�าอาชพีเดียวกนั ช่วย

เหลอืกนัด ีจะมปัีญหากนับ้างเกีย่วกบัการแย่งลกูค้า ซึง่

เป็นเรื่องธรรมดาของอาชีพนี้ กลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง 

และกลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ให้ข้อมูลว่า ไม่ต้องมีการ

ปรับตัวมาก เนื่องจากไม่ได้บอกให้ใครทราบว่าตนเอง

ประกอบอาชีพหญิงให้บริการทางเพศ แต่เพื่อนที่สนิท

กันจริง ๆ เท่านั้นที่ทราบ 

5. การวางแผนในอนาคตของหญงิให้บรกิาร

ทางเพศ

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูลสอดคล้องกัน

ว่า ต้องการมีเงินเก็บเพื่อจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด 

ส่งเสยีบตุรให้เรยีนหนงัสอืสงูๆ หรอืหากโชคดมีสีามีชาว

ต่างชาติ ส่งเสียเลี้ยงดู ไปอยู่ต่างประเทศกับสามี จะดี

มากส�าหรับความคาดหวงัของอนาคต เมือ่เลิกประกอบ

อาชีพน้ีแล้ว หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มท้ัง 3 กลุ่ม 

ได้ให้ข้อมูลว่า ได้มีการวางแผนที่จะมีกิจการเป็น ของ

ตนเองทีบ้่าน ร้านขายของช�า ร้านเสรมิสวย ค้าขายของ

เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามตลาดนัด เป็นต้น 

ความคาดหวัง

การวางแผนอนาคตของหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ให้

ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ ให้ข้อมลูสอดคล้องกนัว่า หากมบ้ีาน มี

รถยนต์ ต้องการมเีงนิเกบ็ เพือ่จะไปใช้ชวิีตอยูท่ี่บ้านเกดิ 

น�าเงนิเกบ็ไว้ส่งเสียบตุรเรยีนหนงัสอืสงูๆ หรอืถ้าโชคดกี็

มสีามชีาวต่างชาต ิส่งเสยีเลีย้งด ูหรือไปอยูต่่างประเทศ

กับสามีก็จะดีมากส�าหรับอนาคตที่คาดหวัง เมื่อเลิก

ประกอบอาชีพนี้แล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร หญิง

อาชีพพิเศษกลุ่มทั้ง 3 ได้ให้ข้อมูล คือ วางแผนที่จะมี

กจิการเป็นของตนเองทีบ้่าน มร้ีานขายของช�า เปิดร้าน
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เสริมสวย ค้าขายของเล็กๆ น้อยๆ ตามตลาดนัด หรือ

รับจ้างเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม

6. ความต้องการการสนับสนุน

หญิงให้บริการทางเพศ ท้ัง 3 กลุ่ม ให้ข้อมูล

ว่า ต้องการข้ึนทะเบียนอาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็น

ไปได้ยากมากเนื่องจากขัดกับหลักศีลธรรม เมื่อเลิก

ประกอบอาชีพนี้แล้วคืนภาษีให้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลัง

เลิกประกอบอาชีพนี้ หรือจัดสรรหาที่ดินให้ท�ากินด้วย 

ต้องการให้มีการตรวจร่างกายฟรีทุกเดือน โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการคัดกรองคู่

โดยเลอืกชาวต่างชาตทิีส่นใจ มกีารสอนภาษาให้เพือ่จะ

ได้ใช้สื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจถูกต้อง 

อภิปรายผล

ข้อมูลทั่วไปของหญิงให้บริการทางเพศ พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ภูมิล�าเนาเดิมจากภาคอีสาน อายุ

เฉลี่ย 35-40 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เนื่องจากเป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย 

เหตุที่ ไม ่ ศึกษาต ่อเพราะปัญหาทางการเงินของ

ครอบครัว สถานภาพทางครอบครัวหย่าร้างหรือแยก

ทางกัน ซ่ึงสาเหตุของการหย่าร้างเกิดจากสามีเจ้าชู้ 

นอกใจ มีหญิงอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิริยา 

ถาวรชัยสิทธิ์ (2547, หน้า 2) ที่พบว่าสาเหตุเหตุของ

การ หย่าร้างเกิดจากสามีนอกใจไปมีหญิงอื่น สาเหตุ

ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ครอบครัวแตกแยก 

การประสบความล้มเหลวในชีวิตสมรสหรือ การศึกษา

น้อย เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้นจึงท�าให้ผู้หญิงจ�านวน

ไม่น้อยเข้าสู่อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ นี้ ระยะ

เวลาในการท�างาน 1-3 ปี เนื่องจากหญิงที่ท�างานให้

บริการทางเพศที่เมืองพัทยา จ�านวนหลายปี ท�าให้

ลูกค้ามาบ่อยๆ ท�าให้เห็นผู้ให้บริการคนเดิมๆ หลาย

ครั้งจึงไม่เลือกใช้บริการ โดยจะเลือกใช้บริการทางเพศ

กับหญิงที่มาท�างานหน้าใหม่ๆ อาชีพเดิมมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 5,000 -10,000 บาท เนื่องจากอาชีพรับจ้าง

เป็นส่วนใหญ่นั้นจะมีได้ค่าจ้างไม่สูง เช่น อาชีพรับจ้าง

ท�างานบริษัท ท�างานโรงงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วารีนา ปุญญาวัณน์, (2558, หน้า 4) ท่ีพบว่า 

ก่อนมาท�างานเป็นหญิงให้บริการทางเพศ เคยท�างาน

ให้กับครอบครัวซ่ึงมีอาชีพท�านาจะมีช่วงเวลาท�างาน 

สามถึงสี่เดือน หากไม่ท�านาหรือไม่มีนาที่จะท�า ก็จะ

ไปท�างานที่โรงงานโดยรับค่าแรงที่ได้รับเป็นรายวัน

เฉล่ีย แล้วค่าแรงของแต่ละเดือนนัน้สุทธแิล้วจะได้เพียง

เดือนละ ไม่กีพั่นบาทเท่านัน้ เช่น โรงงานทอผ้า เป็นต้น

1. วิถีชีวิตทั่วไป

ความหมายของหญิงให้บริการทางเพศ ตาม

ความเข้าใจของหญิงให้บริการทางเพศของผู้ให้ข้อมูล

ทัง้ 3 กลุ่ม ได้ให้ความหมายของหญงิให้บริการทางเพศ

ว่าเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่ง โดยใช้ร่างกายแลกกับ

เงนิ เป็นอาชพีทีไ่ม่ได้ท�าให้ใครเดอืดร้อน สามารถมรีาย

ได้ที่ดี ท�าให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น แต่

อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่สังคมไม่ยอมรับและถูกสังคมดูถูก 

หากทราบว่าตนเองประกอบอาชีพเป็นหญิงให้บริการ

ทางเพศดังกล่าว 

อาจเป็นเพราะว่า เหตุท่ีหญงิให้บริการทางเพศ

มคีวามคดิหรือเชือ่ว่าอาชพีของตนนัน้เป็นอาชพีทีสุ่จริต 

เนือ่งจากอาชีพของตนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร

หรือท�าร้ายใคร หากแต่ในความเป็นจริงนัน้ อาชพีหญงิ

ชายบริการทางเพศนั้น เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย อาชีพ

สจุรติความหมายทีแ่ท้จรงิคอื จะต้องเป็นอาชีพทีไ่ม่เป็น

ภัยต่อสังคม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี อาศัยความรู้ความ

สามารถในการประกอบอาชพีและถกูต้องตามกฎหมาย 

แต่ด้วยเนื่องจากฐานะความยากจนของครอบครัว 

ท�าให้ไม่มีทางเลือกอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้ ประกอบกับที่

การศึกษาที่ไม่สูงจึงยากที่จะท�าอาชีพอื่นท่ีท�ารายได้

ครั้งละมาก ๆ เหมือนกับอาชีพหญิงให้บริการทางเพศ 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ จึงสุวรรณ (2550, 

หน้า 18) พบว่า หญิงที่มีอาชีพค้าประเวณี ประกอบ

อาชีพบริการทางเพศหรือบริการอื่นๆ จากผู ้ชายมี

ความเกี่ยวพันโดยตรง กับกระบวนการก�าหนดคุณค่า

เชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง อันหมายถึง การท�าให้ร่างกาย

ของผู้หญิงกลายเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับเงินตรา หรือ

สิ่งของตอบแทนอื่น ๆ ตามแต่จะตกลง  

2. สาเหตุของการตัดสินใจประกอบอาชีพ

หญิงให้บริการทางเพศ

จากการศึกษาท�าให ้ทราบว ่าป ัญหาทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมทั้ง

ค่านิยม ส่งผลให้มีหญิงเข้าไปสู่อาชีพหญิงให้บริการ

ทางเพศได้ง่ายขึ้น เชื่อว่าอาชีพดังกล่าวนั้นไม่เป็น

อาชีพที่เสียหายอะไร สามารถช่วยท�าให้ครอบครัวมี

ความเป็นอยู่ที่ดี ท�าให้มีเงินให้บุตรมีการศึกษาที่สูงขึ้น 

และยังถือเป็นความกตัญญูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

อีกด้วย อาจเป็นเพราะเห็นว่าหญิงที่ประกอบอาชีพ

เป็นหญิงให้บริการทางเพศ มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถ 

มีบ้าน มีรถยนต์ มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงท�าให้มีความ

ต้องการมีสิ่งของดังกล่าวบ้าง จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มา

ประกอบอาชีพน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี 

พินิจรักษ์ธรรม (2544, หน้า 3) ที่พบว่า ความต้องการ

ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความต้องการหา

ประสบการณ์แปลกใหม่ ความฟุ้งเฟ้อทางวัตถุนิยม 

ความคลั่งไคล้ค่านิยมตะวันตกท�าให้เข้ามาประกอบ

อาชีพหญิงขายบริการทางเพศ 

3. ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต

หญิงให้บริการทางเพศ ท้ัง 3 กลุ่ม มีตรวจ

สุขภาพประจ�าปีแตกต่างกัน ส่วนใหญ่หญิงให้บริการ

ทางเพศ ในกลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผยนี้จะดูแลตัวเองดี มี

การตรวจเลือดอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง หรือบางคนจะ

ตรวจทุกเดือน เพราะสถานที่ท�างานบางแห่ง จะบังคับ

ให้มีผลตรวจเลือดมาแสดง ก่อนที่จะจ่ายเงินเดือนให้ 

สถานที่ตรวจเลือดคือ คลินิก หรือตรวจที่สาธารณสุข

ของเมืองพัทยา ก็มีให้บริการเช่นกันมีค่าใช่จ่ายใน

การตรวจที่ถูกกว่า ผู้ให้ข้อมูลหญิงให้บริการทางเพศ 

กลุม่ที ่2 แบบแอบแฝง จะไม่มกีารวางแผนในการตรวจ

สุขภาพเลยเพราะไม่มีใครบังคับ หากมีเวลาว่างจริงๆ 

หรือเจ็บป่วยจึงจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของ

รัฐ ส่วนหญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 3 แบบอิสระ 

ส่วนใหญ่จะตรวจ 3-6 เดือนครั้ง ไม่มีการวางแผนใน

การตรวจร่างกายที่แน่นอน ใช้บริการโรงพยาบาลของ

รัฐ อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 2 

และกลุ่มท่ี 3 คิดว่าตนเองสามารถเลือกลูกค้าได้และ

ดูแลตนเองขณะให้บริการลูกค้าจึงมั่นใจว่าตนเองจะ

ไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

หากเจ็บป่วยจริง ๆ ก็สามารถเข้าถึงสถานบริการของ

รัฐได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วิมล เดชภูมีและ

เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร (2555) พบว่า ด้านการเข้าถึง

บริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการทาง

ด้านสุขภาพได้ และไปรับการตรวจสุขภาพตามกฎของ

สถานบริการ

การให้ข้อเสนอแนะในการประกอบอาชีพ

และ ความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายของหญิงให้บริการทางเพศ 

ให้ข้อมูลว่า อาชีพหญิงให้บริการทางเพศเป็นอาชีพที่ 

ไม่แน่นนอนมั่นคง เมื่อมีรายได้ควรพยายามเก็บเงินให้

มากที่สุด ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่แนะน�าให้มาท�า

เพราะเสี่ยงกับการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ 

ทั้ง 3 กลุ่มมีความคาดหวังว่า เมื่อประกอบอาชีพหญิง

ให้บริการทางเพศแล้วจะต้องพยายามเก็บเงินให้มาก

ที่สุด เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของตนหลังเลิก

ประกอบอาชีพนี้แล้ว โดยไม่คิดจะประกอบอาชีพนี้

เป็นการถาวรแต่อย่างใด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทวี

ชัย ระเบียบ (2555) ที่พบว่า กลุ่มหญิงดังกล่าวมีความ

หวงัว่าจะเกบ็เงนิส่งทางบ้านเพือ่ช่วยเหลอืและแบ่งเบา
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ภาระหนีส้นิให้หมด รวมท้ังตัง้ใจจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหม่

ให้กับครอบครัว เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของ

คนในครอบครัวให้ดีขึ้น นอกจากน้ีกลุ่มหญิงเหล่าน้ียัง

มคีวามตัง้ใจจะเกบ็เงนิไว้จ�านวนหน่ึงไว้เมือ่หลงัจากเลกิ

อาชพี ขายบรกิารแล้วจะได้มเีงนิใช้ในช่วงบ้ันปลายชีวิต 

หรอืบางคนกต็ัง้ใจจะน�ามาเป็นทนุเพือ่เปิดขายของหรอื

ร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ในภูมิล�าเนาเดิม 

4. แนวทางการปรับตัวในการด�าเนินชีวิต

ระหว่างการประกอบอาชีพ

การปรับตัวในการเข้ามาประกอบอาชีพของ

หญิงให้บริการทางเพศ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูล

ว่า ท�าใจยอมรบักบัอาชพีนีใ้ห้ได้ เคยนอนกลางคนืกต้็อง

เปลี่ยนมานอนเวลากลางวันแทน เพราะกลางคืนต้อง

ออกไปท�างาน ปรับตัวมากท่ีสุดตอนท่ีมาท�างานใหม่ๆ 

คอืต้องปรบัตวักบัเพือ่นร่วมงาน และต้องพยายามเรยีน

รู้ภาษาที่จะต้องใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ยอมรับที่จะ

ต้องพบเจอกับลูกค้าที่มีนิสัยต่างกัน และปัญหาอื่นๆ 

อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ ต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของลักษณะงาน

ท่ีตนเองท�าอยู่ สามารถด�ารงชีวิตได้โดยไม่คิดว่าเป็น

อุปสรรคในการท�างาน สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับ

ตัวของ Roy (1999) พบว่า บุคคลมีความมั่นคงทาง

จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้

อย่างเหมาะสม

5. การวางแผนในอนาคต 

การวางแผนในอนาคตของหญิงให้บริการทาง

เพศ ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อมูลเหมือนกัน คือ มี

บ้าน มีรถยนต์ ต้องการมีเงินเก็บเพื่อจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่

บ้านเกิด น�าเงินที่เก็บไว้ส่งบุตรให้ศึกษาในระดับท่ีสูง 

หรือถ้าโชคดีก็มีสามีชาวต่างชาติ ส่งเสียเลี้ยงดูหรือไป

อยู่ต่างประเทศกับสามีก็จะดีมาก ส�าหรับอนาคตที่

คาดหวัง เม่ือเลิกประกอบอาชีพนี้แล้วจะไปประกอบ

อาชีพอะไรนั้น หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มทั้ง 3 ได้ให้

ข้อมูลคือ วางแผน ที่จะมีกิจการเป็นของตนเองที่บ้าน 

มีร้านขายของช�า เปิดร้านเสริมสวย ค้าขายของเล็ก ๆ 

น้อยๆ เป็นต้น 

อาจเป็นเพราะความพยายามทีจ่ะมเีงนิเหมอืน

คนอื่นที่มาประกอบอาชีพนี้จึงเป็นแรงกระตุ้นเมื่อเห็น

คนอื่นได้ดี จึงพยายามที่จะแสวงหาโอกาสนั้นบ้างเพื่อ

ให้ตนเองสมหวังตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ทั้งมีเงินดูแล

ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี สอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎีของ Vroom (1964) พบว่า การพยายามดิ้นรน

แสวงหาหรือ กระท�าด้วย วิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนอง

ความ ต้องการหรอืสิง่ทีค่าดหวงัไว้ ซึง่เมือ่ได้รบัการตอบ

สนองแล้วกต็ามความคาดหวงัของบคุคล จะได้รบัความ

พึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

6. ความต้องการการสนับสนุน

หญิงให้บริการทางเพศ ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ข้อมูล

ทุกรายต้องการให้มีการรักษาพยาบาล และตรวจ

สุขภาพฟรี เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและผู้ที่มา

ใช้บริการ อาจเป็นเพราะว่าหญิงให้บริการทางเพศ 

เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการติดต่อ

โรคที่เกิดจากทางเพศสัมพันธ์ หญิงให้บริการทางเพศ 

จึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจเร่ือง

สุขภาพของหญิงอาชีพน้ี ควรมีสวัสดิการการรักษา

พยาบาลที่ดี และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ประทีป ปั้นทอง นันทนาจ�าปา และ ปภัง

กรสละรักษ์ (2557) พบว่า ลักษณะวิถีชีวิต เศรษฐกิจ

สังคม ความเป็นอยู่ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ การดูแล

สุขภาพโดยทั่วไปและการเข้าถึงความรู้บริการทางด้าน

สาธารณสุข ของพนักงานบริการทางเพศหญิงที่ท�างาน

ในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ  ในเขตเมอืงพัทยา

ในปัจจุบัน

หญิงให้บริการทางเพศ กลุ่มที่ 1 แบบเปิดเผย 

ให้ข้อมูลคือ ต้องการให้มีหน่วยงานให้ค�าแนะน�าหรือ

ฝึกอบรมการดูแลตัวเองก่อนเข้ามาประกอบอาชีพนี้ 
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และท�าให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายไม่ถูกจับกุม ไม่ให้คนใน

สังคมดูถูกหรือรังเกียจอาชีพดังกล่าว เพราะคิดว่า

อาชีพนี้ไม่ได้ท�าให้ใครเดือดร้อน ส่วนหญิงให้บริการ

ทางเพศ กลุ่มที่ 2 แบบแอบแฝง ให้ข้อมูลคือ ตนเอง

ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตนเอง 

จึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่อย่างใด 

หากต้องการอยากให้มีหน่วยงานของรัฐบาลดูแลเรื่อง

สิทธิเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพนี้ และผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มที่ 3 แบบอิสระ ให้ข้อมูลคือ ต้องการให้หน่วยงาน

ภาครัฐท�าให้อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ ถูกกฎหมาย 

รักษาพยาบาลตรวจร่างกายฟรี มีองค์กรหรือหน่วย

งานคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่มีพวกแอบอ้างมาเรียกเก็บ

ค่าคุ้มครอง

อาจเป็นเพราะว่าหญิงที่ประกอบอาชีพนี้

ต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เมื่อได้การยอมรับ

แล้ว สามารถมีหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ

ได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องแนวคิดทฤษฎีของ Maslow 

(1975) พบว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการให้เป็น

ที่ยอมรับตนเข้าเป็นหมู่พวกในสภาพท่ีเป็นท่ียอมรับ

นับถือ 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. รัฐบาลควรมีนโยบายป้องกันและให้ความรู้

กับผู้หญิง เรื่องผลเสียของการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพหญิงให้บริการทางเพศ และให้ความรู้ผู้หญิงให้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้เลือกมา

ประกอบอาชีพนี้ ดังนี้

 1.1 สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์มากขึน้เกีย่วกบัอาชีพหญงิให้บริการทาง

เพศ ให้มีความคิดทีถ่กูต้องว่าการประกอบอาชพีหญงิให้

บรกิารทางเพศเป็นอาชพีทีไ่ม่ควรท�าเพราะผดิศลีธรรม

และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 1.2 มีหน่วยงานให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล

ตนเองจากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์รกัษาสขุภาพ การ

รักษาพยาบาลฟรี มกีารประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงแก่หญงิ

ให้บริการทางเพศ เนื่องจากได้มาใช้บริการได้ถูกต้อง

ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ก�าหนดไว้   

 1.3 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อ

จะได้มีความรู้ประกอบอาชีพให้มีรายได้พอเพียงใน

ภูมิล�าเนาบ้านเกิดพร้อมทั้งให้ความรู้เร่ืองการใช้ชีวิต

แบบ เศรษฐกจิพอเพียง ทีบ้่านภมูลิ�าเนาทีต่นเองอาศยั

อยู่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตที่ยั่งยืน

 1.4 ควรมีหน่วยงานทางการศึกษาน�าผล

การวิจัยนี้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจัดท�าหลักสูตร

เสริมในรายวิชาต่าง ๆ ระดับการศึกษาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเร่ืองการประอาชีพต่าง ๆ ท่ีสามารถเล้ียง

ชีพได้ด้วยดี และปลูกฝังทัศนคติที่จะไม่ประกอบอาชีพ

หญงิให้บรกิารทางเพศซึง่เป็นอาชพีทีส่งัคมไม่ยอมรบั ผู้

ประกอบอาชีพนี้ไม่มีความภาคภูมิใจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวเร่ือง

การลดความเชื่อเร่ืองการเข ้ามาประกอบอาชีพ

หญิงให้บริการทางเพศแล้วจะท�าให้ตนเองมีความ

เป ็นอยู ่ที่ ดีขึ้น ไม ่ลอกเลียนแบบความเชื่อเร่ือง

วัตถุนิยม ลดความต้องการอยากได้เหมือนคนอื่นที่เข้า

มาประกอบอาชพีหญงิขายบรกิาร ปลูกฝังให้รกัศกัด์ิศรี

ในความเป็นผู้หญิงไม่หลงผิดไปประกอบอาชีพหญิงให้

บริการทางเพศ 

2. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของเยาวชน

หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมทัศนคติ

และค่านิยม ในการพึ่งพาตนเองเพื่อประกอบสัมมา

อาชีพ ตลอดจนเรียนรู้ในการด�ารงชีวิต 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

จิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์**  

ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บ�ารุงชีพ*** 

ลัดดา ศุขปรีดี****

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ

แบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนท่ีเรยีนผ่านเวบ็ 3) เปรยีบเทยีบความ

คิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนผ่านเว็บ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงานท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนชลกันยานุกูล ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน

การวจิยั ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านเวบ็แบบโครงงาน วชิา การตกแต่งภาพเบ้ืองต้น ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความ

คิดสร้างสรรค์ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ

โครงงานแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าที

ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ 81.64/83.70 และผลการทดลองพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงานท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ใน

ระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65

ค�าส�าคัญ : การเรียนการสอนผ่านเว็บ/ แบบโครงงาน/ ความคิดสร้างสรรค์

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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�าคัญของปัญหา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มี

พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

ดังนั้น รูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่น�ามาใช้ในการ

ใช้จัดการเรียนการสอนจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

พัฒนาบุคคลตามนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดจนเป็นการพัฒนาคนเพื่อตอบสนองทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยเป้าหมายของการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น มุ่งเน้น เรียน

เป็นส�าคญับนพืน้ฐานความเชือ่ว่าทกุคนสามารถเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ผนวกกับการปฏิรูป

การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 

(ส�านกันโยบายและแผนการศกึษา ส�านกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา, 2552, หน้า 12) มุ่งพัฒนาคนไทย

ยุคใหม่ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มี

ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้สอน
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ต้องมีการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ และ

สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ศึกษาได้มีการปฏิรูปการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

จากรายงานผลการด�าเนินงาน 9 ปีของการ

ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-2559) ในด้าน คุณภาพ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นต้องมีการ

พัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพของสื่อ ห้องเรียน ห้อง

ปฏบิตักิาร และครผููส้อนให้สามารถใช้รปูแบบการเรยีน

การสอนที่หลากหลาย (ส�านักนโยบายและแผนการ

ศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 

31) และนอกจากนีผ้ลการพฒันาการศกึษาในแผนการ

ศึกษาแห่งชาติด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า 

แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีปัญหาการ

ด�าเนินการเนื่องจากขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มี

คณุภาพ รวมท้ังการเรยีนการสอนและการพัฒนาผูส้อน 

ครแูละนกัเรยีนในการน�าความรูด้้านเทคโนโลยเีพือ่การ

ศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียน

รู้ด้วยตนเองยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553, หน้า 9) ผนวกกับการสรุปผล

การประเมินการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระวิชา

คอมพิวเตอร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนจ�านวน

ร้อยละ 70 ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีบทเรียน

ส�าหรับทบทวนหรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 20 

แสดงความคิดเห็นว่า เวลาเรียนในห้องเรียนมีจ�านวน

น้อย ร้อยละ 50 โดยอยากให้มเีวลาในการฝึกฝนตนเอง

และการส่งงานมากขึ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สาระวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียน

ชลกัลยานุกูล, 2555, หน้า 15) ดังนั้นจากสภาพปัญหา

ดังกล่าวข้างต้น แนวทางหนึ่งท่ีจะแก้ปัญหาได้ อีกทั้ง

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเรียนการสอนได้รับอิทธิพล

มาจาก เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ

เข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการออกแบบการเรียนการสอน 

ซ่ึงรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือ การเรียนการสอน

ผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) 

การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based 

Instruction) เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่นับว่าทันสมัย

ในยคุเทคโนโลยกีารส่ือสารไร้พรมแดน ท�าให้การจดัการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยใช้ศักยภาพของเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงและติดต่อกับแหล่งการ

เรียนรูต้า่งๆ ตลอดจนการตดิต่อปฏิสมัพันธก์นัระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างสะดวก 

(อุทิศ บ�ารุงชีพ, 2551, หน้า 4) โดยเป็นเทคโนโลยีรูป

แบบหนึ่งของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติแตกต่าง

จากการเรยีนในชัน้เรยีนปกต ิซึง่ได้แก่ ประการแรก คอื 

ความมีอิสระ โดยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการน�า

ตนเองสูง ประการที่สอง คือ พลังความสามารถหรือ

ประสิทธิภาพของผู้เรียนที่จะรับผิดชอบหรือควบคุม

สถานการณ์ในการเรียน และประการสุดท้ายคือ แหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้หรือค้นคว้า

ได้หลากหลาย ทั้ง 3 ประการเป็นส่วนประกอบที่จะ

ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการเรียนผ่านเว็บได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ และเกดิกระบวนการคดิท่ีสร้างขึน้ จาก

แนวคิดดังกล่าวมีงานวิจัยในต่างประเทศที่สรุปว่า การ

เรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสื่อประสม 

สามารถพฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิการสร้างความรูด้้วยตนเอง 

ยดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ตลอดจนเกดิกระบวนการคดิอย่าง

สร้างสรรค์ (Mai Neo, 2005, pp. 4-14) การเรียนการ

สอนผ่านเว็บนั้นเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีการศึกษา

ที่สามารถช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ครู
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ผู้สอนต้องมีเทคนิควิธีการและกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อให้การเรียนการสอนผ่านเว็บด�าเนินการได้

อย่างดี ซึ่งเทคนิควิธีการหนึ่งนั่นคือ “เทคนิคการสอน

แบบโครงงาน” (Project Based Learning) 

เทคนิคการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน 

เป็นกระบวนการที่น�ามาใช้เป็นกิจกรรมการเรียน

การสอนได้ทุกสาระวิชา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ 

โครงงานศิลปะ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน

ภาษาไทย เป็นต้น (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544, หน้า 43) 

ซ่ึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครง

งานดังกล่าวนั้น อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ ่งเรือง (2543, 

หน้า 23 24) ระบุว่า กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการ

ศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นกิจกรรมที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียนได้เต็มท่ี เกิดความรู้จริง ซึ่ง

ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติ 

ค้นคว้า สามารถใช้ความรู ้ได้หลายมิติ เกิดปัญญา

เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกให้ผู้เรียนเป็น

คนคิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดภาคภูมิใจที่

ท�างานส�าเร็จ ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียน

รู้ และช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นนักค้นคว้า จนน�าไป

สู่กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

โดยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นก

ระบวนการทางสมองที่เกิดจากการตกผลึกจากพลัง

ความคิดอย่างรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในโลก

ยุคปัจจุบันเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นมาตรฐานและ

ตัวบ่งชี้ของการคิดของการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 หน้า 12) 

ได้ก�าหนดในมาตรฐานที่ 4 ของการประกันคุณภาพ

สถานศกึษาซึง่ก�าหนดให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรองและมวิีสยัทัศน์ โดยมตีวับ่งช้ีข้อ

ที่ 2 มี ความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมี

จินตนาการ ดังนั้นจึงเป็นทักษะที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา

ผู้เรียน 

จากที่ กล ่ า วมาข ้ า งต ้นผนวกกับผู ้ วิ จั ย

ซึ่งเป็นผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี รายวิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น 

โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ได้ค้นพบปัญหา

จากรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556 

(จิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์, 2556, หน้า 15) พบว่า การ

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี มีปัญหาในด้านเวลาเรียนซึ่งมีไม่

เท่ากนัในแต่ละห้องเนือ่งจากโรงเรยีนมกีารจดักจิกรรม

ค่อนข้างมาก จ�านวนนกัเรยีนต่อห้องมจี�านวนมาก และ

มีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกันส่งผลให้การ

เรียนการสอนเป็นไปได้ช้า นอกจากนี้นักเรียนยังพบว่า

ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ในการท�างานและการค้นคว้า

เพิม่เตมิด้วยตนเองอยูใ่นเกณฑ์ทีต้่องปรับปรงุ ซึง่สงัเกต

ได้จากชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะท�าตามตัวอย่างที่

ให้ ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการใน

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ

โครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น เพ่ือพัฒนาความ

คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย

กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถส่งเสริม

การเรียนรู้ทีย่ดึผู้เรียนเป็นส�าคญัและเป็นศนูย์กลางของ

กจิกรรมการเรยีนรู้ เพ่ือทีจ่ะพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนได้

เต็มศักยภาพส่งเสริมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทักษะการรู้คิดของ

นกัเรียน อนัจะน�าไปสูร่ากฐานของการพฒันาสงัคมและ

ประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนผ่านเว็บ

แบบโครงงาน วิชา การตกแต่งภาพเบื้องต้น 

เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ของนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผ่านเว็บ

แบบโครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร ้างสรรค์

ก ่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผ ่านเว็บ

แบบโครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีต ่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ ่านเว็บแบบ

โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบ้ืองต้น ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

ผ่านเวบ็แบบโครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบ้ืองต้น เพ่ือ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนผ่าน

เว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน 

วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี

ประสิทธิภาพ

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความคดิสร้างสรรค์ และความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านเว็บแบบโครงงาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น  

1. แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหาให้ผู้เรียนทราบ 
2. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขอบเขต

ของเน้ือหาและจุดประสงค์ 
3. ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าตามกรอบเวลาท่ี

ก าหนด 
5. ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยการเรียนของ

ผู้เรียน และสามารถน าเสนอความรู้ท่ีได้แก่
เพื่อนๆ และผู้สอนได้ 

6. ผู้เรียนเขียนสรุปขั้นตอนการท างาน และ
แสดงผลงานท่ีได้จากการตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(ลัดดา ภู่เกียรติ, 2543;  

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2551; 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553) 

หลักและทฤษฎีการออกแบบ 
การเรียน 

การสอนผ่านเว็บ 
(Khan, 1997; Bacon, 2005;  
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2546) 

หลักและทฤษฎี 
ความคิดสร้างสรรค์ 

(อารี พันธุ์มณี, 2540; Torrance, 
1971) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คะแนนการท า
แบบทดสอบ 
- กระประเมินผลงาน 

ความคิดสร้างสรรค์ 
(Torrance, 1971) 
- ความคิดคล่องแคล่ว 
- ความคิดยึดหยุ่น 
- ความคิดริเริ่ม 
- ความคิดละเอียดลออ 

ความพึงพอใจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ

โครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย

 1.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบ

ปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ขึ้นไปและ

สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

 1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมการ

เรียนการสอนผ่านเว็บ ได้แก่ 

  1.2.1 ระบบบรหิารจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็น 

Open Source ที่ชื่อว่า Moodle ใช้บริหารจัดการการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

  1.2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�าหรับ

ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อน�าภาพน้ันมาอธิบายให้

ผู้เรียนได้เห็นเสมือนนั่งชมการสาธิตจริงๆ ในห้องเรียน 

  1.2.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

ส�าหรับใช้ในการตกแต่งภาพประกอบและการสร้าง

ตัวอักษร โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับใช้ในการสร้าง

เว็บเพจ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน

การสอน

 2.1 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน วิชาการ

ตกแต่งภาพเบือ้งต้น ส�าหรับนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาที ่2

 2 . 2  แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์

ทางการเรียน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 2.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ พิจารณา

จากตัวชี้วัดทางความคิด 4 ลักษณะ คือความคิด

คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความ

คิดละเอียดลออ
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 2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ

แบบโครงงาน

 2.5 แบบประเมนิผลงาน (Rubric Scoring) 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลงานนักเรียนมีการให้คะแนน

เป็นรายองค์ประกอบ 2 รายการ คือ การใช้เครื่อง

มอืตกแต่งภาพเบือ้งต้น และความคดิสร้างสรรค์ในการ

ตกแต่งภาพเบื้องต้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

เครื่องมือที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน

เว็บ 

1. ศึกษาเอกสาร ต�ารา ผลงานวิจัยต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และศึกษาเน้ือหาบทเรียน วิชาการตกแต่ง

ภาพเบื้องต้น

2. ออกแบบขัน้ตอนการสอนโดยพจิารณาจาก

แนวความคิดทฤษฎีความยืดหยุ่น

ทางปัญญาและหลักการออกแบบของ ADDIE 

Model (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบ

ด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้

การวิเคราะห์ปัญหาและก�าหนดหัวเรื่องและ

วัตถุประสงค์ทั่วไป

  2.1.2 วิเคราะห์ผู ้เรียน โดยก�าหนด

กลุม่ตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีน

ชลกนัยานุกูล จังหวดัชลบุร ีด้วยวธิจีากการสุม่แบบกลุม่ 

(Cluster Random Sampling) จ�านวน 1 ห้องเรียน มี

นักเรียนจ�านวน 45 คน

  2.1.3 วิ เคราะห์วัตถุประสงค ์เชิง

พฤติกรรมและเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านเว็บ โดยการน�าหลักสูตร วิชาการตกแต่งภาพ

เบื้องต้น มาเป็นเนื้อหา คือ การแต่งสีภาพแบบ High-

key การท�าป้ายแบบสีชอล์ก การสร้างภาพถ่ายตัวต่อ 

การสร้างเทคนคิพเิศษด้วยเมนไูฟนอีอนให้ข้อความและ

วัตถุ และการท�าภาพกระพริบ

 2.2 ขัน้ตอนการออกแบบ (Design) ก�าหนด

โครงสร้างเว็บไซต์บทเรียนแบบโครงงาน รายละเอียด

หน้าเว็บเพจเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

บทเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 

  2 . 2 . 1  ก า ร อ อ ก แ บ บ บ ท เ รี ย น 

(Courseware) ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านเวบ็ ซ่ึงประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วตัถปุระสงค์

เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน 

(Pretest) ส่ือกิจกรรม วิธีการน�าเสนอในลักษณะ

โครงงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน (Posttest) โดยมีการออกแบบ

ในรูปแบบโครงงานซึ่งประยุกต์มาจากการจัดกิจกรรม

โครงงานตามสาระการเรียนรู้ ตามล�าดับขั้นประกอบ

ด้วยกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้

1) แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหาให้ผู้เรียนทราบ

2) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขอบเขต

ของเนื้อหาและจุดประสงค์

3) ใช้ค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4) ผู ้เรียนศึกษา ค้นคว้าตามกรอบเวลาที่

ก�าหนด

5) ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยการเรียนของ

ผูเ้รยีน และสามารถน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้แก่เพือ่นๆ และ

ผู้สอนได้

6) ผู้เรียนเขียนสรุปขั้นตอนการท�างาน และ

แสดงผลงานที่ได้จาก

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กราฟิก
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  2.2.2 ออกแบบผังงาน (Flowchart) 

และการออกแบบบทด�าเนินเรื่อง (Storyboard) โดย

การน�ากิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละบทเรียนที่

ต้องเรียนในเน้ือหา วิชาการตกแต่งภาพเบ้ืองต้น มา

ออกแบบขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์

  2.2.3 ออกแบบหน้าจอภาพ (Screen 

Design) เพื่อใช้ในการน�าเสนอเนื้อหา ภาพ และ

ส่วนประกอบอ่ืนๆ โดยก�าหนดความละเอียดในการ

แสดงภาพที่ความละเอียดขั้นต�่าที่ 800x600 พิกเซล 

ก�าหนดพื้นที่ในการแสดงเนื้อหาให้พอดีเพื่อความเป็น

ระเบียบและง่ายต่อการเรียน การเลือกรูปแบบและ

ขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้

รูปแบบและขนาดของตัวอักษรตามมาตรฐานการท�า

เว็บไซต์ทั่วไป 

  2.2.4 ก�าหนดสีของตัวอักษร (Font 

Color) สีของฉากหลัง (Background Color) สีของ

ส่วนอื่นๆ และก�าหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เช่น เมนูการใช้งานต่างๆ 

ก�าหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกในการ

ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาการตกแต่ง

ภาพเบื้องต้น เช่น เมนูการใช้งานต่างๆ ค�าสั่ง และข้อ

ควรระวังต่างๆ 

 2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) สร้าง

บทเรียนจากสตอรี่บอร์ด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อสร้างให้กลายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน

เว็บแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หลัง

จากสร้างบทเรยีนเสรจ็แล้วน�าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

3 คน ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของกิจกรรมการ

เรียนการสอนผ่านเว็บ

 2.4 ขั้นตอนการน�าไปใช้ (Implement) 

การน�าบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้วไปทดสอบการท�างาน

ของบทเรียน และหาข้อบกพร่องโดยท�าการทดลอง

ใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่งจ�านวน 3 คน ใช้กลุ่มเล็กจ�านวน 

9 คน และใช้กลุ่มใหญ่ จ�านวน 45 คน กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลกันยานุกูล อ�าเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน�าไป

ปรับปรุงบทเรียนแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน�าไปใช้จริง

ต่อไป 

 การประเมินผลประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยผู้วิจัยน�ากิจกรรมการเรียนการ

สอนผ่านเว็บแบบโครงงานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย

ให้นกัเรียนศกึษาทลีะเนือ้หาแล้วท�าแบบฝึกหดัจนครบ 

น�าคะแนนไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวรการ (E1) 

จากค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทัง้หมดทีไ่ด้

จากการท�าแบบฝึกหัดในแต่ละเร่ืองทีเ่รียน และผลงาน

จากโครงงาน กับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หาค่า

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีได้จาก

การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) 

ท�าการเปรียบเทียบผลการเรียนการสอนผ่านเว็บ

แบบโครงงานก่อนเรียนและหลังเรียน โดยให้ผู้เรียนท�า

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือที่ 2 แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้วิจัยได้ท�าการสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย 

ศกึษาวธิสีร้างและเทคนคิการสร้างแบบฝึกหดัและแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์เนื้อหา

และจดุประสงค์การเรยีนรู ้วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น 

สร้างแบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนให้มีจ�านวนข้อสอบมากกว่าจ�านวนที่ต้องการ

จริง โดยออกข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก น�าไปให้ผู้



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 215

เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องของ

ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พิจารณาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกบัจดุประสงค์

การเรียนรู้ (IOC) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป น�าแบบฝึกหัดและแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการเรียน วิชาการตกแต่งภาพ

เบื้องต้นมาแล้ว จ�านวน 45 คน น�าผลคะแนนที่ได้

มาวิเคราะห์หาความยาก (p) ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) 

และค่าความเชื่อมั่น คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก

ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกทีม่ค่ีาตัง้แต่ 

0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88

เครื่องมือที่ 3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ

ทอแรนซ์

ผู ้ วิ จัยได ้น�าแบบวัดความคิดสร ้างสรรค ์

ของทอแรนซ์ โดยน�ามาจาก อารี พันธ์มณี (2543 

อ้างถึงใน อุทิศ บ�ารุงชีพ, 2551 หน้า 213-215) มาใช้

เพ่ือการวิจัยครั้งนี้และน�าไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 3 ท่าน ประเมินค่าความสอดคล้องในการ

วัดความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบของ

ทอแรนซ์ เนื่องจากเป็นแบบวัดที่ยอมรับและนิยมใช้

ในวงการศึกษา (เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม, 2546) 

รวมทั้งเป็นแบบวัดที่สามารถใช้ได้กับนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา โดยรายละเอียดของเครื่องมือมีดังนี้

ภาษาภาพ คือ แบบวัดที่ให ้ผู ้ เรียนแสดง

ความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ ประกอบด้วย 

3 กิจกรรม คือ

กจิกรรมที ่1 การสร้างรปูภาพ คอื ผูเ้รยีนเขยีน

หรือต่อเติมภาพ ภาพอะไรก็ได้จากรูปวงรีที่ก�าหนด

ให้ให้เป็นภาพที่ไม่ปกติธรรมดาท่ีบอกถึงเรื่องราวน่า

สนใจและตื่นเต้นจากรูปร่างที่ก�าหนดให้ลงในกระดาษ

ที่ว่างเปล่าที่ก�าหนดให้

กิจกรรมที่ 2 การเติมรูปภาพให้สมบูรณ์ คือ 

ผู้เรียนต้องต่อเติมเส้นหรือวาดรูปให้สมบรูณ์โดยใช้เส้น

ที่ก�าหนดให้เป็นเส้นเริ่มต้น

กิจกรรมท่ี 3 เส้นตรง คือ ผู ้เรียนต้องใช้

เส้นคูข่นานสัน้ ๆ  ทีก่�าหนดให้ประกอบกนัเป็นรูปต่างๆ 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยการให้คะแนนแบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ ด้วยแบบวัดภาษา

ภาพ ซึ่งการให้คะแนนของแต่ละกิจกรรมในแบบวัด

นี้ปฏิบัติตามคู่มือการให้คะแนนของทอแรนซ์โดยให้

คะแนนตามความสามารถ 4 ด้าน ส�าหรบัแบบวดัภาษา

ภาพ มีดังนี้

1) ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความ

สามารถในการคิดหาค�าตอบได้คล่องแคล่วรวดเร็ว 

และมีปริมาณค�าตอบจ�านวนมากในเวลาจ�ากัด 

ดังนั้นคะแนนความคิดคล่อง คือ คะแนนท่ีได้จาก

การนับจ�านวนค�าตอบทั้งหมดท่ีแตกต่างกัน และเป็น

ค�าตอบทีส่อดคล้องกบัค�าสัง่ทีใ่ห้ผูเ้รยีนท�า ให้ค�าตอบละ 

1 คะแนน โดยไม่ต้องค�านงึถงึค�าตอบเหล่านัน้จะซ�า้กบั

ค�าตอบของผู้อื่นหรือไม่

2) ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถใน

การคดิหาค�าตอบได้หลายประเภทและหลายทศิทาง ดัง

นัน้คะแนนความคดิยดืหยุน่ คอื คะแนนทีไ่ด้จากการนบั

จ�านวนค�าตอบทีไ่ม่อยูใ่นทศิทางเดยีวกนั หรอืค�าตอบที่

อยู่ในประเภทที่แตกต่างกัน โดยให้คะแนนค�าตอบละ 

1 คะแนน และไม่ค�านึงว่าค�าตอบเหล่านั้นจะไปซ�้ากับ

คนอื่นหรือไม่

3) ความคดิรเิริม่ หมายถงึ ความสามารถในการ

คดิสิง่แปลกใหม่ไม่ซ�า้กบัคนอืน่ ดังนัน้คะแนนของความ

คดิริเร่ิมจะให้ในแต่ละกจิกรรมแตกต่างกนัไป โดยความ

คิดริเริ่มกิจกรรมละ 1 คะแนนเช่นเดียวกัน

4) ความคิดละเอียดลออ หมายถึงความ

สามารถในการตกแต่งรายละเอียดของภาพให้สมบูรณ์ 

และสวยงาม ดังนั้นคะแนนของความคิดละเอียดลออ 
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คือ เส้นหรือรายละเอียดของการตกแต่ง 1 เส้น คือ 

1 คะแนน กรณีที่ลักษณะของเส้นซ�้ากันให้นับเพียง

ครั้งเดียวเท่านั้น

เครื่องมือที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ โดยผู้วจิยั

สร้างแบบสอบถามแล้วน�าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของส�านวน

ภาษา แล้วค�านวณหาค่า IOC เป็นรายข้อ พิจารณาคัด

เลือกแบบสอบถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 

พบว่า แบบสอบถามมีคะแนนความสอดคล้องอยู่ใน

ช่วง 0.67-1.00

สรุปผลการวิจัย

1. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ

โครงงาน เรือ่ง วชิาการตกแต่งภาพเบ้ืองต้น เพือ่พฒันา

ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ซึง่มลีกัษณะเป็นบทเรยีนการฝึกทกัษะการตกแต่งภาพ 

จ�านวนเนื้อหา 5 เรื่องที่มีประสิทธิภาพ 81.64/83.70 

ได้แก่ เรื่อง การแต่งภาพสีแบบ High-key, การท�า

ป้ายสชีอล์ก, การสร้างภาพถ่ายตวัต่อ, การสร้างเทคนคิ

พิเศษด้วยไฟนีออนให้ข้อความและวัตถุ และการท�า

ภาพกระพริบ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ

แบบโครงงานที่สามารถเรียนรู้รายบุคคล โดยยึดหลัก

และทฤษฎีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based 

Learning) โดยมขีัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีนการสอน

ผ่านเว็บด้วยระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) 

Moodle Open source ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม

การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 1 แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหา

ให้ผู้เรียนทราบผ่านเว็บ ขั้นตอนที่ 2 กระตุ้นความ

สนใจของผูเ้รยีนในขอบเขตของเนือ้หาและจดุประสงค์

ผ่านเว็บ ขั้นตอนที่ 3 ใช้ค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ผ่านเวบ็ ข้ันตอนที่ 

4 ผูเ้รยีนศกึษา ค้นคว้าตามกรอบเวลาทีก่�าหนดผ่านเวบ็ 

ขัน้ตอนที ่5 ผูเ้รยีนสรปุองค์ความรูไ้ด้ด้วยการเรยีนของ

ผูเ้รยีน และสามารถน�าเสนอความรูท้ีไ่ด้แก่เพือ่นๆ และ

ผู้สอนได้ผ่านเว็บ และขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนเขียนสรุปขั้น

ตอนการท�างาน และแสดงผลงานท่ีได้จากการตกแต่ง

ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกผ่านเว็บ โดย

นักเรียนสามารถด�าเนินการท�าแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และประเมิน

ความพึงพอใจผ่านเว็บได้ ดังภาพตัวอย่างของกิจกรรม

การเรียนการสอนผ่านเว็บ

     

ภาพที่ 2 หน้าจอกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน เรื่อง วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 217

2. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน

การสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพ

เบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

ดังน้ี คือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถท�าแบบฝึกหัด

ระหว่างเรียนและผลงานได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.49 

ของคะแนนทั้งหมด และนักเรียนสามารถท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเมือ่เรยีนจบบทเรียน

แล้วได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.70 แสดงว่ากิจกรรม

การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการ

ตกแต่งภาพเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 

83.49/83.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการ

ตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถิติ t-test  

มค่ีาเฉลีย่แตกต่างอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น 

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนส่งผล

ให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนการ

สอนผ่านเว็บแบบโครงงาน

ผลการทดสอบ n X SD t P

ก่อนเรียน 45 11.82 2.24 37.455** .00

หลังเรียน 45 25.11 1.30

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง

เรียนในแต่ละด้าน ซึ่งได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความ

คิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครง

งาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรุปมี

ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการ

สอนผ่านเวบ็แบบโครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น 

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

ผ่านเว็บ

ความคิดสร้างสรรค์ n X SD t P

ด้านความคิดคล่องแคล่ว ก่อนเรียน 45 16.53 4.47 5.504** .00

หลังเรียน 45 21.29 5.57

ด้านความคิดยืดหยุ่น ก่อนเรียน 45 17.87 3.40 6.777** .00

หลังเรียน 45 21.00 3.76

ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนเรียน 45 38.20 8.34 12.414** .00

หลังเรียน 45 51.91 10.74

ด้านความคิดละเอียดลออ ก่อนเรียน 45 101.89 19.38 5.790** .00

หลังเรียน 45 125.20 34.55

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นักเรียนกลุ ่มทดลองมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก หลังจากที่ได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียน

การสอนผ่านเว็บแบบโครงงานแบบโครงงาน วิชาการ

ตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65

อภิปรายผล

1. จากกิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านเวบ็แบบ

โครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น เพือ่พฒันาความ

คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย

อภิปรายผลได้ดังนี้

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครง

งาน วิชาการตกแต่งภาพเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย

วเิคราะห์และสงัเคราะห์หลกัการทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องเพือ่

การออกแบบและพฒันาขึน้มาจ�านวน 6 ขัน้ตอนในการ

จัดกิจกรรม และน�าเสนอกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบ

บริหารจัดการเรียนการสอน (LMS : Moodle Open 

Source) สามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียน ทั้งนี้

เนื่องจากการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ

โดยใช้วธิรีะบบ (System Approach) และมขีัน้ตอน โดย

เฉพาะอย่างยิง่ได้ทดลองและปรับปรุงตามกระบวนการ

ของการวจิยัและพฒันา (Research & Development) 

รวมทั้งให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและตรวจ

แก้ไข เป็นไปตามเกณฑ์ทีเ่หมาะสม นอกจากนีกิ้จกรรม

การเรียนการสอนผ่านเว็บดังกล่าวยังส ่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถก�ากับตนเอง (Self-regulation) และ

ได้ออกแบบโดยใช้การส่ือสารในมิติประสานเวลา 

(Synchronous mode) ด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส ์

ใหเ้ขา้ไปท�ากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และการสื่อสาร

ในมิติต่างเวลา (Asynchronous mode) ด้วย Blog 

และกระดานเสวนาของโปรแกรม ผ่านระบบบริหาร

จดัการเรยีนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของอทุศิ

บ�ารุงชีพ (2551) ที่พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน

ผ่านเวบ็ตามแนวคอนสตรัคชันนซึิมส่งผลต่อการพัฒนา
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ความคดิสร้างสรรค์ และ อนริทุธ์ สตมิัน่ (2550) ทีพ่บว่า

รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

โครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการเรียนรู้

แบบน�าตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากผลการวจิยั

พบว่า นักเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ

มีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมการ

เรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงานมีคุณลักษณะให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง มีอิสระ

ในการเรียนรู้ และเป็นยุทธิวิธีการเรียนการสอนที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกคน และ

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย

นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมท้ัง

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามนโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2556) อกีทัง้คณุสมบตัิ

ทีด่ขีองการเรียนการสอนผ่านเวบ็สามารถการสร้างแรง

จูงใจในการเรยีนรูร่้วมกนับนเครอืข่ายสามารถท�าได้ใน

หลายรูปแบบ ได้แก่ โดยตัวสื่อภายในเว็บ ท�าให้มีสีสัน

สวยงาม มีภาพประกอบ ง่ายต่อการใช้งาน การจัด

พ้ืนท่ีในการสนทนาให้มีส่วนในด้านประโยชน์ของการ

เรียนสามารถเสนอให้ทราบได้ในรูปแบบของข่าวสาร

ท่ีแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ และวัตถุประสงค์ของการ

เรียนให้สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา (Khan, B.H., 

1997) ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น

3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ จากผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ

สอนผ่านเว็บแบบโครงงานหลังเรียนมีคะแนนวามคิด

สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทิศ บ�ารุงชีพ 

(2551, หน้า 295) ที่พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน

ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมนั้นสามารถช่วย

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยความคิดสร้างสรรค์

นั้นเกิดในทุกข้ันตอนของกิจกรรม ท้ังนี้อาจเนื่องจาก

ผู้วจัิยได้น�าแนวคดิของนกัการศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัการ

สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ค�านึงถึงความสามารถ

ทางสร้างสรรค์ของบุคคลเป็นผลที่เกิดตามธรรมชาติ

จากการจดับรรยากาศทีเ่หมาะสมซึง่จะเป็นตวัเร้า และ

กระตุ้นให้บคุคลเกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวทาง

ของทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ตลอดจนการตรวจ

ให้คะแนนแบบทดสอบ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนท�าแบบ

ทดสอบโดยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาใน

ลักษณะการวาดภาพ และภาษาเขียน เพ่ือส่ือความ

หมายทางความคิดออกมา ตรงตามส่ิงที่ต้องการวัด 

รวมทั้งผู้เรียนได้มีอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์

ผลงาน

4. ด้านคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อกิจกรรม

การเรียนการสอนผ่านเวบ็แบบโครงงาน โดยรวม พบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ในระดับมากและเป็นอนัดับแรก ซึง่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น ดังค�ากล่าวของ 

ประภา ตุลานนท์ (2540, หน้า 23) ที่ว่า องค์ประกอบ

ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนประการหนึ่ง

คอื ถ้ามนษุย์เราได้เรยีนในสิง่ทีพ่อใจ กจ็ะมคีวามสขุและ

ท�าให้ประสบผลส�าเรจ็ จะท�าให้ส่งผลต่อการเรียนรู ้และ

น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบโครงงาน วิชา 

การตกแต่งภาพเบือ้งต้น เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพจะ
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ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา

กระบวนการคิดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนานักเรียน

ในศตวรรษที ่21 ทีย่ัง่ยนืสมดงัเจตนารมณ์ของแผนการ

ศกึษาชาต ิและการปฏริปูการศกึษาไทยในทศวรรษที ่2 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน

เว็บผู้สอนควรวิเคราะห์ถึงโครงสร้างและ

ศักยภาพความเร็วของสัญญาณเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เนื่องจากในบางเนื้อหาหากมีการยก

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นภาพและมีวีดิทัศน์สาธิตการสอน

ประกอบ จ�าเป็นต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี

ความเร็วสูง จะสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการเรียนรู้

 1.2 กิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านเวบ็แบบ

โครงงาน วชิาการตกแต่งภาพเบือ้งต้น เพือ่พฒันาความ

คิดน้ันผู้สอนควรสอดแทรกกิจกรรมเป็นระยะๆ เพื่อ

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อ

เนื่อง และควรมีปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบประสานเวลา และ

ไม่ประสานเวลาอย่างเหมาะสม

 1.3 กระบวนการการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้น 

ครูผู ้สอนควรให้นักเรียนได้ศึกษางานตัวอย่างในบท

เรียนพร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลในทรัพยากรการเรียนรู้

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นวีดิโอแชร่ิง ซ่ึงจะท�าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควร

ใช้ความสามารถของอินเทอร์เน็ตให้เต็มความสามารถ 

ทั้งในด้านการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆ การใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 2 . 1  ค ว รมี ก า รศึ กษ าผลกา ร เ รี ยน

การสอนผ่านเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนแบบอื่นๆ มา

เสริมศักยภาพในการออกแบบการเรียนการสอน 

(Instructional Design) ที่เหมาะสมกับนักเรียนใน

แต่ละช่วงวัย

 2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนการสอน

ผ่านเว็บในเนื้อหาอื่นๆ ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดด้านต่างๆ 
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การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อน

คิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษา

ความสามารถในการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลัง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรยีนสายน�า้ผึง้ ในพระอปุถัมภ์ฯ เครือ่งมอืในการวจิยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีน

รู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน แบบประเมินการเขียน

บันทึกการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้

มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 น�าเข้าสู่การเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การได้รับประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การไตร่ตรอง เชื่อมโยงการ

สะท้อนคดิ ขัน้ที ่4 การสรปุหลกัการโดยการเขียนบันทึกการเรยีนรู้ และขัน้ที ่5 การปฏบิตัจิรงิ การวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงปริมาณด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อมูลเชิงคุณภาพโดย วิเคราะห์เนื้อหา

บรรยายรายงานผล พบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในการ

จดักจิกรรมการเรียนรูค้ณติศาสตร์ พบว่า นกัเรยีนสามารถสะท้อนคดิในความรูค้ณติศาสตร์ และเขยีนสะท้อนคิด

โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานความ

รูค้วามสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนด้วย 2) นกัเรยีนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการเรียนรู้คณติศาสตร์ใน

ระดบัทีเ่พิม่ขึน้ ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์อยูใ่นระดับดีมาก และด้านเจตคติต่อวชิาคณติศาสตร์อยูใ่นระดับดี 

ค�าส�าคัญ : การสะท้อนคิด/ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 

*วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาวิชาการการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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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�า

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีบทบาทส�าคัญยิ่ง

ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มี คิดอย่างมี

เหตผุล เป็นระบบระเบยีบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะห์

ปัญหาได้อย่าง รอบคอบ ช่วยให้การวางแผน ตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถ

คิดเป็นท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553) และคณิตศาสตร์ยังเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการ

พฒันาคณุภาพมนษุย์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์จงึ

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน

ให้สามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีเหตุผล 

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดีความ

สามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนยังต�่าอยู่ จากผล

คะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(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 ควรได้รับการพัฒนาท้ังความรู้ รวมถึง

ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ ในการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยการประเมนิตามสภาพจรงิ ซึง่

สุวิมล ว่องวานิช (2546) ได้กล่าวว่าการประเมินตาม

สภาพจริง เป็นกระบวนการตดัสนิในสภาพทีส่อดคล้อง

กบัชีวิตจรงิ ซึง่เป็นการสะท้อนถึงความรู ้ความสามารถ

และทกัษะต่างๆ ของผูเ้รยีนว่ามีมากน้อยเพยีงใด อยูใ่น

ระดับใด และ Johns (2000) กล่าวถึง การสะท้อนคิด 

(Reflection) ว่าเป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน 

และพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ท�าให้บุคคลได้

สะท้อนถงึการกระท�าของตน ช่วยให้เกดิการเรยีนรูแ้ละ

ความเข้าใจจากประสบการณ์ ส่งเสรมิให้เกดิความมัน่ใจ 

ความกล้าที่จะประเมินตนเองในลักษณะการสะท้อน

คิดและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

เคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ประเมินตามสภาพจริงและแสดงถึง

การสะท้อนคดิ คอื การเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้(Journal 

Writing) ซึง่ Mett (1987) กล่าวถงึการเขยีนบนัทกึการ

เรยีนรูเ้ป็นการเขียนโดยท่ีนักเรยีนสามารถเขียนสะท้อน

ผลการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ และตรวจสอบความคิด

ของตนเอง เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเขียนแสดงความรู้ 

ความคิด การประเมินผลการเรียน และทบทวนความ

รู้ความเข้าใจของตนเองในการเรียน เป็นการสะท้อน

ผลการเรียนรู้อย่างแท้จริง และพัฒนาความสามารถ

ในการคิด Hoskison and Tompkin (1987) ได้เน้น

ว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้น�าไปใช้ในการเรียนการ

สอนได้ โดยให้นักเรียนสามารถเขียนบันทึกเกี่ยวกับ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่สงสัย ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน ตลอดจนได้ประเมินความรู้ความเข้าใจ

ของตนเองในสิง่ทีเ่รยีน โดยครูผูส้อนสามารถให้นกัเรยีน

เขียนบันทึกการเรียนรู้ได้ทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่าง

การเรียนและหลังการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการ

สอนวชิาคณติศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชานนท์ จันทรา (2555) 

กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี 

มีปัญญา มีความสุข เกิดการพัฒนาการคิด มีความ

สามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยน�าความรู้ 

ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ ไปใช้ในการแก้

ปัญหาชีวิตจริง รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร 

(2545) กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สามารถตอบสนองความสนใจหรือความต้องการของ

ผู้เรียน โดยอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะในการ

แสวงหาความรู้ ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และน�ามา

ปรับใช้ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องการแนวคิดการเรียนรู้

จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

จริง ซึ่งผู้เรียนที่มีโอกาสได้รับประสบการณ์แล้วได้รับ

การกระตุ้นให้สะท้อนคิดสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ 

(Experiential Learning Cycle Theory) ของ Kolb 

(1984) ที่ว่า ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าง

เป็นกระบวนการที่ด�าเนินกันไปเป็นวงจรซ่ึงแต่ละขั้น

ของการเรียนรู้ก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ของขั้นต่อไป ใน

ขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งนี้เพื่อการจัดการเรียนรู้และการประเมิน

การเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อสะท้อนความสามารถ

ของนักเรียนแต่ละคนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู ้

ที่ก�าหนดไว้ ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ เครือวัลย์ 

รอดไฝ (2551) ได้ศึกษาผลของการเขียนบันทึกการ

เรียนรู้ต่างชนิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์พืน้ฐานและความคงทนของการเรียนรูข้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียน

ด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน และ

มีความคงทนของผลการเรียนรู้แตกต่างกัน ณัฐวัฒน์ 

มะลิวรรณ (2556) ได้ศึกษาการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น:การ

วิเคราะห์พัฒนาการ พบว่าการเขียนบันทึกในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติ

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่มทดลองมีระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น

ผู ้วิจัยในฐานะเป็นครูผู ้สอนพบว่าเนื้อหา

วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 

ความสัมพันธ์พบว่า นักเรียนในแผนการเรียนภาษา

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต�่า 

อีกทั้งมีเจตคติที่ไม่ดีนักต่อวิชาคณิตศาสตร์ ควรศึกษา

วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และเตรียมการจัดการเรียน

การสอนทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับลกัษณะของนกัเรยีน 

จากความส�าคญัของการสะท้อนคดิ การเขยีนบนัทึกการ

เรียนรู้ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

การศึกษางานวิจัยและปัญหาของนักเรียน 

ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสะท้อนคิดโดยการ

เขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ เรือ่ง ความสมัพันธ์ ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อน

คิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ คือความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติ

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนคิดโดยการ

เขียนบันทึกการเรียนรู้

ขอบเขตของการวิจัย

1 .  ก ลุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย  นั ก เ รี ย น ชั้ น

มธัยมศกึษาปีที ่4/7 แผนการเรยีนอังกฤษ-ญีปุ่น่ จ�านวน 

30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียน

สายน�้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม

จาก ห้องเรียนแผนภาษาทั้งหมด 7 ห้องเรียน

2. ขอบเขตเน้ือหา เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน 2 (ค31102) ตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระท่ี 4 

พีชคณิต เรื่อง ความสัมพันธ์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ กราฟของ

ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 

3. ระยะเวลาในการวิจัย การจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูใ้ช้เวลา 8 คาบ และทดสอบหลงัเรยีน 1 คาบ รวม 

9 คาบ โดยสอนสัปดาห์ละ 2 คาบ จ�านวน 5 สัปดาห์

4. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวจัดกระท�า คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การสะท้อนคดิโดยการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ (กจิกรรม

การเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 น�าเข้าสู่การเรียนรู้ 

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

ทางคณิตศาสตร์ 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Johns (2000) กล่าวว่า การสะท้อนคิด 

(Reflection) เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองและ

พจิารณาสิง่ต่างๆ อย่างละเอยีดรอบคอบโดยใช้สตแิละ

สมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�าให้บุคคลเกิดการทบทวนและ
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สะท้อนการกระท�าของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาการ

แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ 

Cooney et al. (1996) กล่าวถึงการเขียนบันทึกการ

เรียนรู้ว่าเป็นวิธีการประเมินผลที่สามารถให้นักเรียน

ได้เขียนแสดงถึงความ สามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ได้ และยังกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการ

คิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง อีกท้ัง

ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าส�าหรับครูในการตรวจสอบ

การสอนของตนเอง ชานนท์ จนัทรา (2555) กล่าวว่าถึง

การจดัการเรียนการสอนวชิาคณติศาสตร์ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ว่ามุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความ

สุข เกิดการพัฒนาการคิด มีความสามารถในการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยน�าความรู ้ ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา

จริง รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติ

ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545) 

กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถ

ตอบสนองความสนใจหรอืความต้องการของผูเ้รยีน โดย

อาศยัการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ เพือ่ให้

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะในการแสวงหาความ

รู ้ค้นพบความรูด้้วยตนเอง และน�ามาปรบัใช้ในชวีติจรงิ 

ซึ่งสอดคล้องการแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์

หรือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เรียนที่

มีโอกาสได้รับประสบการณ์แล้วได้รับการกระตุ้นให้

สะท้อนคิดสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ (Experiential 

Learning Cycle Theory) ของ Kolb (1984) ท่ีว่า 

ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นกระบวนการ

ท่ีด�าเนนิกนัไปเป็นวงจรซึง่แต่ละข้ันของการเรยีนรูก้จ็ะ

ส่งเสรมิการเรยีนรู้ของขัน้ต่อไป ในขณะเดยีวกนักไ็ด้รบั

ประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม ท้ังน้ีเพือ่การ

จดัการเรยีนรูแ้ละการประเมนิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม

เพือ่สะท้อนความสามารถของนักเรยีนแต่ละคนให้บรรลุ

มาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้ ได้มงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

ดังนี้ ทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ (2542) ได้ศึกษาผลของการ

เขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนสาธติ สังกัดทบวง

มหาวิทยาลัย พบว่านักเรียนที่เขียนบันทึกการเรียนรู้ มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์สงูกว่า และมคีวาม

วิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์หลังการเขียนบันทึกการ

เรียนรู้ต�่ากว่าก่อนการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เครือวัลย์ 

รอดไฝ (2551) ได้ศึกษาผลของการเขียนบันทึกการ

เรียนรู้ต่างชนิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์พืน้ฐานและความคงทนของการเรียนรูข้อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วย

การเขียนบันทึกการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน และมีความ

คงทนของผลการเรียนรู้แตกต่างกัน เชษฐา แก้วพรม 

(2556) ได้ศึกษาพัฒนาทักษะสะท้อนคิดของนักศึกษา

พยาบาลด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ในรายวิชา

การสอนและการให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ เป็นวิจัยก่ึง

ทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการเขียนบันทึกการเรียนรู้

ต่อพฤติกรรมสะท้อนคิดและระดับการสะท้อนคิดของ

นกัศกึษาพยาบาล พบว่า นกัศกึษามพีฤติกรรมสะท้อน

คิดและระดับการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้น แสดงว่าการเขียน

บนัทกึการเรยีนรูเ้ป็นกิจกรรมทีช่่วยส่งเสรมิให้นกัศกึษา

มีทักษะสะท้อนคิด ณัฐวัฒน์ มะลิวรรณ (2556) ได้

ศึกษาการเขียนบันทึกเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น:การวิเคราะห์พัฒนาการ 

พบว่าการเขียนบันทึกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนคณติศาสตร์และเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร์ในกลุม่

ทดลองมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ 

จ�านวน 8 แผน พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์

จากการลงความเห็น (IOC) ท่ีสอดคล้องกันอย่างน้อย 

2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุงตามค�าแนะน�า

2. แบบบันทึกการเรียนรู ้ของนักเรียน มี

แนวทางในการเขียนบันทึกการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 

การสรุปสาระส�าคัญ การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ

ของตนเอง และความรู้สึกในการเรียนรู้ ให้นักเรียน

เขียนแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

อย่างอิสระตามความคดิของนกัเรียน พจิารณาคณุภาพ

เครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้านการ

วัดประเมินผลทางการศึกษา ใช้เกณฑ์จากการลงความ

เห็น (IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และ

ปรับปรุงตามค�าแนะน�า

3. แบบประเมินการเขียนบันทึกการเรียนรู้ รูป

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ในแต่ละ

ครั้งจะมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ทั้งสิ้น 4 ระดับ

ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ซ่ึงมี 3 รายการที่ต้องประเมิน จะมี

คะแนนรวมเต็ม 9 คะแนน พิจารณาคุณภาพเครื่องมือ

จากผู้เชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ ด้านการวดัประเมนิ

ผลทางการศึกษา ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น (IOC) 

ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุง

ตามค�าแนะน�า

4. แบบประเมินทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale)ในแต่ละครั้งจะมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) 

ทั้งสิ้น 4 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 3 ซึ่งมี 4 ด้านที่ต้องประเมิน 

จะมีคะแนนรวมเต็ม 12 คะแนน พิจารณาคุณภาพ

เครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์จากการลง

ความเห็น (IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน 

และปรับปรุงตามค�าแนะน�า

5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ 

และด้านมุ่งมั่นในการท�างาน โดยมีรูปแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ในแต่ละครั้งจะมีเกณฑ์

การให้คะแนน (Rubric) ทั้งสิ้น 2 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 

1 ซ่ึงมี 3 ด้าน ท่ีต้องประเมิน จะมีคะแนนรวมเต็ม 

3 คะแนน พิจารณาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ ด้านการวัดประเมินผลทางการ

ศกึษา ใช้เกณฑ์จากการลงความเหน็ (IOC) ทีส่อดคล้อง

กันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุงตามค�าแนะน�า

6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ โดยเป็นแบบทดสอบ 

แบ่งเป็น2 ตอน ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 14 คะแนน และ

ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จ�านวน 3 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 

6 คะแนน รวมจ�านวน 17 ข้อ 20 คะแนน พิจารณา

จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

การสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น 

(IOC) ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และ

ปรับปรุงตามค�าแนะน�า 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�า 

เป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามเทคนคิวธีิของลเิคร์ิท ก�าหนดตัวเลอืกเป็น เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง จ�านวน 30 ข้อ พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและ

มีประสบการณ์ ด้านการวัดประเมินผลทางการศึกษา 

ใช้เกณฑ์จากการลงความเห็น (IOC) ที่สอดคล้องกัน

อย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน และปรับปรุงตามค�าแนะน�า มี

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.24–1.00 ค่าความเทีย่ง 

โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาของครอนบาค 

(Alpha Coefficient) มีค่า 0.882 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้วิธีด�าเนินการตามขัน้ปฏบิตักิารการวจิยั 

(Action Research) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง

ตามแนวคิด Kemmis and Mc Taggart (1988) มี 

4 ขัน้ตอน คอื 1) การวางแผนหลงัจากการวิเคราะห์และ

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผนที่

ก�าหนด (Act) 3) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

(Observe) และ 4) การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติ

งานให้ผู้มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์น�าไปสู่การแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect) มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยทดสอบวัดผลก่อนการเรียนรู้ เรื่อง

ความสมัพนัธ์ เพือ่ตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐาน และเจตคติ

ก่อนเรียนต่อวชิาคณติศาสตร์ แล้วน�าผลการทดสอบมา

ตรวจและท�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยวางแผนและด�าเนินการสอนในหน่วย

การเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้

สะท้อนคดิโดยการเขยีนบนัทกึการเรียนรู ้ทีผู่ว้จิยัสร้าง

ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน 8 คาบ 

3. เมื่อสิ้นสุดการสอนแต่ละวงจรปฏิบัติการ 

ผู้วิจัยให้นักเรียนเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้และท�า

แบบฝึกทักษะในแต่ละวงจรปฏิบัติการส่ง จากนั้น

ท�าการตรวจให้คะแนนประเมินผลในแบบประเมิน

การเขียนบันทึกการเรียนรู ้แบบประเมินทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. เมื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เสร็จสิ้นตามวงจรปฏิบัติการครบแล้ว ผู้วิจัยด�าเนิน

การประเมินผลโดยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ 

และแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร์ ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ 

แล้วน�ามาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ด ้านการเขียนสะท ้อนคิดโดยบันทึก

การเรียนรู ้ โดยหาคะแนนร้อยละของคะแนนการ

เขียนสะท้อนคิดจากแบบประเมินการเขียนบันทึก

การเรียนรู้ ทัง้ 8 เร่ือง แปลผลตามเกณฑ์การแปลความ

หมายคะแนนดังนี้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป(ดีมาก) ร้อยละ 

70-79 (ดี) ร้อยละ 60-69 (พอใช้)และต�่ากว่า ร้อยละ 

60 (ควรปรับปรุง)

2. ด้านความสามารถในการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

ซึ่งประกอบด้วย

 2.1 ความรู้ ใช้แบบฝึกทักษะท้ายแผนการ

จัดการเรียนรู ้ทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้การ

หาความถี่ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนในแต่ละแบบฝึก

และเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ ใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ โดยผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 50 ของ

คะแนนแบบทดสอบ

 2.2 ด ้านทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ จากการใช้แบบประเมินทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 8 ครั้ง โดยหาค่า

ร้อยละของคะแนน แปลผลค่าร้อยละตามเกณฑ์การ

แปลความหมายคะแนนดังนี ้ร้อยละ 80 ขึน้ไป หมายถงึ
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ดมีาก ร้อยละ 70-79 หมายถงึด ีร้อยละ 60-69 หมายถงึ

พอใช้ และต�่ากว่าร้อยละ 60 หมายถึงควรปรับปรุง

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณา

ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูล

เชิงปริมาณ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใช้การวิเคราะห์ความถ่ีแปลผลตามเกณฑ์การแปล

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�านวณโดยการหาค่าเฉลี่ย

เลขคณิต ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้จาก

การสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

ระหว่างของผูเ้รยีน น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์เชงิเนือ้หา 

(Content Analysis) รายงานผลการวิจัยลักษณะ

บรรยาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อน

คดิโดยการเขยีนบนัทกึการเรยีนรูใ้นการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์ ได้ผลการประเมนิในระดบัต่างๆ ดงั

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการเขียนสะท้อนคิดการเรียนรู้โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้

แผนการเรียนรู้ที่
ระดับการสะท้อนคิด (คน)

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. คู่อันดับ 13 5 4 8

2. ผลคูณคาร์ทีเซียน 10 9 8 3

3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ) 9 10 8 3

4. ความสัมพันธ์ 11 13 2 4

5. กราฟของความสัมพันธ์ - 13 12 5

6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 (แบบแจกแจง) 30 - - -

7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2 (แบบกราฟ) 16 7 7 -

8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3 (แบบเงื่อนไข) 9 9 12 -

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการเขียน

สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ พบว่า การ

สะท้อนคดิในระดบัดมีาก ในแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 6, 

7, 1 และ 4 ระดบัด ีในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4, 5 และ 

3 ระดับพอใช้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2, 5 และ 7 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ คือความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณติศาสตร์ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และด้านเจตคติ

ต่อวชิาคณติศาสตร์ หลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้การ

สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้
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 2.1 ด้านความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.1.1 ความรู้ จากการท�าแบบฝึกทักษะและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตารางที่ 2 ผลประเมินสรุปด้านความรู้จากการท�าแบบฝึกทักษะ 

แผนการเรียนรู้ที่

พัฒนาการของคะแนนร้อยละ

ในการท�าแบบฝึกทักษะ (จ�านวนคน)
รวม

จ�านวน
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง

1. คู่อันดับ

2. ผลคูณคาร์ทีเซียน

3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ)

4. ความสัมพันธ์

5. กราฟของความสัมพันธ์

6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 

7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2

8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3 

30

25

2

14

13

23

9

-

-

5

28

16

17

7

21

30

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

จากตารางที่ 2 พบว่า จ�านวนนักเรียนหลังจากการท�าแบบฝึกทักษะจนผ่านเกณฑ์คะแนนในแต่ละครั้ง มี

พฒันาการทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคะแนนของแบบฝึกทักษะในคร้ังทีผ่่านมาและนกัเรียนบางคนมพัีฒนาการเท่าเดิม 

คือคะแนนในครั้งนี้เท่ากับคะแนนของแบบฝึกทักษะในครั้งที่ผ่านมา

ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาด้านความรู้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์
จ�านวนนักเรียนจ�าแนกตามพัฒนาการ

เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง

จ�านวน (คน) 30 - -

ร้อยละ 100 - -

จากตารางที ่3 ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนกัเรยีนเปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนเรยีนและหลงั

เรยีน แสดงถงึพฒันาการความสามารถในการเรยีนรู้คณติศาสตร์ในระดับทีเ่พิม่ขึน้ เทยีบกบัคะแนนก่อนการเรยีนรู้ 

  2.1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แผนการเรียนรู้ที่

พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ (จ�านวนคน)
รวมจ�านวน

นักเรียน
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง

1. คู่อันดับ

2. ผลคูณคาร์ทีเซียน

3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ)

4. ความสัมพันธ์

5. กราฟของความสัมพันธ์

6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 

7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2 

8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3 

30

17

10

18

19

24

6

-

-

13

20

12

11

6

24

30

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู ้นกัเรยีนมพีฒันาการเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับคะแนนของแบบฝึกทกัษะในคร้ังทีผ่่านมาในแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2, 4, 5 และ 6 ตามล�าดับ นักเรียนมีพัฒนาการเท่าเดิมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และ 8 เมื่อเทียบ

กับคะแนนของแบบฝึกทักษะในครั้งที่ผ่านมา

  2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ�านวนนักเรียนในแต่ละระดับ (คน) รวมจ�านวน

นักเรียนดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. คู่อันดับ 12 3 3 12 30

2. ผลคูณคาร์ทีเซียน 11 11 6 2 30

3. ผลคูณคาร์ทีเซียน (ต่อ) 7 20 3 - 30

4. ความสัมพันธ์ 21 7 2 - 30

5. กราฟของความสัมพันธ์ 6 15 9 - 30

6. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 30 - - - 30

7. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 2 19 8 3 - 30

8. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 3 13 6 9 2 30
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จากตารางที่ 5 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมีจ�านวนมากที่สุด 

รองลงมาคือ ระดับดี ส่วนในระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง คิดโดยมีจ�านวนนักเรียนที่น้อยลงของแต่ละครั้งที่

ประเมิน 

  2.3 ด้านเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร์ จากการจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ะท้อนคดิโดยการเขยีนบนัทกึ

การเรียนรู้และแบบวัดเจตคติ โดยเปรียบเทียบก่อนเรียน – หลังเรียน

ตารางที่ 6 ผลการประเมินด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

ตัวแปรศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ�านวนคน)

ก่อนเรียน หลังเรียน

µ µ

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 30 3.37

(ปานกลาง)

4.36

(ดี)

จากตารางที ่6 พบว่า เจตคตต่ิอวิชาคณิตศาสตร์

ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 หมายถึง นักเรียนมี

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง (คะแนน

เฉลี่ย 2.51 – 3.50) ภายหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้

การสะท้อนคดิโดยการเขยีนบันทกึการเรยีนรู ้มค่ีาเฉลีย่

เพิ่มขึ้นเป็น 4.36 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50)

อภิปรายผล

1. การสะท้อนคิดการเรียนรู้ สามารถน�ามาใช้

ในการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมนักเรียน

ได้เกิดการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

6, 7, 1 และ 4 จากการสังเกตนักเรียนจะพยายามที่

คิดพิจารณาความรู้ โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้

ใหม่ ท�าให้เกดิการคดิค้นหาค�าตอบรวดเรว็ข้ึน กล้าตอบ

ค�าถาม มคีวามมัน่ใจ ตืน่ตวัในการคดิตามเนือ้หาทีเ่รยีน 

แล้วสามารถเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองคิดในบันทึกการ

เรียนรู้โดยใช้ค�าพูดของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับ เชษฐา แก้วพรม (2556) ที่ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรม

สะท้อนคิดและระดับการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้นจากการ

เขียนบันทึกการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้

มีทักษะสะท้อนคิด และส่งเสริมให้เป็นนักคิดจากการ

ตั้งค�าถามและให้เหตุผลเพื่อตอบค�าถามมากขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนคิดโดย

การเขียนบันทึกการเรียนรู้ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้มี

โอกาสคดิเชือ่มโยงความรู้ ทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนเชือ่มโยง

กับความรู้เดิม ซึ่งผ่านล�าดับขั้นของกิจกรรมการเรียนรู้

มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 น�าเข้าสูก่ารเรยีนรู้ เป็นขัน้ตอนทีค่รแูละ

นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนสิ่งรอบๆ ตัวที่เชื่อมโยงกับ

สิ่งที่ก�าลังเรียนและรับทราบผลการสะท้อนคิดจากการ

เขยีนบนัทกึการเรียนรู้คร้ังทีผ่่านมา ผลการเรียนรู้ ข้อที่

ควรพัฒนาของนักเรียน ซึ่ง Nahrgang and Peterson 

(1989) กล่าวว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้ช่วยให้

นักเรียนแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด

ทางคณติศาสตร์ของนกัเรียนเอง อกีท้ังเป็นเคร่ืองมอืใน

การวินิจฉัยของครูบอกถึงข้อบกพร่อง ความเข้าใจของ

นกัเรยีน และสามารถวัดความรู้พืน้ฐานของนกัเรยีนจาก

การตอบค�าถาม ซ่ึงครูจะน�าสิ่งท่ีนักเรียนต้องปรับปรุง

แก้ไขมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับความรู้ของนักเรียนต่อไป
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ขั้นที่ 2 การได้รับประสบการณ์ ในขั้นนี้ครู

จะอธิบายและแสดงบทนิยาม โดยวิธีการสนทนาและ

ซกัถามนักเรียนเพ่ือทบทวนความรูท้ีเ่รยีน และเป็นการ

กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของเนื้อหา ซึ่งใน

ขั้นนี้นักเรียนเกิดการคิด และการซักถามในเนื้อหาที่

ก�าลังเรียนได้ นอกจากนี้ครูยังสามารถตรวจสอบความ

รูท่ี้นักเรยีนก�าลงัคดิเชือ่มโยงความรูแ้ละท�าความเข้าใจ

ความหมายของประสบการณ์ 

ขั้นที่ 3 การไตร่ตรอง เชื่อมโยงการสะท้อนคิด 

เป็นขั้นตอนที่ครูตั้งค�าถามให้นักเรียนคิดทบทวนใน

ความรูค้ณติศาสตร์ ให้นกัเรยีนค้นหาความสมัพนัธ์เชือ่ม

โยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีก�าลังเรียนเข้ากับตัวอย่าง

หรือความรู้เดิม จนสร้างเป็นแนวคิดรวบยอดในเนื้อหา

คณิตศาสตร์นั้นได้ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 4 การสรุปหลักการจากประสบการณ์ 

เมื่อนักเรียนผ่านช่วงการสะท้อนคิดโดยใช้เหตุผล

และความคิดในการสรุปแนวคิดรวบยอดในเนื้อหา

คณิตศาสตร์ของตนเอง นักเรียนสามารถเขียนบันทึก

การเรยีนรู ้ทีแ่สดงถงึแนวคดิรวบยอดทีน่กัเรยีนได้เรยีน

รูด้้วยภาษาของตนเอง เขียนสิง่ท่ีเข้าใจ สิง่ท่ีสงสยัสบัสน 

สิ่งที่ต้องการค�าตอบ และความรู้สึกต่อการเรียนรู้ ซึ่ง

สอดคล้องกับ Cooney et al. (1996) กล่าวถึงการ

เขียนบันทึกการเรียนรู้ว่าเป็นการที่สามารถให้นักเรียน

ได้เขียนแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ได้ และยังกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการคิด

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 

ขั้นที่ 5 การปฏิบัติจริง เน้นให้นักเรียนน�า

ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้แนวคิดรวบยอดในเนื้อหา

คณิตศาสตร์ที่สรุปได้ ไปประยุกต์ใช้ในการท�าแบบ

ฝึกทักษะ แสดงถึงความสามารถด้านทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่แท้จริง

เป็นการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง

การแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดย บูรชัย 

ศิริมหาสาคร (2546) ที่ว่า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้

เกดิทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ และความ

รู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ จนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และ

สามารถน�ามาใช้แก้ปัญหาได้จริง 

3. ความสามารถในการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 

ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู ้ และด้านทักษะและ

กระบวนการทางคณติศาสตร์ เมือ่ได้รบัการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ 

เร่ือง ความสัมพันธ์ ในแต่ละคร้ังโดยจะประเมินด้าน

ความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

จากท�าแบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนสามารถเข้าใจรู้

เนื้อหาคณิตศาสตร์ใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนด้วย เมื่อได้มีเวลาใน

การสะท้อนคดิทบทวนความรูท้ีเ่รยีน ได้คดิตอบค�าถาม 

ท�าให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใน

การเชือ่มโยงความรูเ้ดิมและความรูใ้หม่ได้รวดเร็วส่งผล

ท�าแบบฝึกทักษะได้ผลดี ส่วนนักเรียนมีพื้นฐานความรู้

เดิมค่อนข้างอ่อน เมื่อได้มีเวลาในการคิดทบทวนความ

รูท้ีเ่รยีน จงึคดิตามทนัซึง่ต้องอาศยัระยะเวลาทีน่านขึน้ 

ในการประเมนิทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

ผู้วิจัยท�าการสังเกตและตรวจแบบฝึกทักษะ พร้อมทั้ง

กระตุน้ให้ก�าลงัใจกบันกัเรยีนทีจ่ะพยายามฝึกฝนทกัษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่างๆอยู่เสมอ 

4. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อได้

รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สะท้อนคิดโดยการ

เขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ ในด้าน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ ่งมั่นในการท�างาน พบว่า 

จ�านวนนักเรียนอยู่ในระดับดีมากมีจ�านวนมากที่สุด 

รองลงมาคือ ระดับดี พอใช้ และระดับปรับปรุง ตาม

ล�าดับ แสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาในด้านคุณลักษะ

อันพึงประสงค์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งการประเมินจาก

สังเกตหลายๆ ด้าน เช่น การตรงต่อเวลา การท�าและ

ส่งแบบฝึกทักษะ พฤติกรรมแสดงออกระหว่างเรียน 
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ทั้งนี้นักเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเอง

ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

5. ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีเจตคติต่อ

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น จากก่อนการจัดกิจกรรมอยู่

ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ 

เป็นโอกาสดีท�าให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างอิสระ ในแต่ละครั้งมีนักเรียนเขียนแสดงความ

รู้สึกของตนเองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ McIntosh and 

Draper (2001) ทีว่่า ช่วยท�าให้นักเรยีนทีไ่ม่อยากเขยีน 

เหน็ว่าการครมูกีารตอบสนองต่อการเขยีนของนกัเรยีน 

มีผลให้นักเรียนเต็มใจที่จะเขียนบันทึกการเรียนรู้ โดย

การเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ควรมีความ

สม�่าเสมอ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนเข้าใจความคิด 

ความรู้สึกของนักเรียน สามารถตอบโต้กับนักเรียน

ทกุคน และน�าไปปรบัการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะ

สมกับความต้องการของนักเรียน 

ดงันัน้ การศกึษากิจกรรมการเรยีนรูส้ะท้อนคดิ

เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสคิด

ทบทวนซึง่ท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ขึน้ เมือ่นกัเรยีน

เกดิแนวความคดิในเนือ้หาการเรียนด้วยตนเองสามารถ

เขียนบันทึกการเรียนรู้ตามความเข้าใจได้ ส่งผลให้ช่วย

เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้

เป็นอย่างดี รวมถึงเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เห็นได้

จากค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนคิด

โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรเปิดใจ

กว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากการเขียน

บันทึกของนักเรียน 

2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสะท้อนคิด

ของนักเรียนในการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์

3. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ

สะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ร่วมเทคนิค

การสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน

รปูแบบทีห่ลากหลาย และในสาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ หรอื

ระดับชั้นอื่นๆ
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การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว และวิธีการการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการก่อสร้าง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ศึกษา

สภาพการด�าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวด้วยการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว จ�านวน 17 ราย และ 2) ศึกษาวิธี

การการเสรมิสร้างคณุภาพชวีติแรงงานต่างด้าวด้วยการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ผูเ้ก่ียวข้องทีม่ปีระสบการณ์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จ�านวน 12 ราย

ผลการวิจัยพบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาต�่ากว่าชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น อาชีพเดิมท�าเกษตรกรรม และสาเหตุที่ย้ายถิ่นมาท�างานเพราะค่าจ้างแรงงานของไทยสูง และปัจจัยที่

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมี 4 ด้านคือ 1) ด้านร่างกาย ไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนท�างาน 2) ด้านจิตใจ ไม่พอใจหรือ

ไม่มีความสุขกับสภาพการด�าเนินชีวิตโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวแอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกคนและมีสภาพ

จิตใจอาการคิดถึงบ้านหรือบุคคลในครอบครัว 3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการหรือนายจ้างทุกราย

ไม่มีกิจกรรมสร้างจิตส�านึก เพื่อความจงรักภักดีในองค์กร 4) ด้านปัจจัยจ�าเป็นในการด�ารงชีพ ที่พักอาศัยเป็น

ห้องสังกะสี ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการท�างาน

วิธีการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวมี 4 ด้านคือ 1) ด้านร่างกาย ต้องตรวจสุขภาพแรงงาน

ต่างด้าวก่อนรบัท�างานและปัจจยัเสีย่งจากการท�างานเป็นประจ�าทกุปี 2) ด้านจติใจ นายจ้างต้องชกัน�าและส่งเสรมิ

ให้แรงงานต่างด้าวเป็นผูเ้ข้าเมอืงท�างานอย่างถกูกฎหมาย ยดึความเทีย่งธรรม หลกัสทิธมินษุยชน 3) ด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม นายจ้างควรอบรมให้ความรู้ ขอความร่วมมือและให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ 

ระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง และรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด�าเนินชีวิต 4) ด้านปัจจัยท่ีจ�าเป็นใน

การด�ารงชีพ นายจ้างต้องจ่ายอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต�่าตามกฎหมายก�าหนด ที่พักอาศัยควรต้องปลูกสร้างได้

มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานท่ีพักอาศัยส�าหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง น�้าดื่มต้องสะอาดและอาหาร

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ควรถูกหลักสุขอนามัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจ�านวนแรงงาน จัดเตรียมตู้ยา

สามัญประจ�าบ้านทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่พักอาศัย 

ค�าส�าคัญ : 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�าคัญของปัญหา

คุณภาพชีวิต คือ ความเป็นอยู ่ทั่วไปของ

ปัจเจกบคุคลและครอบครวัทีแ่สดงถงึความพงึพอใจใน

ชวีติ ทีเ่ก่ียวข้องกับความสามารถในการจดัหาสิง่จ�าเป็น

ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยจ�าเป็นในการด�ารงชีพ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ชีวิตด�ารง

อยูไ่ด้อย่างดตีามฐานะของตน เป็นสิง่ท่ีมคุีณค่า มีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นต่อบุคคลและสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์

สามารถก�าหนด สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ระดับ

การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ และเพื่อท�าให้การพัฒนา

ตนเองและสังคมไปสู ่เป้าหมายที่ปรารถนา บุคคล

แต่ละคน และแต่ละครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเอง 

สามารถช่วยยกระดับทั้งของตนเองและสังคมให้มี

คุณค่า มีความเจริญงอกงาม พัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติ 

ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไป ประเทศ

ต่างๆ จึงใช้ความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทีจ่ะพฒันา

และปรบัปรงุคุณภาพชีวติของประชาชนให้สงูขึน้จนถงึ

ระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ เพื่อช่วยให้สมาชิก

ในสังคมทุกคนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ 

(กรมการพัฒนาชุมชน, 2551, หน้า 1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 ตระหนักว่าแรงงานต่างด้าวได้กลายเป็น

ปัจจัยส�าคัญของเศรษฐกิจไทย และมีความส�าคัญเชิง

ยุทธศาสตร์ในบริบทของการเปลี่ยนผ่านไปสู ่สังคม

ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11, พ.ศ. 2555–2559, หน้า 5) ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้ง

ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ(ส�านกังานสภาทีป่รกึษาเพือ่

พัฒนาแรงงานแห่งชาติ ส�านักเศรษฐกิจการแรงงาน 

ส�านักปลัดกระทรวงแรงงาน, 2558, หน้า 8) โดย

เฉพาะในภาคธุรกิจก่อสร้าง ถ้าหากยังไม่มีการแก้ไข

อย่างจริงจัง อาจท�าให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

เกิดอัมพาต และท�าให้ความสามารถในการแข่งขันของ

ไทยลดลงจนไม่สามารถต่อสู้กับต่างชาติได้ในอนาคต 

(ภัทรพล เวทยสุภรณ์, 2558) 

กว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้อง

เผชิญกับปัญหาแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน

เข้าสู ่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อหางานท�ามา

โดยตลอด พักอาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัดเป็นชุมชน

เสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม

ของชุมชนและด้านสาธารณสุข ที่มักเป็นแหล่งของโรค

ร้ายแรงในอดีต เช่น วัณโรค กาฬโรค และโรคเท้าช้าง 

เป็นต้น และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข การ

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเมื่อปี 2555 มีแรงงาน

ต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค 2,034 คน ในจ�านวนนี้อยู่ใน

ระยะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นจ�านวน 195 คน เป็นโรคซิฟิลิส

จ�านวน 1,359 คน โรคเท้าช้าง 38 คน และมีสารเสพ

ติดอีก 321 คน และโรคอื่นๆ เช่น โรคพยาธิไส้เดือน 

ไข้เลือดออก และมาลาเรีย เป็นต้น ซ่ึงถือว่าอันตราย

มากหากมกีารน�ามาแพร่เชือ้โดยไม่มกีารควบคมุทีด่พีอ 

(ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 

ม.ป.ป.) ดา้นสังคม เกดิเป็นแหลง่อาศยัและทีห่ลบซ่อน

ของผู้กระท�าผิดกฎหมาย ก่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรม 

การมั่วสุมในการกระท�าผิดกฎหมายทั้งในเรื่องของ

ยาเสพติด การค้าประเวณี ค้ามนุษย์ แหล่งอบายมุข

ในพื้นที่ กลุ ่มอิทธิพลในด้านต่างๆ หรือถูกล่อลวง

ให้มาขอทาน รวมทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

นายจ ้างในเรื่องต ่างๆ ทั้งค ่าแรงท่ีถูก การจ ่าย

ค่าตอบแทนทีน้่อยกว่าความเป็นจรงิหรอืการโกงค่าแรง 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์, 2554, หน้า 3-4) และปัจจัยส�าคัญที่

ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติคือ ความเครียดจากการย้ายถ่ินโดยเฉพาะปัญหา

ด้านเศรษฐกจิและสมัพนัธภาพกบับคุคลรอบข้าง (ศริดา 
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เกษรศรี, ยาใจ สิทธิมงคล, และ Hegadoren, 2014) 

เพื่อช่วยส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐ เสริมสร้าง

แรงงานต่างด้าวให้มสีภาพการด�าเนนิชวีติและคณุภาพ

ชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลถึงศักยภาพและคุณภาพการท�างาน

ท่ีดีของแรงงานต่างด้าว อีกท้ังช่วยลดภาระการดูแล

จากภาครัฐเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิข้ันพื้น

ฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูกละเมิดและการเคารพสิทธิ

ของผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติสุขภายในสังคมตาม

หลกัสากล แสดงถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิและความ

มั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพการด�าเนนิชวีติของแรงงาน

ต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้าง

2. เพื่อศึกษาวิธีการการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการ

ก่อสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิด

คุณภาพชีวิตและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยจ�าแนกตาม

ปัจจัยคุณภาพชีวิตระดับบุคคล 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ด้าน

ปัจจยัทีจ่�าเป็นในการด�ารงชีพ ซึง่ได้ปรบัปรงุและพฒันา

มาจากแนวคิดของ Kondo (1985, p. 66) นิศารัตน์ 

ศิลปเดช (2540, หน้า 85-86) สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล 

(2540, หน้า 18-19) และวิธีการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนามาจากแนวคิดของ 

Zhan (1992) นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540, หน้า 167-

170) ณลินพัฒน์ ณรงค์กุล (2541, หน้า 40) ส�านัก

มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (2548, หน้า 23) ทั้ง 4 ด้าน 

คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้านปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการ

ด�าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้

ตอนท่ี 1 : ศึกษาสภาพการด�าเนินชีวิตของ

แรงงานต่างด้าวกลุ ่มผู ้ใช ้แรงงานประเภทกิจการ

ก่อสร้าง 

1. ผู ้ให้ข้อมูลเป็นแรงงานต่างด้าวประเภท

กิจการก่อสร้างงานอาคาร ทั้งแรงงานต่างด้าวเข้า

เมืองถูกกฎหมายและเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป ็น

ผู้ใช้แรงงาน วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์

ด้วยวิธีบอกต่อ รวมทั้งหมด 17 คน จากสถานประกอบ

การจ�านวน 3 แหล่ง ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว

กรรมกรชาวสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 10 คน และ

ชาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา จ�านวน 7 คน เป็น

เพศชาย 10 คน เพศหญิง 7 คน และในจ�านวนทั้งหมด

นี้มีแรงงานแอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจ�านวน 4 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจัย แบบสมัภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง ซึ่งน�าเครื่องมือท่ีสร้างเพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู น�าไปตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาโดย

ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 คน ได้ดชันคีวามสอดคล้องของข้อ

ค�าถาม (IOC) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.891 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลูผูว้จิยัใช้การสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดย

ไปยังสถานที่ก่อสร้างงานอาคารจ�านวน 3 แหล่ง 

4. การวเิคราะห์ข้อมลู ผู้วจัิยใช้วธิกีารวเิคราะห์

เนื้อหา สภาพการด�าเนินชีวิตตามปัจจัยคุณภาพชีวิต

โดยผู้วิจัยไม่มีอคติหรือความรู้สึกของตัวเอง ไม่เน้น

การตีความหรือหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือ

ความหมายระหว่างบรรทัด และเขียนรายงานผลการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการด�าเนินชีวิตของแรงงาน

ต่างด้าว 

5. การสรุปข้อมูล สรุปตามกรอบแนวคิดการ

วิจัยตามปัจจัยคุณภาพชีวิตระดับบุคคล 4 ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ด้าน

ปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ

ตอนที่ 2: ศึกษาวิธีการการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการ

ก่อสร้าง

1. ผู ้ ให ้ข ้อมูลกลุ ่มผู ้มีประสบการณ์ด ้วย

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม 

ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญและหรือนักวิชาการระดับ

บริหารภาครัฐซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรือนักวิชาการ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 2) ผู้ประกอบการ

หรอืนายจ้างทีเ่ป็นเจ้าของกจิการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 

3) ผู้คุมงานหรือหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ตรงใน

การบริหารจัดการ ร่วมการ ควบคุม สัมผัสและสังเกต 

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการ

ก่อสร้าง 4) ผู้น�าท้องถิ่นหรือผู้น�าชุมชนพื้นที่สถานที่ตั้ง

ท่ีพักอาศยัของแรงงานต่างด้าวกลุม่ผูใ้ช้แรงงานประเภท

กิจการก่อสร้าง รวมผู้มีประสบการณ์จ�านวน 12 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงน�าเครื่องมือท่ีสร้างเพื่อใช้ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู น�าไปตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา

โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ได้ดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อค�าถาม (IOC) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 และ

การสนทนากลุ่ม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยใช ้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและน�าหนังสือจากคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ในการติดต่อและ

นัดหมายวันเวลาในการสัมภาษณ์ ตามเวลาที่ผู ้ให้

ข้อมูลกลุ ่มผู ้มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องสะดวกและ

พร้อมให้ข้อมูล และนัดหมายวันเวลาผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม

ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเรียนเชิญเข้าสนทนากลุ่ม 

เพื่อการวิพากษ์ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

แนวคิดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อยืนยัน และสรุปวิธีการ

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้

แรงงานประเภทกิจการก่อสร้าง

4. การวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จิยัใช้ผลสรปุรายงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการด�าเนินชีวิตของ

แรงงานต่างด้าวตอนที่ 1 ประกอบกับข้อมูลการณ์

สัมภาษณ์และท�าการประมวล วิเคราะห์ สรุปข้อมูลวิธี

การการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวขั้นต้น 

และน�าเสนอบรรยายเพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 

ยนืยนัข้อมลู ด้วยการสนทนากลุ่ม เพือ่จะสรุปข้อมลูวธิี

การการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

5. การสรุปข้อมูล สรุปตามกรอบแนวคิดการ

วจิยัตามปัจจยัคณุภาพชวีติระดบับคุคล 4 ด้าน คอื ด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และด้าน

ปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ

สรุปผลการวิจัย

สภาพการด�าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว 

1. สภาพทั่วไปของแรงงานต่างด้าว พบว่า 

แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ได้รับการศึกษาและ

ระดับการศึกษาต�่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ก่อนย้ายถิน่มาท�างานประเทศไทยมอีาชพีเกษตรกรรม 

เหตุผลย้ายถิ่นมาท�างานเพราะการจ่ายค่าตอบแทน

แรงงานของประเทศไทยสูงกว่าประเทศต้นทางและ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. สภาพการด�าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว 

พบด้านปัจจัยท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีพมีล�าดับข้ันความ

ส�าคัญมากที่สุดและตามปัจจัยคุณภาพชีวิตระดับ

บุคคล 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม และด้านปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารง

ชีพ สรุปดังนี้
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 2.1 ด้านร่างกาย แรงงานต่างด้าวเคยฉีด

วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นส่วนใหญ่ การตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีของแรงงานต่างด้าวกลุ ่มประเภทกิจการ

ก่อสร้างมากกว่าคร่ึงในรอบปีไม่มีการตรวจสขุภาพและ

พบแพทย์ 

 2.2 ด้านจิตใจ แรงงานต่างด้าวส่วนมากไม่

ค่อยพอใจกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีสภาพจิตใจ

อาการคิดถึงบุคคลในครอบครัว รวมถึงไม่พอใจหรือ

ไม่มีความสขุกบัสภาพการด�าเนนิชวีติเนือ่งด้วยไม่มบีตัร

ต่างด้าว 

 2.3 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรหรือ

ผูป้ระกอบการไม่มีกิจกรรมส่งเสรมิ สร้างจิตส�านกึ เพือ่

ความจงรักภักดีในองค์กรเลย 

 2.4 ด้านปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ 

ปัจจยัทีจ่�าเป็นในการด�ารงชีพพืน้ฐานขัน้ต้นของแรงงาน

ต่างด้าวมีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัยคือ รายได้ ท่ีอยู่อาศัย 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 

(ยารักษาโรค) ดังนี้

  2.4.1 รายได้ ซึ่งรายได้จากการรับจ้าง

ท�างานเป็นปัจจัยส�าคัญจ�าเป็นพื้นฐานข้ันต้นล�าดับ

แรกที่สุด ด้วยชีวิตของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะ

ด�าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติในประเทศไทย จ�าเป็นต้อง

น�ารายได้มาจับจ่ายใช้สอยสิ่งท่ีจ�าเป็นต่างๆ ในการ

ด�ารงชีพ และดูแลตนเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว

ท่ีต้องอุปการะ ดูแล ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

ต้นทาง แรงงานต่างด้าวมีรายได้ต�่าสุด 250 บาทต่อวัน 

ซึ่งค่าแรงที่แรงงานต่างด้าวได้รับต�่ากว่ากฎหมายเป็น

แรงงานเพศหญิง 

  2.4.2 อาหารและน�้าดื่ม น�้าที่ใช้ในการ

บริโภคและอุปโภคใช้น�้าประปา น�้าดื่มเป็นน�้ากรองซึ่ง

แรงงานต่างด้าวเสยีค่าใช้จ่ายเอง และมแีรงงานต่างด้าว

ส่วนน้อยประมาณ 10 เปอร์เซน็ต์ ประกอบอาหารแบบ

กึ่งสุกกึ่งดิบและดิบรับประทานโดยเฉพาะ ลาบ ก้อย 

  2.4.3 เคร่ืองนุ ่งห่ม ชุดปฏิบัติงาน

แรงงานต่างด้าวสามารถสวมใส่ชุดทั่วไปปฏิบัติงาน

ได้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการ

ท�างาน นายจ้างทุกรายไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลบริการหรือเป็นข้อก�าหนดให้สวมใส่ในการ

ปฏิบัติงาน

  2.4.4 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 

ในพื้นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวไม่มีตู้ยาสามัญ

ประจ�าบ้านเบือ้งต้นไว้บริการ แต่ในพืน้ทีท่�างานนายจ้าง

บางรายมีตู ้ยาสามัญประจ�าบ้านเบื้องต้นไว้บริการ 

ส่วนเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณพ้ืนที่พักอาศัยและ

พ้ืนท่ีท�างานไม่เคยติดประกาศเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินให้

ทราบทุกพ้ืนท่ี รวมถึงแรงงานต่างด้าวทุกคนไม่รู้จักและ

ไม่เข้าใจสิทธิของประกันสังคม 

วิธีการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงาน

ต่างด้าว

สรปุสิง่จ�าเป็นด้านต่าง ๆ  ทีต้่องด�าเนนิการตาม

เกณฑ์พืน้ฐานจ�าเป็นด้วยวธิกีารการเสรมิสร้างคณุภาพ

ชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการ

ก่อสร้างระดับบุคคล 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย 

 1.1 การตรวจสขุภาพ ต้องด�าเนนิการตรวจ

สขุภาพแรงงานต่างด้าวก่อนอนญุาตให้ท�างาน นายจ้าง

ต้องม่ันใจว่าแรงงานต่างด้าวที่รับเข้าท�างานมีสุขภาพดี 

ไม่น�าโรคภัยมาแพร่ระบาดแก่สังคมและประชาชนชาว

ไทย 

 1.2 การตรวจสุขภาพประจ�าปีเกี่ยวกับ

ปัจจัยเสี่ยงการท�างาน นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพแรงงานต่างด้าวตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�างาน

เป็นประจ�าทุกปี
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 1.3 การพักผ่อนของแรงงานต่างด้าว ต้อง

ค�านึงถึงจ�านวนชั่วโมงการท�างานของลูกจ้างเป็นหลัก

ส�าคญั จ�านวนช่ัวโมงการท�างานล่วงเวลารวมการท�างาน

ในวันหยุดไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งนายจ้างควร

ส่งเสริมและมีส่วนควบคุมดูแล

2. ด้านจิตใจ

  2.1 การรับแรงงานต่างด้าวเข้าท�างาน 

ต้องรับเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตาม

กฎหมายเข้าท�างานเท่านั้น หรือด�าเนินการชักน�า

ส่งเสริมท�าให้ลูกจ้างเป็นบคุคลเข้าเมอืงถกูกฎหมาย เช่น 

ร่วมโครงการ MOU เป็นต้น 

  2.2 การปฏบิตัต่ิอลกูจ้างด้วยความเป็น

ธรรม ต้องรับผิดชอบและดูแลแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติ

ต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคท้ังแรงงาน

ชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ต้องไม่เอาเปรียบแรงงาน

ต่างด้าว เช่น จ่ายเงินค่าจ้างในการท�างานและการ

ท�างานล่วงเวลาเตม็อตัราตามกฎหมายก�าหนด และเงนิ

รายเดือนออกตรงเวลา จัดหาชุดปฏิบัติงาน อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และสวัสดิการที่พักอาศัย 

เป็นต้น 

  2.3 ความรักสามัคคีปรองดองในท่ีพัก

อาศัยและสถานที่ท�างาน นายจ้างและหัวหน้างานควร

ดูแลแนะน�าให้แรงงานสามัคคีปรองดองกันเป็นส�าคัญ 

เพื่อความรักความสามัคคีในการท�างานร่วมกัน ช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน และความสุขจากการท�างานในการ

พักอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน 

  2.4 หลกัสทิธมินษุยชน หลกัมนษุยธรรม

และหลักความถูกต้อง นายจ้างต้องส่งเสริมและดูแล 

เอาใจใส่แรงงานต่างด้าว ทั้งเข้าเมืองถูกกฎหมายและ

ผิดกฎหมาย ให้ได้รับสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน หลัก

มนุษยธรรมและหลักความถูกต้อง ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

อย่างเท่าเทียมกันทุกคน เช่น รายได้จากการรับจ้าง

ท�างานตามหน้าที่ ที่พักอาศัย น�้าดื่ม ชุดปฏิบัติงาน 

ยารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เป็นต้น

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  3 . 1  ก า รฝ ึ ก อบรม  ควรค� า นึ ง

ถึ งภาษาที่ ใช ้ ส่ือสารกับแรงงานต ่างด ้าว ต ้อง

จัดอบรม ปฐมนิเทศ กฎระเบียบ ข้อบังคับทาง

กฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว ด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้แรงงาน

ต่างด้าวปฏิบัติตามข้อก�าหนด และสิ่งที่แรงงานควร

พึงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง การรับรู้

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิตในชุมชน

ที่พักอาศัยและชุมชนเจ้าของพื้นที่เดิม

  3.2 ควรต้องประสานความร่วมมือ 

ท�าความเข้าใจและชี้แจงข้อพึงปฏิบัติและรูปแบบการ

ควบคุมพื้นที่ที่พักอาศัยชุมชนแรงงานก่อสร้างกับ

ผู้น�าชุมชนหรือตัวแทนชุมชนหรือผู้น�าฝ่ายปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่

  3 .3 สร ้างปฏิสัมพันธ ์ร ่ วมมือกัน

ระหว่างแรงงานต่างด้าวและสมาชิกในชุมชนพื้นที่

เดิม เพื่อป้องกันภัยอันตราย สิ่งผิดกฎหมาย อบายมุข 

และยาเสพติด ท�ากิจกรรมตามความจ�าเป็นที่อาจ

ส่งผลกระทบกับสมาชิกของตนทุกคนทุกครอบครัว 

4. ด้านปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ

 4.1 รายได้

  4.1.1 อัตราค่าจ้างแรงงาน นายจ้าง

ต้องจ่ายตามตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพราะว่ารายได้จากการรับจ้าง

ท�างานเป็นปัจจัยจ�าเป็นพ้ืนฐานข้ันต้นส�าคญัท่ีสุดล�าดับ

แรกของแรงงานต่างด้าว เพ่ือน�ารายได้มาจบัจ่ายใช้สอย

สิ่งจ�าเป็นต่าง ๆ ในการด�ารงชีพ

  4.1.2 ก�าหนดมาตรการป้องปราม 

ยับยั้ง ป้องกันส่ิงผิดกฎหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

แรงงานต่างด้าว โดยนายจ้างและผู้น�าชุมชนควรมี
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ส่วนร่วมในการก�าหนดวิธีการป้องปราม ยับยั้ง ป้องกัน

สิง่ผดิกฎหมายไม่ให้เข้าไปเกีย่วข้องกบัแรงงานต่างด้าว 

เช่น เล่นหวย การพนันหรือยาเสพติด เป็นต้น 

  4.1.3 ภาครัฐต้องด�าเนินการปราบ

ปรามเจ ้าหน ้าที่ภาครัฐที่มีส ่วนร ่วมหรืออ�านวย

ความสะดวกกับขบวนการน�าพาแรงงานต่างด้าว

เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยควบคุมเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ป้องปราม ปราบปรามอย่างจริงจัง เคร่งคัด ไม่ให้มี

ส่วนร่วมหรืออ�านวยความสะดวกกับขบวนการน�าพา

แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และต้องก�าหนด

บทลงโทษอย่างเตม็อัตรา เพือ่ป้องปรามไม่ให้บคุคลอืน่

กระท�าซ�้าอีก

 4.2 ที่พักอาศัย ต้องปลูกสร้างที่พักอาศัย

ได้ตามมาตรฐานมลีกัษณะตามประกาศคณะกรรมการ

สวสัดกิารแรงงานกระทรวงแรงงาน เรือ่ง มาตรฐานด้าน

สวัสดิการแรงงานท่ีพักอาศัยส�าหรับลูกจ้างประเภท

กิจการก่อสร้าง 

 4.3 อาหารและน�้าดื่ม จัดหาน�้าสะอาด

ส�าหรับบริโภค ถูกสุขอนามัยอย่างเพียงพอ เช่น 

น�้าประปา เป็นต้น บรกิารให้กับแรงงานตลอดชว่งเวลา

ท�างานปกติและการท�างานล่วงเวลา 

 4.4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

เป็นข้อก�าหนดพ้ืนฐานทางกฎหมายที่นายจ้างต้อง

จัดหาให้แรงงานต่างด้าวใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน 

และต้องมีกฎข้อบังคับให้สวมใส่ พร้อมอบรมให้ความ

รู ้ถึงคุณประโยชน์จากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล แต่ถ้าลกูจ้างไม่ปฏบัิตติาม นายจ้าง

ต้องมีวิธีการก�าหนดโทษและลงโทษ

 4.5 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 

  4 .5 .1  ชุ ดยาสามัญประจ� าบ ้ าน 

ควรต้องจัดตู ้ยาสามัญประจ�าบ้านขั้นต้นและเป็น

หน้าที่ของนายจ้างต้องจัดหาและจัดเตรียมไว้ใน

พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานขั้นต้นตามกฎหมาย เมื่อ

แรงงานต่างด้าวมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย 

(ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ของมีคมบาด) สามารถดูแล

ตนเอง และท�าความสะอาดบาดแผลด้วยตนเองได้

  4.5.2 เบอร ์โทรศัพท ์ ฉุกเฉินของ

หน่วยงานบรกิารสาธารณะ กรณฉีกุเฉนิแรงงานต่างด้าว

เจ็บป่วยรุนแรงหรือเกิดอุบัติเหตุ นายจ้างควรต้องมี

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานบริการสาธารณะ

ติดประกาศไว้ให้แรงงานทราบโดยทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ทัง้ในพืน้ทีป่ฏบิติังานและพืน้ทีพ่กัอาศยั อีกทัง้นายจ้าง

ต้องแต่งตั้งหรือมอบหมายให้หัวหน้างานหรือบุคคล

ที่สื่อสารภาษาไทยได้เป็นผู้ท�าหน้าที่ประสานงานขอ

ความช่วยเหลือ 

  4.5.3 การใช ้ สิทธิ รักษาพยาบาล 

นายจ้างต้องส่งเสริมและน�าแรงงานต่างด้าวเข้าสู ่

กระบวนการด�าเนินการทางกฎหมายให้เป็นบุคคลเข้า

เมอืงถกูกฎหมายอย่างถกูต้อง เช่น ร่วมโครงการ MOU 

เป็นต้น และเข้าสู่ระบบการประกนัสุขภาพอย่างถูกต้อง

หรอืเป็นกลุม่ทีส่ามารถใช้สทิธปิระกนัสงัคม เมือ่แรงงาน

ต่างด้าวเจบ็ป่วยจะใช้สทิธริกัษาพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุขได้

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย สภาพการด�าเนินชีวิตของ

แรงงานต่างด้าวและวิธีการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แรงงานต่างด้าวตามปัจจัยคุณภาพชีวิต สามารถน�ามา

เป็นข้ออภิปรายที่มีสาระส�าคัญดังนี้

1. ด้านร่างกาย ด้วยผูป้ระกอบการหรอืนายจ้าง

ทุกรายไม่มีข้อก�าหนดให้แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ

ก่อนท�างานและตรวจสุขภาพประจ�าปีแม้แต่รายเดียว 

ฉะนัน้การตรวจสขุภาพแรงงานต่างด้าวก่อนอนญุาตให้

ท�างานเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าคญั เพ่ือมัน่ใจว่าแรงงานต่างด้าว

ท่ีรับเข้าท�างานมีสุขภาพดี มั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวมี

ความเป็นปกตทิางร่างกายสมบรูณ์ครบถ้วน สอดคล้อง
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กับทฤษฎีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ หมายถึง การมี

สขุภาพด ีมคีวามเป็นปกตทิางร่างกายสมบรูณ์ครบถ้วน 

มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันของตนเอง มีพละก�าลังที่สามารถท�า

กิจการงานได้ดี (นิศารัตน์ ศิลปะเดช, 2540) และรวม

ถึงการตรวจสุขภาพประจ�าปีเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการ

ท�างาน นายจ้างต้องจัดให้มกีารตรวจสขุภาพลกูจ้างตาม

ปัจจัยเสีย่งของการท�างานเป็นประจ�าทุกปีและเป็นหลกั

ประกันสุขภาพทีดีกับแรงงานต่างด้าว รวมถึงเป็นการ

ส่งเสริมมติการประชุมจากคณะกรรมการนโยบายการ

จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน

แรงงาน (กนร) ด้วย (ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

2559) เพื่อเป็นการบังคับให้แรงงานต่างด้าวมีหลัก

ประกันสุขภาพ และมั่นใจได้ว่ามีสุขภาพร่างกายปกติ 

สมบูรณ์แข็งแรง

2. ด ้านจิตใจ แรงงานต่างด ้าวส ่วนมาก

ไม่ค่อยพอใจกบัสุขภาพร่างกายและจิตใจ มสีภาพจติใจ

อาการคิดถึงบ้านหรือบุคคลในครอบครัว สอดคล้อง

กับงานวิจัยของชาวจีนที่มาท�างานก่อสร้างในสิงคโปร์ 

ไม่มีความสุขในการท�างานเนื่องจาก คิดถึงบ้าน ว้าเหว่ 

(Low Sui Pheng, Liu Jun Ying, and Soh Shan, 

2008) และไม่พอใจหรือไม่มีความสุขกับสภาพการ

ด�าเนินชีวิตเนื่องด้วยไม่มีบัตรต่างด้าว เป็นเรื่องปกติ

ของแรงงานต่างด้าวแอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะ

กลัวถูกเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ใช้กฎหมายจากหลายหน่วย

งานจับกุมและส่งตัวกลับประเทศต้นทาง นายจ้างต้อง

ยนิยอมด�าเนนิการและชกัน�าส่งเสรมิและท�าให้แรงงาน

ต่างด้าวเป็นผู้เข้าเมอืงท�างานอย่างถกูกฎหมาย เช่น โดย

เข้าร่วมโครงการ MOU การท�าบตัรประจ�าตวัคนซึง่ไม่มี

สัญชาติไทย เป็นต้น 

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรหรือ

ผู้ประกอบการทุกรายไม่มีกิจกรรมสร้างจิตส�านึก เพื่อ

ความจงรักภักดีในองค์กร แต่มีผู้ประกอบกาบางราย 

มีกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณพื้นที่

ชุมชนรอบข้างและใกล้เคียงในช่วงวันส�าคัญอย่างวัน

พ่อและวนัแม่ เป็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของลกูจ้าง

ในทุกๆ ระดับในกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล (มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีการความรับผิดชอบต่อ

สังคม, 2553) และนายจ้างควรต้องด�าเนินการอบรม

ให้ความรู ้ ขอความร่วมมือและให้แรงงานก่อสร้าง

ปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ

ของนายจ้าง การรับรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อ

การด�าเนินชีวิต ซึ่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น

เง่ือนไขเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอดและความอยู่ดีมีสุข

ของมวลมนุษยชาติ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิธีการความรับผิดชอบต่อสังคม, 2553) และนายจ้าง

ควรประสานความร่วมมือ ท�าความเข้าใจและชี้แจงข้อ

พึงปฏิบัติและวิธีการควบคุมพื้นที่แรงงานก่อสร้างกับ

ผู้น�าชุมชนหรือตัวแทนชุมชนหรือผู้น�าท้องถิ่นเจ้าของ

พื้นที่ฝ่ายปกครอง เพื่อปรับทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความ

เข้าใจท่ีดีต่อกัน และเป็นหลักประกันร่วมกัน เพื่อ

ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปฏิสัมพันธ์

ร่วมมอืกนัระหว่างแรงงานต่างด้าวและสมาชกิในชมุชน

พ้ืนทีเ่ดิม เพ่ือจะได้ช่วยเหลือร่วมมอืกัน การท�ากจิกรรม

ตามความจ�าเป็น เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ลูกจ้างในทุกๆ ระดับในกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมปีระสทิธผิล (มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมวิธีการความรับผิดชอบต่อ

สังคม, 2553)

4. ด้านปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ 

 4.1 รายได้ แรงงานต่างด้าวมีรายได้ต�่าสุด 

250 บาทต่อวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานตาม

กฎหมาย นายจ้างต้องไม่มีข้ออ้างใด ๆ และต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และตัวแรงงาน

ต่างด้าวต้องเก็บข้อมูลการท�างานไว้และน�าอัตรา
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ค่าจ้างทีน่ายจ้างจ่ายส่วนทีข่าดมาเรยีกร้องมอีายคุวาม 

2 ปี แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีภาครัฐตรวจพบนายจ้างจะมี

ความผิด ด้วยการจ่ายค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทน

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการท�างานขององค์กรซึ่งจะมีส่วน

ส�าคัญในการสนับสนุนท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

รวมท้ังมาตรฐานการครองชีพจะถูกปรับปรุงได้ก็โดย

มีการจ้างงานเต็มเวลาและมีความมั่นคง การขาด

ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่ส�าคัญในการเกิด

ปัญหาด้านสังคม การปฏิบัติด้านแรงงานมีผลกระทบ

อย่างมากกับการให้ความเคารพต่อหลักนิติธรรมและ

ในแง่ความรู ้สึกด้านความเป็นธรรมของสังคม การ

ปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็นต่อความยติุธรรมทางสงัคม (มาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมวิธีการความรับผิดชอบต่อสังคม, 2553) 

 4.2 ทีพ่กัอาศยั ในภาพรวมการจดัสวสัดกิาร

ปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพเกี่ยวกับที่พักอาศัย 

นายจ้างยังมีมาตรฐานที่ต�่ากว่าเกณฑ์ประกาศคณะ

กรรมการสวัสดิการแรงงานกระทรวงแรงงาน เรื่อง 

มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานท่ีพักอาศัยส�าหรับ

ลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้างอยู่จ�านวนหลายหัวข้อ 

ซึ่งนายจ้างต้องด�าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ขั้นต�่าต้อง

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 4.3 อาหารและน�้าดื่ม ลักษณะของน�้าที่

ใช้ในการบริโภคและอุปโภคใช้น�้าประปา แต่แรงงาน

ต่างด้าวทุกคนดื่มเฉพาะน�้ากรองและเสียค่าใช้จ่ายเอง 

สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคน�้าของประชาชน

คนไทยส่วนใหญ่บริโภคน�้าบรรจุภาชนะปิดสนิท 

(นันทกา หนูเทพ, 2553) และมีแรงงานต่างด้าว

ส่วนน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาหาร

แบบกึ่งสุกกึ่งดิบและดิบรับประทานโดยเฉพาะ ลาบ 

ก้อย ส่วนมากเป็นชาวสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาซึ่ง

มีพื้นที่เขตแดนติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ไทย และสอดคล้องกับการประกอบอาหารรบัประทาน

ของประชาชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�านวน

ประชาชนที่รับประทานอาหารปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ 

มากกว่าภาคอื่นๆ (นันทกา หนูเทพ, 2553) 

 4.4 เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลที่ใช้ในการท�างาน นาจ้างไม่มีให้ใช้ซึ่งขัดต่อ

ข้อก�าหนดทางกฎหมายที่ก�าหนดให้นายจ้างต้องจัด

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลสวมใส่ในการท�างาน

ให้พอเพยีงกบัจ�านวนลกูจ้าง ซ่ึงเป็นข้อก�าหนดเกีย่วกบั

สขุภาพ อาชวีะอนามยัและความปลอดภัยในการท�างาน

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่

ทางด้านร่างกายและจิตใจ และสังคมของคนงานให้อยู่

ในระดับสูงสุด เพื่อเป็นการปกป้องคนงานจากความ

เสี่ยงต่อสุขภาพ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธี

การความรับผิดชอบต่อสังคม, 2553)

 4.5 การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย นายจ้าง

ต้องจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ�าบ้านประจ�าที่พักอาศัย

และในพ้ืนที่การท�างาน เพ่ือดูแลบรรเทาอาการป่วย 

ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ลูกจ้าง และเมื่อแรงงาน

ต่างด้าวมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย (ปวดหัว 

ตัวร้อน เป็นไข้ ของมีคมบาด) จะมีวิธีการดูแลตนเอง 

ด้วยการซ้ือยาทานเอง และท�าความสะอาดแผลเอง

ทุกคน สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า หาก

แรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเจ็บป่วย

ไม่มากมกัซือ้ยากนิเอง (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย: ภาครฐั ภาคเอกชน 

ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรด�าเนินการดังนี้

1. การส่งเสริมและท�าให้แรงงานต่างด้าวเป็น

ผู้เข้าเมืองท�างานอย่างถูกกฎหมาย

 1.1 ภาครัฐ ต้องด�าเนินการควบคุม ก�าจัด

ขบวนการน�าพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายคือ
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พวกนายหน้าให้หมดไปจากระบบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

ภาครัฐที่มีส่วนช่วยอ�านวยความสะดวกหรือมีส่วนร่วม

ในขบวนการนี้อย่างเคร่งครัดจริงจัง 

 1.2 ผู ้ประกอบการหรือนายจ้าง ต้อง

ยินยอมด�าเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัดตามหลักนิติธรรมของไทย และน�าแรงงานที่

แอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อท�างานเข้าสู่ระบบอย่าง

ถูกต้องกลายเป็นผู้เข้าเมืองท�างานอย่างถูกกฎหมาย 

เช่น ช่องทาง MOU ในปัจจุบัน เป็นต้น 

 1.3 หัวหน้างานในสถานประกอบการ

กิจการก่อสร้าง ต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันแรงงาน

ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ด้วยการเจรจากับ

ผู้ประกอบการหรือนายจ้างให้ช่วยเหลือตน ต้องไม่

บังคับตนให้เป็นผู้จัดหาที่พักพิงในบริเวณที่พักอาศัย

ของชุมชนแรงงานก่อสร้างให้กับแรงงานต่างด้าว

เข้าเมืองผิดกฎหมายและหรือมีหน้าที่เป็นผู ้อ�านวย

ความสะดวกการท�างาน

 1.4 ผู้น�าฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�า

ชุมชน และสมาชิกในชุมชน ต้องมีส่วนกดดัน เฝ้าระวัง 

และตรวจตราอาณาเขตพ้ืนท่ีของชุมชน ประสานงาน

กบัผูป้ระกอบการหรอืนายจ้าง แสดงเจตนาของสมาชกิ

ชุมชนให้ชัดเจน สมาชิกในสังคมและชุมชนแห่งนี้ไม่ส่ง

เสรมิการใช้แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายมาท�างานอยูใ่น

อาณาเขตพื้นที่ชุมชนและหรือมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่

ชุมชน 

2. การส่งเสริมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็น

 2.1 ภาครัฐ

  2.1.1 จัดท�าคู่มือส�าหรับแรงงานข้าม

ชาติ ควรต้องหาความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดท�า

คู่มือแนะน�าประเทศไทยเก่ียวกับขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมที่จ�าเป็น กฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย 

สิทธิข้ันพื้นฐานต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษและภาษา

ราชการของประเทศต้นทางแรงงานกลุ่มเป้าหมายท่ี

มุ่งหวังให้เข้าสู่ประเทศเป็นผู้ใช้แรงงาน

  2.1.2 การหาความร่วมมือกับประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน ให้น�าองค์ความรู้ในคู่มือ

ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ ไปสื่อสารให้กับผู้ใช้แรงงาน

กลุม่เป้าหมาย มโีอกาสเข้าถงึ สามารถศกึษาได้ท�าความ

เข้าใจได้ด้วยตนเองหรือมีหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมให้

ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานกลุ่มเป้าหมาย ก่อนตัดสินใจเข้า

มาท�างานในประเทศไทย 

  2.1.3 จัดท�า “คู ่มือการว่าจ้างผู ้ใช้

แรงงานข้ามชาติท�างานเป็นลูกจ้าง” เป็นคู่มือหรือ

วิธีการ ความรู้ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับทางกฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่ขัด

กับมาตรฐานสากล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีความรู้ ทรัพยากรและ

ทุนจ�ากัด เช่น วิสาหกิจรายย่อย (วิสาหกิจที่จ้างงาน

ไม่เกิน 5 คน และไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์) เป็นต้น

  2.1.4 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐประสานงาน

กลาง ควรมเีจ้าหน้าทีภ่าครัฐทีเ่ข้าใจวฒันธรรมประเพณี 

สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และมีความสามารถ

ในการสื่อสาร การใช้ภาษาประเทศต้นทางของกลุ่ม

ผู้ใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง เช่น หน่วยงานภาษา

ต่างประเทศ เป็นต้น ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวก 

ช่วยสื่อสารภาษาประเทศต้นทางของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

บริการหน่วยงานภาครัฐในแต่ละเขตหรือจังหวัด 

ตามการร้องขอการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอยบริการ อ�านวยความสะดวก 

ช่วยเหลอืสนบัสนนุองค์กรเอกชน ตามการร้องขอความ

อนุเคราะห์ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของผู ้สอบ 

(ความสามารถ) และเพื่อศึกษาผลการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ (DIF) ระหว่างวิธีแมกซิมัมไลค์

ลิฮู๊ด (ML) วิธีของเบย์แบบไม่ค�านึงถึงอิทธิพลของเทสเลท (Bayes) และวิธีของเบย์แบบค�านึงถึงอิทธิพลของ

เทสเลท (Bayesγ) ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลจ�าลองภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัย คือ อิทธิพลของเทสเลท 

(เท่ากันทุกเทสเลท และข้อสอบท่ีเป็นอิสระในเทสเลท) การแจกแจงของความสามารถ (ปกติ เบ้ซ้าย เบ้ขวา) 

จ�านวนข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันในแบบสอบ (5 ข้อและ 8 ข้อจากแบบสอบ 40 ข้อ) และอัตราส่วนของกลุ่ม

เปรียบเทียบต่อกลุ่มอ้างอิง (1000:1000, 1000:100) รวมจ�านวนเงื่อนไขทั้งหมด 24 เงื่อนไข (2 x 3 x 2 x 2) 

ก�าหนดจ�านวนรอบในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละเงื่อนไข 100 รอบ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของผู้สอบระหว่างวิธี ML วิธี Bayes 

และวิธี Bayesγ พบว่า วิธี Bayesγ ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ดีที่สุด

2. การตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พบว่า วิธี Bayes และวิธี Bayesγ สามารถควบคุม

อตัราความคาดเคลือ่นประเภทที ่1 ได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และมอี�านาจการตรวจสอบสงูเมือ่มกีารแจกแจงความ

สามารถแบบเบ้ซ้ายและจ�านวนตัวอย่างมาก แต่ไม่มากถงึเกณฑ์ทีก่�าหนด ตรงข้ามกบัวธีิ ML ซึง่ไม่สามารถควบคมุ

อัตราความคาดเคลื่อนประเภทที่ 1 แต่มีอ�านาจการตรวจสอบสูง

ค�าส�าคัญ : การท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ/ 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�า

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ มีการตกลง

เก่ียวกับการยอมรับความจริงเบ้ืองต้นข้อหนึ่ง นั่นคือ 

ความเป็นอสิระระหว่างข้อสอบและผู้สอบ (Item Local 

Independent) หมายถึง เมื่อควบคุมความสามารถ 

(Latent Trait หรือ Ability) ที่ส่งผลต่อข้อสอบให้คงที่

แล้ว ผลการตอบข้อสอบแต่ละข้อต้องเป็นอิสระกัน ซึ่ง

หากไม่ค�านึงถึงข้อตกลงเบื้องต้นน้ีแล้ว จะน�าไปสู่ข้อ

ผดิพลาดต่าง ๆ  สามารถพบข้อผดิพลาดในสถานการณ์

จริง บ่อยคร้ังข้อตกลงเบ้ืองต้นดังกล่าวมักขัดแย้งกับ

การน�าไปใช้ โดยที่ผลจากการตอบข้อสอบข้อหนึ่งถูก

จะมีผลต่อการตอบข้อสอบข้ออืน่ถกูด้วย หรอืเมือ่แบบ

สอบมีลกัษณะเป็นเทสเลท (Testlet) เช่น ข้อสอบหลาย

ข้อที่ต้องใช้ข้อมูลในการตอบจากกราฟ หรือแผนภูมิ 

หรือบทความเดียวกัน หรือแบบสอบที่เป็นการสอบ

ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension Test) ซึ่ง

แบ่งแบบสอบเป็นตอน ๆ  ในตอนหนึง่อาจประกอบด้วย

ข้อค�าถาม 4 - 12  ข้อ ดังนั้น ผลการตอบสนองของข้อ

ค�าถามเหล่านี้ ข้ึนอยู่กับผู้สอบเข้าใจบทความที่ใช้เป็น

ค�าถามมากน้อยเพียงใด หรือ กรณีของคอมพิวเตอร์

ปรับเหมาะ (Computerized Adaptive Testing: 

CAT) ในการสุม่เลอืกข้อสอบอาจเกดิกรณทีีผ่ลการตอบ

ของข้อสอบข้อหนึง่มาจากโจทย์ของอกีข้อหนึง่ (Cross-

information) ซ่ึงแสดงถึงความไม่เป็นอิสระของการ

ตอบค�าถามในแต่ละข้อ เช่น ในมุมของทฤษฎีการ

ทดสอบแบบด้ังเดิม หากเกดิความไม่เป็นอสิระระหว่าง
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ข้อสอบและผู้สอบ เนื่องจากเทสเลท (Testlet) แล้ว 

จะท�าให้ประมาณค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การวดั (Standard Error of Measurement) น้อยเกนิ

จริง ซึ่งท�าให้การประมาณค่าความเที่ยง (Reliability) 

สงูเกนิจรงิ ส่วนในมมุของทฤษฎกีารตอบสนองข้อสอบ 

(IRT) จะส่งผลให้ประมาณค่าสารสนเทศของแบบ

สอบสูงขึ้น นั่นหมายถึง มีการประมาณค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานต�่าเกินจริง นอกจากนี้ ยังเกิดอคติใน

การประมาณค่าความยากและค่าอ�านาจจ�าแนกของ

ข้อสอบด้วย

ส�าหรับวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ นั้น 

Zhang (2010) ได้สรุปข้อมูลบทความเกี่ยวกับเทส

เลทระหว่างปี 1989-2009 ในฐานข้อมูลของ EBSCO 

และ PsychInfo พบว่า ร้อยละ 82.76 ประมาณค่า

พารามิเตอร์ด้วยวิธี ML และร้อยละ 17.24 ประมาณ

ค่าพารามเิตอร์ด้วยวิธ ีBayes จะเห็นว่าในการวเิคราะห์

ข้อสอบด้วยทฤษฎกีารตอบสนองข้อสอบ มักน�าวธิ ีML 

และวิธี Bayes มาใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

โดยท่ีข้อดีของการประมาณค่าด้วยวิธี ML คือ ให้

สารสนเทศของค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการได้ท้ังหมด 

ไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ของผู้สอบและพารามิเตอร์

ของข้อสอบ แต่การประมาณค่าพารามิเตอร์ของ

วิธีน้ี ข้ึนอยู่กับจ�านวนของกลุ่มผู้เข้าสอบและข้อสอบ

ถ้ามีจ�านวนเพิ่มขึ้น การประมาณค่าก็จะมีความคงที่

ไปสู่ค่าพารามิเตอร์เพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อจ�ากัดของการ

ประมาณค่าด้วยวธิ ีML คือ การประมาณค่าพารามเิตอร์

ในขั้นที่ 2 และ 3 โดยใช้ค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 ใน

กระบวนการนิวตัน-ราฟสัน มีโอกาสที่ค่าประมาณที่ได้

จะไม่ลูเ่ข้าสูค่่าคงที ่ประเด็นถัดมาส�าหรบัการประมาณ

ค่าในสมการไลค์ลิฮูดไม่ใช่สมการเชิงเส้นตรง จะท�าให้

การหารากของสมการท่ีท�าให้ฟังก์ชนัไลค์ลฮิดูมค่ีาสงูสดุ

ได้หลายค่าแต่ค่าเหล่านีไ้ม่สามารถน�าไปใช้หรอืประกนั

ได้ว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงได้ ประเด็นที่สาม ใน

บางคร้ังค่าพารามิเตอร์หรือค่าที่ได้จากการประมาณ

ไม่ตกอยู่ในขอบเขตของค่าพารามิเตอร์ กล่าวคืออาจมี

ค่าใดค่าหน่ึงอยู่ภายนอกขอบเขตที่ยอมรับได้ ในกรณี

เช่นนี้ต้องมีการก�าหนดขอบเขตจ�ากัดของค่าประมาณ

ไว้ เพื่อให้ค่าประมาณที่ได้ไม่สูงหรือต�่าเกินไปนัก

ดังนั้น วิธี Bayes จึงอาจเป็นวิธีที่เหมาะสม

กว่า ทั้งนี้เพราะวิธี Bayes มีแนวคิดบางประการที่ต่าง

ออกไปจากแนวคดิของวธิ ีML นัน่คอื ค่าพารามเิตอร์ของ

ผู้สอบและค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบเป็นตัวแปรสุ่ม 

(Random Variable) จากการแจกแจงที่แสดงได้ด้วย

ฟังก์ชนัความหนาแน่นร่วม (Joint Density Function) 

หรือ การแจกแจงเร่ิมแรก (Prior Distribution) ซ่ึง

ท�าให้การใช้ฟังก์ชันไลค์ลิฮู๊ดเพียงอย่างเดียวในการ

ประมาณค่าถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ข้อมูลท่ีมีอยู ่

อย่างไม่ครบถ้วน เพราะยังมีการแจกแจงเร่ิมต้นร่วม

กับฟังก์ชันความหนาแน่นร่วมท่ีควรน�ามาใช้ในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย แม้จะมีข้อดีมากกว่าวิธี 

ML แต่วิธี Bayes ใช้เวลาในการวิเคราะห์นานกว่าวิธ ี

ML มาก

นอกจากการหาคุณภาพของแบบสอบที่

วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบด้วยวิธีต่าง ๆ 

แล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการพัฒนาแบบสอบอีก

กรณหีนึง่ คอื แบบสอบต้องมคีวามยตุธิรรมกบัผูส้อบทกุ

กลุ่ม ไม่เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ลักษณะการท�าหน้าที่

ของข้อสอบประเภทนีเ้รยีกว่า การท�าหน้าทีต่่างกนัของ

ข้อสอบ (Differential Item Functioning: DIF) และ

จากทีก่ล่าวมาแล้วว่าอทิธพิลของเทสเลทส่งผลกระทบ

ต่อการประมาณค่าพารามเิตอร์ ผู้วจัิยจึงคาดว่าอทิธพิล

ของเทสเลทจะส่งผลต่อการตรวจสอบการท�าหน้าที่

ต่างกันของข้อสอบด้วย

แม้จะมีผลกระทบดังที่กล่าวมาแล้ว แต่การ

วเิคราะห์ข้อสอบกม็กัจะไม่ค�านงึถงึอทิธพิลของเทสเลท 

ข้อจ�ากัดประการหนึ่งคือ โปรแกรมส�าเร็จรูปที่รองรับ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)252

การวิเคราะห์มีน้อย และยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน 

เช่น SCORIGHT แม้จะรองรับการวิเคราะห์แบบสอบ

ท่ีส่วนประกอบของเทสเลทได้ แต่หน้าจอที่ติดต่อกับ

กับผู้ใช้งานเป็นแบบ Command Prompt (โปรแกรม

ส�าเร็จรูปส่วนใหญ่จะมีโหมดกราฟฟิค GUI) รวมท้ัง

การแสดงผลลัพท์ที่เป็นไฟล์ข้อความ (Text Files) ยัง

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้ว วิธีที่ใช้

ในการประมาณค่าพารามเิตอร์ในการวเิคราะห์ข้อสอบ

จึงยงัคงใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบทีย่งัคงไม่ค�านงึ

ถึงอิทธิพลของเทสเลท (traditional IRT) โดยท่ีวิธี

วิเคราะห์ท่ีโปรแกรมส�าเร็จรูปใช้ ส่วนมากจะเป็นวิธี 

ML และวิธี Bayes จากปัญหาข้อจ�ากัดดังกล่าว ผู้วิจัย

จงึต้องการตรวจสอบว่าการวเิคราะห์โดยละเลยอทิธพิล

ของเทสเลท จากการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยวิธี ML และ

วิธี Bayes เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีของเบย์แบบค�านึง

ถึงอิทธิพลของเทสเลท (Bayesγ) นั้นส่งผลเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ผู้สอบ (ความสามารถ) ด้วยวิธี ML วิธี 

Bayes และวิธี Bayesγ

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการตรวจสอบการ

ท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ (DIF) ด้วยวิธี ML วิธี 

Bayes และวิธี Bayesγ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ของเทสเลทส่งผลกระทบต่อกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ ผู้วิจัยจึงคำดว่ำอิทธิพลของเทสเลทจะส่งผล
ต่อกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบด้วย 
 แม้จะมีผลกระทบดังที่กล่ำวมำแล้ว แต่กำรวิเครำะห์ข้อสอบก็มักจะไม่ค ำนึงถึงอิทธิพลของ
เทสเลท ข้อจ ำกัดประกำรหนึ่งคือ โปรแกรมส ำเร็จรูปที่รองรับกำรวิเครำะห์มีน้อย และยังไม่สะดวกต่อ
กำรใช้งำน เช่น SCORIGHT แม้จะรองรับกำรวิเครำะห์แบบสอบที่ส่วนประกอบของเทสเลทได้ แต่
หน้ำจอที่ติดต่อกับกับผู้ใช้งำนเป็นแบบ Command Prompt (โปรแกรมส ำเร็จรูปส่วนใหญ่จะมีโหมด
กรำฟฟิค GUI) รวมทั้งกำรแสดงผลลัพท์ท่ีเป็นไฟล์ข้อควำม (Text Files) ยังไม่สำมำรถแสดงรูปภำพ
ได้ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้ว วิธีที่ใช้ในกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ในกำรวิเครำะห์ข้อสอบจึงยังคงใช้ทฤษฎี
กำรตอบสนองข้อสอบที่ยังคงไม่ค ำนึงถึงอิทธิพลของเทสเลท (traditional IRT) โดยที่วิธีวิเครำะห์ที่
โปรแกรมส ำเร็จรูปใช้ ส่วนมำกจะเป็นวิธี ML และวิธี Bayes จำกปัญหำข้อจ ำกัดดังกล่ำว ผู้วิจัยจึง
ต้องกำรตรวจสอบว่ำกำรวิเครำะห์โดยละเลยอิทธิพลของเทสเลท จำกกำรวิเครำะห์ข้อสอบด้วยวิธี 
ML และวิธี Bayes เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีของเบย์แบบค ำนึงถึงอิทธิพลของเทสเลท (Bayes) นั้น
ส่งผลเหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพในกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ผู้สอบ (ควำมสำมำรถ) ด้วยวิธ ี
ML วิธ ีBayes และวิธี Bayes  
 2. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ (DIF) ด้วยวิธ ี
ML วิธ ีBayes และวิธี Bayes   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีประมำณค่ำพำรำมิเตอร ์
    1.  วิธีแมกซิมมัไลค์ลิฮู๊ด (ML) 
   2.  วิธีของเบย์แบบไม่ค ำนึงถงึอทิธิพลของเทสเลท (Bayes) 
   3.  วิธีของเบย์แบบค ำนึงถึงอทิธิพลของเทสเลท (Bayes) 

รวม 3 เงื่อนไข 

เงื่อนไขกำรจ ำลองข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

รวม 2 x 3 x 2 x 2 = 24 เงื่อนไข 
 

อิทธิพลของเทสเลท 
1. อิทธิพลของเทสเลทเทำ่กนัทกุเทสเลท 
2. ข้อสอบที่เป็นอิสระและอทิธิพลของ 
เทสเลทไม่เท่ำกัน 

กำรแจกแจงควำมสำมำรถ 
1. ปกต ิ
2. เบ้ซ้ำย 
3. เบ้ขวำ 
 

จ ำนวนขอ้ที่ DIF 
1. 5 
2. 8 
 

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

วัดประสิทธภิำพ 
1.  วัดประสิทธภิำพของกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถ พิจำรณำจำก RMSE 
2.  กำรตรวจสอบกำรท ำหนำ้ที่ต่ำงกันของข้อสอบ โดยพิจำรณำจำกอัตรำควำมคลำดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอ ำนำจ 
     กำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดให้ความยาวแบบสอบ

เปน็ 40 ข้อ ประกอบดว้ย 4 เทสเลท โดยแต่ละเทสเลท

ประกอบด้วยข้อสอบ 10 ข้อ และก�าหนดให้ข้อสอบที่

ท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบมีความเข้ม (Magnitude 

of DIF) เท่ากับ 0.5 โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการจ�าลอง 

24 เงื่อนไข (2 x 3 x 2 x 2) ด้วยโปรแกรม R ในส่วน

ของประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบการท�า

หน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธี ML ท�าการประมวล

ผลและแสดงผลโดยใช้ Package TAM ของโปรแกรม 

R ส่วนการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Bayes 

และ Bayesγ จะท�าการเขียนค�าสั่งการประมวลผล

ด้วยโปรแกรม WinBUGS และกลับมาแสดงผลจะ

แสดงผลในโปรแกรม R โดยใช้ Package R2WinBUGS  

มีรายละเอียดในการด�าเนินการวิจัยดังนี้

1. ท�าการจ�าลองข้อมูลจากเงื่อนไข ดังนี้

 1.1  อิทธิพลของเทสเลทในแบบสอบ 

(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

 1.3 จ�านวนข้อสอบที่ท�าหน้าที่ต่างกันใน

แบบสอบ (NumDIF) ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ได้แก่

  1.3.1 ร้อยละ 10 หรือมีข้อสอบท่ี

ท�าหน้าที่ต่างกันจ�านวน 5 ข้อ ในแบบสอบ

  1.3.2 ร้อยละ 20 หรือมีข้อสอบที่ท�า

หน้าที่ต่างกันจ�านวน 8 ข้อ ในแบบสอบ

 1.4 อัตราส่วนของกลุ่มอ้างอิงต่อกลุ่ม

เปรียบเทียบ (R:F) ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ได้แก่

  1.4.1 เป ็น 1:1 หรือกลุ ่มอ ้างอิง 

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�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบมี 

3 วิธี ได้แก่ วิธี ML วิธี Bayes และวิธี Bayesγ

 2.1 วธิ ีML ท�าการประมาณค่าพารามเิตอร์

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 พารามเิตอร์ โดยใช้ bi-factor MIRT (Fukuhara 

& Kamata, 2011) ดังสมการ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)254

255 
 

 

ln (
𝑃𝑃 (𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1)

𝑃𝑃 (𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗 = 0)
) = 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝛽𝛽𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑗𝑗 + 𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑗𝑗) − 𝛽𝛽𝑗𝑗𝐺𝐺𝑖𝑖) 

 
 เมื่อ 𝑎𝑎𝑗𝑗   หมำยถึง   พำรำมิเตอร์อ ำนำจจ ำแนก 
   â    หมำยถึง   อิทธิพลของกลุ่ม 𝐺𝐺𝑖𝑖 ต่อควำมสำมำรถ 𝑖𝑖  
   𝐺𝐺𝑖𝑖  หมำยถึง   กลุ่มของผู้สอบ  
    𝑖𝑖    หมำยถึง   ส่วนที่เหลือ (Residual) ส ำหรับผู้สอบ i  
   𝑏𝑏𝑗𝑗    หมำยถึง   พำรำมิเตอร์ควำมยำกของข้อ j 
   ã𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑗𝑗)   หมำยถึง  อิทธิพลสุ่มของ Testlet d(j) 
   â𝑗𝑗    หมำยถึง   ควำมต่ำงของพำรำมิเตอร์ควำมยำกระหว่ำงกลุ่ม ใช้
พิจำรณำกำรท ำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ โดยตัดสินว่ำข้อสอบท ำหน้ำที่ต่ำงกันเมื่อมีค่ำสัมบูณ์
มำกกว่ำ 0.426 และค่ำขอบล่ำงของช่วงควำมเชื่อมั่น 95% และค่ำขอบบนของช่วงควำมเชื่อมั่น 95% 
ไม่คลุม 0 

 3.  วัดประสิทธิภำพของกำรประมำณค่ำ  
 3.1 วัดประสิทธิภำพของกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถ พิจำรณำจำกควำม

เบี่ยงเบนของค่ำพำรำมิเตอร์ที่แท้จริงและค่ำท่ีประมำณได้ หรือ Root Mean Square Error (RMSE) 
ของพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถของผู้สอบ 

 3.2 กำรวัดประสิทธิภำพของกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ พิจำรณำ
จำกอัตรำควำมคลำดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I Error rate) ซึ่งหำกมีค่ำไม่เกิน 0.05 หรือร้อยละ 5 
ถือว่ำสำมำรถควบคุมอัตรำควำมคลำดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ และอ ำนำจ (Power) ของตรวจสอบ
กำรท ำหน้ำที่ต่ำงกันของข้อสอบ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภำพในกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถ ด้วยวิธ ีML วิธ ีBayes และ
วิธ ีBayes  

  1.1  ผลวิเครำะห์ควำมเบี่ยงเบนของค่ำพำรำมิเตอร์ที่แท้จริงและค่ำที่ประมำณได้ หรือ 
Root Mean Square Error (RMSE) ของพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถของผู้สอบ มีค่ำดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพำรำมิเตอร์ควำมสำมำรถของผู้สอบ 
 

TestletEff. Dist.theta NumDIF R:F ML Bayes Bayesγ 
0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:1000 0.2906 0.2431 0.2349 
0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:100 0.2830 0.2532 0.2452 
0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:1000 0.2883 0.2443 0.2364 

3. วัดประสิทธิภาพของการประมาณค่า 

 3.1 วัดประสิทธิภาพของการประมาณค่า

พารามิเตอร์ความสามารถ พจิารณาจากความเบ่ียงเบน

ของค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงและค่าที่ประมาณได้ หรือ 

Root Mean Square Error (RMSE) ของพารามิเตอร์

ความสามารถของผู้สอบ

 3.2 การวดัประสทิธภิาพของการตรวจสอบ

การท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พิจารณาจากอัตรา

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I Error rate) 

ซึ่งหากมีค่าไม่เกิน 0.05 หรือร้อยละ 5 ถือว่าสามารถ

ควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ และ

อ�านาจ (Power) ของตรวจสอบการท�าหน้าท่ีต่างกัน

ของข้อสอบ

สรุปผลการวิจัย

1. ประสทิธภิาพในการประมาณค่าพารามเิตอร์

ความสามารถ ด้วยวิธี ML วิธี Bayes และวิธี Bayesγ

 1.1 ผลวิ เคราะห ์ความเบี่ยงเบนของ

ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงและค่าที่ประมาณได้ หรือ 

Root Mean Square Error (RMSE) ของพารามิเตอร์

ความสามารถของผู้สอบ มีค่าดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบ

TestletEff. Dist.theta NumDIF R:F ML Bayes Bayesγ

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:1000 0.2906 0.2431 0.2349

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:100 0.2830 0.2532 0.2452

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:1000 0.2883 0.2443 0.2364

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:100 0.2743 0.2476 0.2386

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 5 1000:1000 0.6371 0.4103 0.3192

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 5 1000:100 0.6407 0.4147 0.3230

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 8 1000:1000 0.6339 0.4051 0.3150

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 8 1000:100 0.6372 0.4100 0.3169

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 5 1000:1000 0.6165 0.4071 0.3170

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 5 1000:100 0.6013 0.4051 0.3138

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 8 1000:1000 0.6212 0.4054 0.3137

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 8 1000:100 0.5908 0.4034 0.3172

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 5 1000:1000 0.2305 0.1863 0.1572

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 5 1000:100 0.2109 0.1911 0.1624

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 8 1000:1000 0.2236 0.1842 0.1561

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 8 1000:100 0.2038 0.1859 0.1557

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 5 1000:1000 0.6053 0.3781 0.2766

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 5 1000:100 0.5836 0.3651 0.2762

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 8 1000:1000 0.5818 0.3607 0.2770

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 8 1000:100 0.5850 0.3629 0.2766

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 5 1000:1000 0.5693 0.3601 0.2745

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 5 1000:100 0.5371 0.3558 0.2733

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 8 1000:1000 0.5713 0.3624 0.2726

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 8 1000:100 0.5446 0.3555 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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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อตัราความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1 ของการตรวจสอบการท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบ

Testl etEff. Dist.theta NumDIF R:F ML Bayes Bayesγ

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:1000 0.3606 0.0040* 0.0000*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:100 0.5517 0.0040* 0.0074*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:1000 0.4613 0.0000* 0.0000*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:100 0.5625 0.0069* 0.0088*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 5 1000:1000 0.4149 0.0040* 0.0040*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 5 1000:100 0.6000 0.0260* 0.0291*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 8 1000:1000 0.4275 0.0156* 0.0181*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 8 1000:100 0.5338 0.0344* 0.0319*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 5 1000:1000 0.4214 0.0009* 0.0023*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 5 1000:100 0.6137 0.0100* 0.0231*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 8 1000:1000 0.4675 0.0050* 0.0084*

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 8 1000:100 0.5969 0.0269* 0.0244*

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 5 1000:1000 0.4071 0.0000* 0.0000*

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 5 1000:100 0.5637 0.0029* 0.0020*

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 8 1000:1000 0.4809 0.0009* 0.0009*

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 8 1000:100 0.5481 0.0084* 0.0091*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 5 1000:1000 0.4717 0.0254* 0.0083*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 5 1000:100 0.6437 0.0394* 0.0329*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 8 1000:1000 0.4969 0.0400* 0.0181*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 8 1000:100 0.6194 0.0516* 0.0419*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 5 1000:1000 0.4629 0.0123* 0.0023*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 5 1000:100 0.5977 0.0297* 0.0223*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 8 1000:1000 0.4872 0.0388* 0.0200*

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 8 1000:100 0.6416 0.0413* 0.0356*

*สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ไม่เกิน 0.0500 (ร้อยละ 5)

2. ประสิทธิภาพการตรวจสอบการท�าหน้าที่

ต่างกันของข้อสอบ (DIF) ด้วยวิธี ML วิธี Bayes และ

วิธี Bayesγ

 2.1 ผลการวิเคราะห์อัตราความคลาด

เคลือ่นประเภทที ่1 (Type I Error Rate) ของการตรวจ

สอบการท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ เป็นดังนี้



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 257

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ�านาจการทดสอบ (Power Rate) ของการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของ

ข้อสอบ

TestletEff. Dist.theta NumDIF R:F ML Bayes Bayesγ

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:1000 0.9420* 0.1000 0.1240

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 5 1000:100 0.7900 0.0980 0.0900

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:1000 0.9425* 0.1038 0.0763

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ปกติ 8 1000:100 0.7863 0.1138 0.0450

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 5 1000:1000 0.9800* 0.6600 0.7180

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 5 1000:100 0.8560* 0.3680 0.2800

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 8 1000:1000 0.9613* 0.6000 0.5275

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ซ้าย 8 1000:100 0.8113* 0.2250 0.1475

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 5 1000:1000 0.9720* 0.6640 0.7000

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 5 1000:100 0.8340* 0.2940 0.2320

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 8 1000:1000 0.9588* 0.5450 0.4988

0.8, 0.8, 0.8, 0.8 เบ้ขวา 8 1000:100 0.7800* 0.2875 0.1475

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 5 1000:1000 0.9740* 0.2660 0.3740

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 5 1000:100 0.7500 0.1000 0.1260

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 8 1000:1000 0.9375* 0.1150 0.1550

0, 0.25, 0.56, 1 ปกติ 8 1000:100 0.7388 0.0975 0.1000

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 5 1000:1000 0.9400* 0.7200 0.7820

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 5 1000:100 0.8640* 0.3320 0.3900

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 8 1000:1000 0.9663* 0.5588 0.6863

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์อัตรา

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I Error 

Rate) ของการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกันของ

ข้อสอบ พบว่า โดยรวมมีค่าระหว่าง 0 - 0.6437 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 0 - 64.38 หากพิจารณาตามวิธีที่ใช้ใน

การประมาณค่า พบว่า วิธี ML มีค่าระหว่าง 0.3606 - 

0.6437 หรือคิดเป็นร้อยละ 36.06 - 64.38  วิธี Bayes 

มีค่าระหว่าง 0 - 0.0516 หรือคิดเป็นร้อยละ 0 - 5.16 

และวิธี Bayesγ มีค่าระหว่าง 0 - 0.0419 หรือร้อยละ 

0 - 4.19 โดยวธีิ Bayes และวธิ ีBayesγ สามารถควบคุม

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ทุกเงื่อนไข ส่วนการ

ตรวจสอบการท�าหน้าทีต่่างกนัของข้อสอบในแบบสอบ

ด้วยวิธี ML ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกเงื่อนไข

 2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าอ�านาจการทดสอบ 

(Power Rate) ของการตรวจสอบการท�าหน้าที่ต่างกัน

ของข้อสอบ เป็นดังนี้
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่า

อ�านาจการทดสอบ (Power Rate) ของการตรวจสอบ

การท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พบว่า โดยรวมมีค่า

ระหว่าง 0.0450-0.9800 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.50-

98 หากพิจารณาตามวิธีที่ใช้ในการประมาณค่า พบ

ว่า วิธี ML มีค่าระหว่าง 0.7388-0.9800 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 73.88 - 98 วิธี Bayes มีค่าระหว่าง 0.0975-

0.7200 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.75-72 และวิธี Bayesg 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การประมาณค่าพารามิเตอร์

ความสามารถของผู้สอบจากแบบสอบที่มีลักษณะของ

เทสเลท ส่วนใหญ่วิธี Bayesg ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

ที่มีลักษณะของความเป็นเทสเลทผสมในแบบสอบ 

ควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์คุณภาพ

ข้อสอบ เช่น หากข้อมูลความสามารถมีการแจกแจง

แบบปกต ิควรประมาณค่าพารามเิตอร์ของข้อสอบโดย

ใช้วิธี Bayesgผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การตรวจสอบ

การท�าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่มีลักษณะของความ

เป็นเทสเลทผสมในแบบสอบ ภายใต้เงื่อนไข 4 ปัจจัย 

แม้วิธี ML จะมีอ�านาจการตรวจสอบการท�าหน้าท่ี

ต่างกันของข้อสอบสงู แต่ไม่สามารถควบคมุอตัราความ

คาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตรง

ข้ามกับวิธี Bayesg ควรศึกษารายละเอียดของตัวแปร

เพิ่มเติม โดยให้มีค่าหลายหลายมากขึ้น เช่น ลักษณะ

ของอทิธพิลของเทสเลท และอทิธพิลของการท�าหน้าที่

ต่างกันของข้อสอบ เป็นต้น

ควรศึกษาลักษณะของข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่

มีผลกระทบต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือ

การตรวจสอบการท�าหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ เช่น 

แบบสอบทีป่ระกอบด้วยข้อมลูทีม่กีารสญูหาย (Missing 

data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outlier) แบบสอบที่มีข้อมูล

ผสมกันของวิธีการให้คะแนนรายข้อแบบสองค่าและ

หลายค่า (Dichotomous and Polytomous data) 

เป็นต้น

แม้ว่าวิธี Bayesg ควรศึกษาลักษณะความ

เป็นเทสเลทที่มีผลต่อการประมาณค่าความสามารถใน

กรณขีองการทดสอบแบบปรบัเหมาะด้วยคอมพวิเตอร์ 

(Computerized Adaptive Testing: CAT) เนื่องจาก

การสุ่มเลือกข้อสอบอาจเกิดกรณีที่ผลการตอบของ

ข้อสอบข้อหนึ่งมาจากโจทย์ของอีกข้อหนึ่ง (Cross-

information) ซ่ึงแสดงถึงความไม่เป็นอิสระของการ

ตอบค�าถามในแต่ละข้อ ท�าให้เกิดการค�านวณค่าความ

สามารถของผูส้อบคาดเคลือ่น แล้วส่งผลต่อการยตุกิาร

สอบก่อนก�าหนด 

TestletEff. Dist.theta NumDIF R:F ML Bayes Bayesγ

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ซ้าย 8 1000:100 0.8275* 0.2488 0.3063

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 5 1000:1000 0.9520* 0.6140 0.7480

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 5 1000:100 0.7460 0.2200 0.2860

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 8 1000:1000 0.9475* 0.5913 0.7025

0, 0.25, 0.56, 1 เบ้ขวา 8 1000:100 0.8063* 0.2638 0.2888

*อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.8000 ขึ้นไป (ร้อยละ 80)
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขต
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) ส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้ให้

ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�านวนทั้งสิ้น 10 คน และการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วม

สนทนากลุ่มเลือกอย่างเจาะจง จ�านวนทั้งสิ้น 8 คน มีดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ 2) เจ้าหน้าที่ทางด้าน

การท่องเที่ยว 3) นักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบส�ารวจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแบบประเด็นการสนทนากลุ่ม วิธีการวิจัยประกอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1) ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความต้องการคือ

การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) การมีส่วนร่วม (Participation) และการมีหลักประกันหรือความมั่นคง (Security) 

2) แหล่งท่องเทีย่วเชิงสขุภาพส�าหรบัผูสู้งอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีมทีัง้ภายในและภายนอกชมุชนโดย

จัดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีไทย 2) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภท

ธรรมชาติ และ 3) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ 3) แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�าแนกได้เป็น 3 มิติ 3.1) มิติด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐควร

มนีโยบายขยายเวลาการเกษยีณอายรุาชการเพือ่เป็นการส่งเสรมิสขุภาพทางด้านจติใจให้ผูส้งูอายรูุ้สกึมคุีณค่าใน

ตนเอง เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คือกลุ่มผู้สูงอายุมีพลัง หรือ ภาวะพฤฒิพลัง (Active aging) 

เป็นช่วงสูงสดุทั้งในด้านประสบการณ์ ภูมปิญัญา มีพร้อมต่อการท�างาน 3.2) มติิดา้นการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและก�าหนดการ 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 ชมรมผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ 

ค�าส�าคัญ : 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�าคัญของปัญหา

ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged 

society) ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 โดยประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป 

มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด ใน

อีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2564 ประเทศไทย

จะกลายเป็น “สงัคมสงูอายอุย่างสมบูรณ์” (Complete 

aged society) เมื่อประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 

และจะเป็น “สังคมสูงอายรุะดับสุดยอด” (Super aged 

society) ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยแบ่งประชากรสงู

อายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประชากรสูงอายุ

วัยต้น คือ ผู้มีอายุ 60 ถึง 69 ปี จ�านวน 5.3 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 8.2 กลุ่มที่ 2 ประชากรสูงอายุวัยกลาง 
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คือ ผู้มีอายุ 70 ถึง 79 ปี จ�านวน 2.9 ล้านคน คิดเป็น

ร้อยละ 4.5 และกลุ่มที่ 3 ประชากรสูงอายุวัยปลาย 

คือ ผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จ�านวน 1.3 ล้านคน คิดเป็น

ร้อยละ 2.0 ซึ่งในอนาคตอีก 27 ปีข้างหน้า ในปี พ.ศ. 

2583 ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุที่มีอายุ 80 ปี

ข้ึนไปเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวซึ่งเพ่ิมเร็วกว่าผู้สูงอายุ

กลุ่มอื่น ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความ

พกิารหรอืช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้เพิม่มากขึน้ (ปราโมทย์ 

ประสาทกุล, 2557) สอดคล้องกับผลส�ารวจของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทย

มีจ�านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

และต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจ�านวนผู้สูงอายุ

คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่ม

ขึ้นเป็นร้อยละ 9.4, 10.7 และ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, 

2550, 2554 ตามล�าดับ ผลการส�ารวจปี พ.ศ. 2557 

พบว่า มีจ�านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ

ประชากรทั้งหมด (ชาย ร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 

16.1) จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน เป็น

ชาย 4,514,812 คน และหญิง 5,499,887 คน หรือ

คิดเป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ

ผู ้สูงอายุทั้งหมด (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

พบว่า ผูส้งูอายเุป็นบคุคลทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป และมกีาร

เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในลักษณะการเสื่อมถอย 

การเจริญเติบโตของร่างกาย และความต้านทานโรค

น้อยลง ความสามารถด้านการปรบัตวัและบทบาททาง

สังคมของแต่ละบุคคลจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน

ออกไปขึน้อยูก่บัความสามารถในการปรบัตวัของแต่ละ

บุคคลที่ไม่เหมือนกัน ตลอดจนบทบาทและลักษณะ

นิสัยทางสังคมของผู ้สูงอายุที่ได้อยู ่ในสังคมนั้นเอง 

(โสภาพรรณ รัตนัย, 2555) จากภาวะผู้สูงอายุดังกล่าว

ท�าให้เกิดบรกิารรปูแบบใหม่ทีต่อบสนองความต้องการ

ทางด้านสุขภาพและความต้องการทางสังคมของ

ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นที่ส�าคัญคือ การ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ นอกจากการดูแลสุขภาพรักษา

และป้องกนัโรคส�าหรบัผูส้งูอายดุ้านร่างกายยงัเป็นการ

ส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจอีกด้วย การท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพมีรูปแบบบริการท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ

ของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมต่างๆ 

ในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 

สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ภาวะพฤฒิพลัง (Active 

aging) เป็นการพัฒนาประชากรผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูง

อายทุีม่สีขุภาพทีด่ ีมคีวามตระหนกัในคณุภาพชวีติทีด่มีี

ความสขุในการด�าเนนิชวีติมคีวามสามารถในทางสงัคม

และเศรษฐกิจ ตลอดจนมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพิงตนเอง

เท่าท่ีผู้สูงอายุจะท�าได้ และใช้ความสามารถนั้นช่วย

เหลือตนเอง ครอบครัว บุคคลอื่น และสังคม โดยภาวะ

พฤฒิพลังประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 1) สุขภาพ

ท่ีดี (Healthy) 2) การมีส่วนร่วม (Participation) 

3) การมีหลักประกันหรือความมั่นคง (Security); 

สุทธิชัย จิตะพันธุ์กล, 2545 ความส�าคัญและความ

จ�าเป็นดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่อง

เที่ยวไทยปี พ.ศ. 2558-2560 โดยให้ความส�าคัญกับ

กลยทุธ์การพัฒนารายสาขาให้สอดคล้องกบัความสนใจ

ของกลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุม่การท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ

และกลุ่มการท่องเท่ียวในผู้สูงอาย ุตลอดจนกลยทุธ์การ

พัฒนาเชิงพื้นที่ที่เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่อง

เที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถใน

การรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยว โดย

ให้ความส�าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ซึ่ง

พืน้ทีใ่นจงัหวดัชลบรีุมศีกัยภาพและความพร้อมในเรือ่ง

การท่องเท่ียวในทุกด้าน นอกจากนั้นแล้วผู้สูงอายุใน

ภาคตะวันออกที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุทั้ง 7 จังหวัด โดย

จังหวัดชลบุรีมีผู้สูงอายุมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.91 

(พรทิพย์ สุขอดิศยั, 2557) ผู้วจัิยจึงสนใจศกึษาแนวทาง
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การส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืงจงัหวัดชลบรุ ีเพือ่เตรยีมความพร้อมสูก่าร

พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับ 
ผู้สูงอายใุนเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (Active aging)  
1.  สุขภาพที่ดี (Healthy)  
2.  การมีส่วนรว่ม (Participation)  
3.  การมีหลกัประกันหรือความมั่นคง (Security)  
 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
1.  แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีไทย  
2.  แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาต ิ 
3.  แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ 

 

แนวทางการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้องการการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี

2. เพื่อส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

3 .  เพื่ อศึกษาแนวทางการส ่ ง เสริมการ

ท่องเทีย่วเชิงสขุภาพส�าหรับผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดชลบุรี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย 

การวจิยัเรือ่งแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เชิงสขุภาพของผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี 

มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 1) ขอบเขตพื้นที่ ด�าเนิน

การศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) ขอบเขต

ผู้ให้ข้อมูล ด�าเนินการใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep interview) ผู้สูงอายุในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีที่เข้ากลุ่มสันทนาการ และ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามชมรมหรือศูนย์นันทนาการ

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุทีม่ผีูส้งูอายมุาใช้บรกิารวนัละประมาณ

ไม่ต�่ากว่า 40 คน เป็นผู้สมัครใจยินยอมให้ข้อมูลในการ

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

และเป็นผู้สื่อสารได้อย่างเข้าใจครบถ้วนของประเด็น

ค�าถามของการวิจัยจนกระทั่งผู้วิจัยได้ข้อมูลอิ่มตัวเพ่ือ

ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ จ�านวน 

10 คน ส่วนท่ี 2 การสนทนากลุ่ม (Focus group) 

ผู ้ร่วมสนทนากลุ ่มเลือกอย่างเจาะจง (Purposive 

selected) จ�านวน 8 คน มีดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ทางด้าน

สุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลกอง

สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม จ�านวน 4 คน 2) เจ้าหน้าที่

ทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 คน 3) นักวิชาการทางด้าน

การท่องเที่ยวและการศึกษา จ�านวน 3 คน 3) ขอบเขต

ด้านเนื้อหา 3.1) ศึกษาความต้องการการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด
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ชลบุรี 3.2) ส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับ

ผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี3.3) ศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับ

ผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นิยามศัพท์เฉพาะ

ก า รท ่ อ ง เ ที่ ย ว เชิ ง สุ ขภ าพ  ( He a l t h 

tour ism) หมายถึง การเดินทางไปท ่องเที่ยว 

เยี่ยมชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ โดยแบ่งเวลาจากการ

ท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งมาท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ตนเอง 

รูปแบบของแหล ่งท ่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพ 

หมายถึ ง  ลั กษณะของสถาน ท่ีท ่ อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง

สุขภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีไทย เช่น สถานที่

ท่องเที่ยวประเภทแพทย์แผนไทย สถานท่ีท่องเท่ียว

ประเภทอาหารสมุนไพร สถานที่ท่องเที่ยวประเภท

สมุนไพรชนบท สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทท�าให้เกิด

สมาธิหรือการบ�าเพ็ญภาวนา 2) แหล่งท่องเที่ยว

ประเภทธรรมชาติ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวประเภท

ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเกษตรธรรมชาติ

เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ 

3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ เช่น การเดิน 

การวิ่งออกก�าลังกาย และสถานท่ีรวบรวมความหลาก

หลายทางชีวิภาพ

แนวคดิภาวะพฤฒพิลงั (Active aging) หมายถงึ 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุและเป็นเป้าหมายของ

ภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องด�าเนินไปให้

ถึง ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก มีความ

หมายครอบคลมุองค์ประกอบหลกัของการเป็นผูส้งูอายุ

ที่มีภาวะพฤฒิพลัง ในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ 

ดังนี้ 1) สุขภาพที่ดี (Healthy) หมายถึง การลดภาวะ

ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง และ

ความเส่ือมถอยของร่างกาย ตลอดจนเพ่ิมการปกป้อง

คุ้มครองให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมี

สุขภาพที่ดี จนสามารถจัดการกับสุขภาพของตนเองได้ 

ขณะเดียวกันเมื่อต้องได้รับการดูแลสุขภาพก็สามารถ

เข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามสิทธิ

ที่ผู ้สูงอายุพึงได้ 2) การมีส่วนร่วม Participation) 

หมายถึง การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องท�ากิจกรรมใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการส่งเสริมให้ดูแลผู้สูง

อาย ุและการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติจะท�าให้ผูส้งู

อายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น 3) การมีหลักประกัน

หรือความมั่นคง (Security) หมายถึง การมีกฎหมาย

ข้อบังคับไม่ให้ท�าร้าย ทอดทิ้ง และทารุณผู้สูงอายุ ให้

มคีวามมัน่คงปลอดภยัทางด้านร่างกาย จากทีอ่ยูอ่าศยั

ในสถานที่ต่างๆ ท่ีผู้สูงต้องไปติดต่อหรือใช้บริการ มี

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรายได้ มีรายได้จากหลัก

ประกันสุขภาพ อาชีพการงาน เงินออมและผู้ดูแล ที่

ท�าให้ผู้สูงอายมุคีวามมัน่ใจในการด�ารงชีวติในช่วงปลาย

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนด�าเนินการ

วจัิย 3 ข้ันตอน คอื ตอนที1่ การศกึษาความต้องการการ

ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพส�าหรับผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ตอนท่ี 2 

การส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการศึกษา

เอกสาร และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ตอนที่ 3 

การศกึษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ

ส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อน�ามา

วิเคราะห์ผล ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมา

วิเคราะห์ในภาพรวมและองค์ประกอบย่อยในการ

ตอบค�าถามการวิจัย ดังนี้ 1) การสังเกตระหว่างการ

สัมภาษณ์บันทึกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 2) การ

รวบรวมข้อมูลจาก 2.1) การจดบันทึก 2.2) การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep interviews) 2.3) การสนทนา

กลุ่ม (Focus group) โดยเลือกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

อย่างเจาะจงเพื่อให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอแนวทาง 

2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) แบบตีความและสรุปข้อมูลส�าคัญจากการ

สนทนากลุ่ม เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่ม ถอดข้อความจาก

เครื่องบันทึกเสียงมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบ แล้ว

ปรับแก้ให้ถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เน่ืองจากการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู ้วิจัยจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะให้ได้ซึ่งข้อมูลที่

ต้องการและมีเครื่องมือประกอบดังนี้ 1) ตัวผู้วิจัย เป็น

ผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ และศกึษาแนวค�าถาม

แบบไม่มีโครงสร้างวัตถุประสงค์ในการวิจัยรวมท้ัง

ทบทวนความพร้อมของผู้วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้ครอบคลุมประเด็นมากที่สุดเม่ือเข้าสู ่การด�าเนิน

การ และระหว่างการด�าเนนิการวจิยั 2) แบบสมัภาษณ์

ข้อมลูทัว่ไป แนวค�าถามแบบกึง่โครงสร้างเพือ่ใช้ในการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เก่ียวกับประสบการณ์ความ

ต้องการ 3) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 3.1) แบบบันทึกงาน

ภาคสนาม ส�าหรับบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก 3.2) แบบบันทึกการสังเกต ส�าหรับบันทึกสิ่งที่

สงัเกตได้ระหว่างการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 3.3) เครือ่ง

บนัทกึเสยีง ส�าหรับบนัทกึข้อมลูจากการสมัภาษณ์และ

น�ามาถอดความตามเนือ้หา เพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง

ของข้อมูลท่ีบันทึกในแบบบันทึกงานภาคสนาม 3.4) 

เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ และกล้องถ่ายภาพ ส�าหรับ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงท่าที ความรู้สึก อารมณ์ของ

ให้สัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก�าหนดรหัสเพื่อ

แสดงที่มาของแหล่งข้อมูลแทนชื่อของผู้ให้ข้อมูล ด้วย

ค�าว่า “ผู้ให้ข้อมูลรายที่...วันที่สัมภาษณ์...” จากนั้นจึง

น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ได้จากการ

ถอดค�าสนทนาจากเครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกงาน

ภาคสนาม และบันทึกการสังเกต มาตรวจสอบอย่าง

เป็นระบบเกี่ยวกับหัวข้อท่ีต้องการวิเคราะห์ท่ีปรากฏ

อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบทสนทนาทั้งหมดสรุปข้อมูลใน

หวัข้อต่าง ๆ  จดักลุ่มให้เป็นระบบแยกแยะองค์ประกอบ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

จากนัน้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลู เกบ็รวบรวม

ข้อมลูเพ่ิมเติมในประเด็นทีข่าดหายไป และน�าเสนอโดย

การพรรณนา 

การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผู ้วิ จัยได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า (Triangulation) โดยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากหลายทาง ได้แก่การสังเกต การสังเกต

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและให้

ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม รวมทั้งการน�าข้อมูลข้อค้นพบ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบข้อค้นพบโดยผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบความ

ครอบคลมุความลกึซ้ึง ความอ่ิมตวัของข้อมลูและยนืยนั

ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย

1. ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูงอายุ จากการศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้เป็น 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�าเนินชีวิตผู้สูงอายุบางคน

เริ่มสูญเสียความคล่องแคล่วทางร่างกาย

- ความสามารถในการมองเห็น การได้ยินลดลง มีการสูญ

เสียฟันบดเคี้ยวและข้อเข่ามีปัญหา แต่ด้านจิตใจ ความจ�า 

ความคิดวิเคราะห์ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดี

- บางรายเริ่มมีความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�า

ตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งในด้านการ

ท�ากิจวัตรประจ�าวันท�างานที่ไม่ต้องออกแรงมากนักหรือ

งานในบ้าน

ความต้องการการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูง

อายุเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

- ผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพที่อยู่ภายในและภายนอกชุมชนที่มีความ

สะดวก และสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง

- ด้านสุขภาพกายต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการออกก�าลังกายร่วมกัน 

พบปะพูดคุยในกลุ่มผู้สูงอายุ

- ด้านสุขภาพใจต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการท�าบุญ ท�าจิตใจให้สงบ

- ผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพที่อยู่ภายในและภายนอกชุมชนตามความสะดวก

ของตนเองและบุตร-หลาน

- ด้านสุขภาพกายต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพเพื่อเป็นการออกก�าลังกายร่วมกัน พบปะพูดคุย

ในกลุ่มผู้สูงอายุ

- ด้านสุขภาพใจต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพเพื่อเป็นการท�าบุญ ท�าจิตใจให้สงบ

ความต้องการการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพของ

ผู้สูงอายุเพื่อการมี

ส่วนร่วมในสังคม

- ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของตนเอง และน�าไปใช้

ดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมถึงการเป็นอาสาสมัครใน

การสอนการดูแลผู้ป่วย สอนการดูแลสุขภาพของ

ตนเองหรือผู้สูงอายุภายในชุมชน

- ต้องการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิชาความรู้ของ

ตนเองตามความถนัดเพื่อก่อให้เกิดรายได้ภายใน

ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สูงอายุ

- ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการ

ไปร่วมกับครอบครัวเนื่องจากอยู่ในช่วงต้องการการดูแล

- ต้องการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิชาความรู้ของตนเอง

ตามความถนัดภายในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าในตนเอง

ความต้องการการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูง

อายุเพื่อการมีหลักประกัน

หรือความมั่นคง

- ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับผู้สูงอายุ

- ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภายในชุมชนเพื่อผู้สูงอายุที่มีเงินออมน้อยจะได้ใช้

อย่างเท่าเทียม

- ต้องการผู้น�าพาส�าหรับเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพที่มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

- ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใน

ชุมชนเพื่อผู้สูงอายุที่มีเงินออมน้อยจะได้ใช้อย่างเท่าเทียม
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2. แหล่งท่องเทีย่วเชงิสขุภาพส�าหรับผู้สงูอายุ

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผูส้งูอาย ุนิยมไปท่องเทีย่วเชงิสขุภาพจากแหล่ง

ท่องเทีย่วทัง้ภายในชมุชนและภายนอกชมุชน จากการ

ส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส�าหรับผู้สูงอายุ

โดยจ�าแนกประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ได้ดังต่อไปนี้

 2.1 แหล่งท่องเทีย่วประเภทวิถไีทย มดีงันี้

 หอพระพุทธสิ หิงค ์มิ่ งมงคลสิ รินาถ 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 

เป็นสถานทีส่�าหรบักราบไหว้บชูาเพือ่สริมิงคลแก่ตนเอง 

และบุตร-หลาน ส�าหรับจัดงานประเพณีส�าคัญๆ เช่น

ท�าบญุตกับาตรวนัขึน้ปีใหม่ งานสงกรานต์ของทกุปีจะมี

การอัญเชญิพระพทุธสหิงิค์มิง่มงคลสรินิาถแห่รอบเมอืง

เพ่ือให้ประชาชนได้สรงน�้าและสักการะเป็นสิริมงคล 

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ทางเดิน

ขึ้นหอพระบันไดมีราวจับมีทางข้ึนหลายทางเพื่อความ

สะดวก พืน้เรยีบไม่ขรขุระ ไม่มสีิง่กดีขวาง สะอาดร่มรืน่ 

ห้องสขุา สะอาดพืน้ไม่ลืน่ มทีีน่ัง่พกัทีร่่ม รอบ ๆ  บรเิวณ

สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 

 วัดป่าวชิรบรรพต กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สถานท่ีฝึกปฏิบัติธรรม 

ความสงบภายใน จากการฝึกตน ท่ามกลางธรรมชาติ

อันสงบ และร่มเย็น เป็นที่ส�าหรับจัดงานประเพณี

ส�าคัญ ๆ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การท�าบุญตักบาตร

ในวันส�าคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น ที่พัก

ผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น ร่มเย็น สงบ สิ่งอ�านวย

ความสะดวกส�าหรบัผูส้งูอาย ุได้แก่ ทางเดนิ มทีัง้บนัได

และทางลาดชัน บันไดมีราวจับ มีทางลาดชันส�าหรับผู้

สูงอายุที่น่ังรถเข็น ลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่ง

กีดขวาง สะอาด มีห้องสุขาส�าหรับผู้สูงอายุสะอาด มี

ราวจับ พื้นไม่ลื่น มีที่นั่งพักใต้ร่มไม้ รอบๆ บริเวณมี

ความร่มรืน่ สะอาด มเีรอืนส�าหรบัปฏบิติัธรรมแบ่งแยก

ชัดเจนชายหญิง ภายในห้องกว้างขวาง สงบ สะอาด 

 วัดตาลล้อม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม และ

ร่มเยน็ เป็นสถานทีส่�าหรบัจดังานประเพณสี�าคญัๆ เช่น 

การสวดมนต์ข้ามปี การท�าบญุตักบาตรในวนัส�าคญัเช่น

วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

มีความร่มร่ืน ร่มเย็น สงบ ทุกวันตอนเช้าต้ังแต่เวลา 

06.00 น. ยกเว้นวันพระและวันส�าคัญทางศาสนาจะมี

การออกก�าลังกายโดยการเต้นเต้าเต๋อและร�ากระบอง 

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน

ขึน้วดัมบีนัได พ้ืนเรียบไม่ขรุขระ ไม่มส่ิีงกดีขวาง สะอาด

ร่มรื่น ห้องสุขา สะอาดพื้นไม่ลื่น มีห้องสุขาส�าหรับ

ผู้สูงอายุมีราวจับ มีที่นั่งพักใต้ต้นไม้ รอบๆ บริเวณ

สะอาดร่มรื่น 

 ท่าเรือพลี กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ แหล่งจ�าหน่ายอาหารทะเล

สด หรืออาหารทะเลแห้ง เช่น ปลา หอย ปลาหมึก 

อาหารสมุนไพร และขนมพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี 

เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว และบุตรหลาน 

นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศเหนือน�้า

ทะเล หรือทะเลโคลนยามน�้าลง พร้อมกับชมวิวยาม

พระอาทิตย์อัสดง สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน มีลักษณะพ้ืนเรียบไม่ขรุขระ 

ไม่มีสิ่งกีดขวาง ที่นั่งพักส�าหรับรับประทานอาหาร 

สิ่งอ�านวยความสะดวกรอการพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา 

ควรมีส�าหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ มีท่ีน่ังพักรับ

ประทานอาหารน้อย ควรเพิม่จดุส�าหรับนัง่รบัประทาน

อาหาร สถานที่จอดรถไกลจากแหล่งซื้ออาหาร ควร

พัฒนาเพิ่มจุดจอดรถ หรือมีรถเข็นส�าหรับผู้สูงอายุไว้

คอยบริการ

 2.2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ มี

ดังนี้
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 เขาสามมุข กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เป็นที่ออกก�าลังกายเช่น การ

ปั่นจักรยานขึ้นไปรับอากาศบริสุทธิ์ และชมวิว เป็น

ที่พักผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว เพื่อให้บุตรหลานน�า

อาหารไปเลี้ยงฝูงลิง และชมวิวยามพระอาทิตย์อัสดง 

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน 

มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง นั่งพักให้

ชมวิว ร่มรื่น และสิ่งอ�านวยความสะดวกรอการพัฒนา 

ได้แก่ ห้องสุขา ควรปรับปรงุเรือ่งความสะอาดมผีูร้บัผดิ

ชอบและดแูล ทีจ่อดรถไม่มากนกั และมฝีงูลงิเยอะอาจ

เป็นอันตรายแก่ผู้สูงอายุ

 หาดบางแสน กิจกรรมท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เป็นที่ออกก�าลังกาย เช่น การ

เดินออกกก�าลังกายบนทรายโดยเท้าเปล่า สูดอากาศ 

และชมวิว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว และ

บตุรหลาน มีกิจกรรมให้เดก็ๆ เล่น เช่นการเล่นน�า้ทะเล 

มีเก้าอี้ชายหาดพร้อมอาหารทะเลจ�าหน่ายให้เลือกรับ

ประทาน สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูส้งูอาย ุได้แก่ 

ทางเดิน มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ท่ีน่ังพักให้ชมวิว ร่มรื่น ปลอดภัย มีลานกีฬาริมทะเล

ส�าหรับออกก�าลังกาย และส่ิงอ�านวยความสะดวกรอ

การพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา ของรัฐควรปรับปรุงเร่ือง

ความสะอาด ของเอกชนควรมีการให้บริการโดยไม่

เก็บค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ชายหาด

ไม่สะอาดมีขยะผู้สูงอายุที่เดินเท้าเปล่าเพื่อออกก�าลัง

กายอาจได้รบัอนัตราย จงึควรมกีารจดัระเบยีบเรือ่งการ

ท้ิงขยะควรมีหน่วยฉกุเฉนิส�าหรบัการให้บรกิารผูส้งูอายุ

เมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 ศู นย ์ ศึ กษาธรรมชาติ และอนุ รั กษ ์

ป่าชายเลน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้

สูงอายุ ได้แก่ เดินออกก�าลังกายศึกษาธรรมชาติของ

ป่าชายเลนบนสะพานไม้ยาว 2,300 เมตร ช่วยกัน

อนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า

ชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ เป็นที่พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอาย ุได้แก่ ทางเดิน มี

ลักษณะพ้ืนเรียบไม่ขรุขระ มรีาวจับตลอดทางเดิน ไม่มี

ส่ิงกดีขวาง มทีีน่ัง่พักรอ และส่ิงอ�านวยความสะดวกรอ

การพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา ยังไม่มีที่จับ และทางลาด

ส�าหรับผู้สูงอายุ มีที่นั่งพักน้อย ควรเพิ่มจุดส�าหรับนั่ง

พักส�าหรับผู้สูงอายุ ทางลาดส�าหรับให้รถเข็นผู้สูงอายุ

ขึน้ไปได้ ความสะอาดรอบๆ บริเวณ ควรมผู้ีดูแล ควรจัด

เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัและอ�านวยความสะดวก

นักท่องเที่ยวมากขึ้น

 2.3 แหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ 

มีดังนี้

 ส วนนั นทนาก า ร รั ช มั ง ค ล าภิ เ ษ ก 

(มหาวิทยาลัยบูรพา) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอาย ุได้แก่ เป็นทีอ่อกก�าลังกาย เช่น การเดิน 

การวิ่งออกก�าลังกาย มีเครื่องออกก�าลังกายบางชนิดที่

เหมาะสมแก่ผูส้งูอาย ุการเต้นเต้าเต๋อช่วงเยน็ เป็นทีพ่กั

ผ่อนหย่อนใจ กับครอบครัว และบุตรหลาน มีกิจกรรม

ให้เด็กๆ เล่น เช่นการเดินออกก�าลังกาย สามารถ

น�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปเดินเล่นได้ มีเครื่องเล่นส�าหรับ

เด็ก สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 

ทางเดนิ มลีกัษณะพืน้เรยีบไม่ขรขุระ ไม่มสีิง่กดีขวาง ที่

นัง่พกัให้ชมววิ ร่มรืน่ ปลอดภยั เครือ่งออกก�าลงักายบาง

ชนดิทีเ่หมาะสมแก่ผู้สูงอาย ุและส่ิงอ�านวยความสะดวก

รอการพัฒนา ได้แก่ ห้องสุขา ควรปรับปรุงเรื่องความ

สะอาดมีผู้รับผิดชอบและดูแล ควรมีการจัดระเบียบ

เร่ืองการทิง้ขยะ ควรมหีน่วยงานประชาสัมพันธ์ทีห่าได้

ง่ายและมีจุดส�าหรับผู้สูงอายุเมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 เดิน-วิง่มนิมิาราธอน: ก้าวตามพ่อพฤกษา

ตะวันออกมินิมาราธอน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การวิ่งออกก�าลังกาย โดยการ

แบ่งกลุ่มออกเป็นช่วงอายุ การท�ากิจกรรมออกก�าลัง

กายร่วมกับครอบครัว และพักผ่อนเที่ยวชมงานแสดง
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ไม้ดอกไม้ประดบัภาคตะวนัออก สิง่อ�านวยความสะดวก

ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน มีลักษณะพื้นเรียบไม่

ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ที่นั่งพัก ร่มรื่น ปลอดภัย หน่วย

พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยท่ีมาเท่ียวชมงาน หน่วยงาน

ประชาสมัพนัธ์ทีห่าได้ง่ายและมจีดุส�าหรับผูส้งูอายเุมือ่

มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับ

ผู้สูงอายุ ได้แก่ การชมปลานานาพันธุ์ การ

สาธิตการด�าน�้าให้อาหารปลาในตู้ปลาใหญ่ มีการจัด

นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ 

และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมท้ังความส�าคัญ

ของทะเลที่มีต่อมนุษย์ สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน มีลักษณะพ้ืนเรียบไม่ขรุขระ 

ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีทางลาดส�าหรับให้รถเข็นน่ังผู้สูงอายุ

ขึ้นไปได้ ห้องสุขา สะอาด พื้นไม่ลื่น มีที่นั่งพัก สะอาด 

อากาศถ่ายเทดี

ห้างสรรพสนิค้า กจิกรรมท่องเท่ียวเชงิสขุภาพ

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุได้แก่ ร้านจ�าหน่ายอปุกรณ์หรอืเครือ่ง

ใช้ส�าหรับผู้สูงอายุ ศูนย์จ�าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่หลากหลาย โรงชมภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมผู้สูงอายุในเทศกาลต่างๆ เช่น การสรงน�้าพระ

ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น สิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุได้แก่ ทางเดนิมท้ัีงบันไดเลือ่นและทาง

ลาด บันไดเลื่อนมีราวจับ มีลักษณะพื้นเรียบไม่ขรุขระ 

ไม่มีสิ่งกีดขวาง สะอาด ที่นั่งพัก สะอาด ปลอดภัย มี

ห้องสุขาส�าหรับผู้สูงอายุสะอาด มีราวจับ พื้นไม่ลื่น มี

ทางลาดส�าหรับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และมีรถเข็นนั่งไว้

บริการผู้สูงอายุ 

3. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี

จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคณุวฒุ ิแนวทางการ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการจัดผู้สูงอายุในเขต

อ�าเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยการท�า

กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ

ทางร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกบัแนวคดิการใช้ภาวะ

พฤฒิพลัง (Active aging) เป็นการพัฒนาประชากรผู้

สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพท่ีดี มีความตระหนัก

ในคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการด�าเนินชีวิต มี

ความสามารถในทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมี

ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองเท่าที่ผู้สูงอายุจะท�าได้ และ

ใช้ความสามารถนั้นช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว บุคคล

อื่น และสังคมได้

 3.1 สรุปแนวทางการส่งเสริมการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพตามความต้องการของผู ้สูงอาย ุ

สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 มิติ ดังนี้
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มิติด้านสุขภาพ มิติด้านการท่องเที่ยว มิติด้านการศึกษา

1. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้สูง
อายุและมีการท�ากิจกรรมร่วมกัน 
2. รัฐควรมีนโยบายขยายเวลาในการ
เกษยีณอายเุพือ่เป็นการส่งเสรมิสขุภาพ
ทางด้านจิตใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง
3. ชมรมผู้สูงอายุควรสนับสนุนการออก
ก�าลังกาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท�าบุญอย่างสม�่าเสมอทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเพื่อเป็นการพักผ่อน
หย่อนใจ พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุในวัย
ใกล้เคียงกัน 
4. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ดูแลสุขภาพภายในชุมชนของตนเอง 
เช่นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพภายในชุมชนเพื่อมีการท�า
กิจกรรมร่วมกัน

1. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส�าคัญ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่ และจัดสถานที่ให้เป็น
ที่สาธารณะ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุมีการ
พบปะพูดคุยกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน 
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรมี
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพไปยงับตุรหลานหรอืผูด้แูลผูส้งูอายุ
เพือ่ให้ผูส้งูอายทุีต่นดแูลอยูไ่ด้ไปท่องเทีย่ว
พักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ
คลายความวติกกงัวลในเรือ่งของค่าใช้จ่าย
3. โรงพยาบาลควรจัดเป็นสถานที่ส�าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพบแพทย์
และพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู ้ใน
เรือ่งของโรคทีมั่กเกิดกับผู้สูงอาย ุและการ
ดูแลสุขภาพ
4.ชมรมผู้สูงอายุ ควรสนับสนุนการท่อง
เทีย่วเชงิจติอาสา และจดักจิกรรมจติอาสา
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อมีการ
ท�ากิจกรรมร่วมกัน รู้สึกภาคภูมิใจและมี
คุณค่าในตนเอง

1. หน่วยงานภาครัฐควรจัดกลุ่มแลก
เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านสุขภาพความ
รู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่ตนเองเป็นเพื่อ
เป็นการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
2. สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้
ผู ้สูงอายุถ่ายทอดความรู ้ทางด้านที่
ตนเองถนดัให้แก่คนภายในชมุชน และ
ภายนอกชมุชน เพือ่ท�าให้ผูส้งูอายรุูส้กึ
ภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง
3. รัฐควรสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การค้นหาข้อมลูและการให้ความรูท้าง
ด้านสุขภาพ ทางด้านการท่องเที่ยว 
เพือ่เป็นการดแูลสขุภาพตนเองมากขึน้

 3.2 สรุปแนวทางการใช้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีภาวะพฤฒิพลัง

 จากการจ�าแนกรูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจัดได้ 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. หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดให้มี
กจิกรรมการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 
มกีารจดักจิกรรมท�าบญุตกับาตร และสวด
มนต์เป็นประจ�า เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
พูดคุยและได้ท�ากิจกรรมร่วมกันในเพ่ือน
วัยใกล้เคียงกัน เป็นการพักผ่อนหย่อน
ใจ ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพทางกายและ
สุขภาพทางใจที่ดี 
2 .  เทศบาลควรมี การจั ด กิจกรรม
สันทนาการ เช่นร้องเพลงหรือการเล่น
ดนตรีตามความถนัดของผู้สูงอายุ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมทางด้านสุขภาพใจท่ีดีให้
แก่ผู้สูงอายุ
3. ชมรมผูส้งูอายคุวรมกีารจดัการจ�าหน่าย
หรอืแจกอาหารเพือ่สขุภาพให้ถูกต้องตาม
โรคและตามหลักโภชนาการเป็นการส่ง
เสริมให้มีสุขภาพกายที่ดี

1. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมผู้สูง
อายุ ท่ีมีจิตอาสามาท�าประโยชน์ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน เช่นการ
สมคัรเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า
หมู่บ้านเพื่อดูแลและให้ค�าแนะน�าผู้สูง
อายุภายในชุมชนของตนเอง เป็นอาสา
สมัครจิตอาสาท�ากิจกรรมต่างๆ ในโรง
พยาบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในสังคมและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
2. สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้
สูงอายุได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถ
สอนในสิ่งท่ีตนเองถนัดทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเพื่อเป็นการท�ากิจกรรม
ร่วมกันและเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่ง
เสริมทางด้านเศรษฐกิจ
3. ชมรมผู้สูงอายุควรจัดกิจกรรมร่วม
กันในชุมชนการท�าความสะอาด เช่น
การเก็บใบไม้แห้ง การเก็บขยะ หรือ
การท�ากิจกรรมร่วมกันในศาสนสถาน 
เช่น การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อท�า
จติใจให้สงบ และมกีารแลกเปลีย่นเรียน
รู้ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ 

1. หน่วยงานภาครัฐควรจัดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู ้
สูงอายุ 
2 .  รัฐควรมีนโยบายให ้ ผู ้ สู งอายุ
สามารถเข้าถึงตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
3 .  เทศบาลควรดูแลเรื่ องความ
ปลอดภยั และดแูลรักษาความสะอาด
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

 3.3 แผนภาพ สรุปความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีภาวะพฤฒิพลัง
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การมีสุขภาพทีด่ ี การมีส่วนร่วมในสังคม การมีหลักประกันหรือความมั่นคง 
1.  หน่วยงำนภำครัฐควรมกีำรจัดให้มกีิจกรรมกำร
ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ  มกีำรจัดกิจกรรม
ท ำบุญตกับำตร และสวดมนต์เป็นประจ ำ เพื่อให้
ผู้สูงอำยุได้พบปะพูดคุยและได้ท ำกิจกรรมรว่มกนัใน
เพื่อนวัยใกล้เคียงกัน เป็นกำรพกัผ่อนหย่อนใจ ช่วย
ส่งเสริมให้มีสขุภำพทำงกำยและสุขภำพทำงใจที่ด ี 
2.  เทศบำลควรมกีำรจัดกิจกรรมสันทนำกำร เช่น
ร้องเพลงหรือกำรเลน่ดนตรีตำมควำมถนัดของ
ผู้สูงอำยุ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิทำงด้ำนสุขภำพใจที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอำยุ 
3.  ชมรมผู้สูงอำยุควรมกีำรจัดกำรจ ำหน่ำยหรือแจก
อำหำรเพือ่สุขภำพให้ถกูตอ้งตำมโรคและตำมหลัก
โภชนำกำรเป็นกำรส่งเสริมให้มีสขุภำพกำยที่ดี 
 

1.  หน่วยงำนภำครัฐควรส่งเสริมผู้สูงอำยุทีม่ีจิต
อำสำมำท ำประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก
ชุมชน เช่นกำรสมัครเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนเพื่อดแูลและให้ค ำแนะน ำผู้สงูอำยุ
ภำยในชุมชนของตนเอง เป็นอำสำสมัครจติอำสำ
ท ำกจิกรรมต่ำง ๆ ในโรงพยำบำลเพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในสังคมและรู้สึกมีคุณค่ำใน
ตนเอง 
2.  สถำบันกำรศกึษำควรสง่เสรมิให้ผู้สูงอำยุได้
ใช้วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถสอนในสิ่งที่ตนเอง
ถนัดทั้งภำยในและภำยนอกชุมชนเพือ่เป็นกำร
ท ำกจิกรรมร่วมกนัและเป็นกำรส่งเสรมิอำชพี 
ส่งเสริมทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
3.  ชมรมผู้สูงอำยุควรจัดกิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชนกำรท ำควำมสะอำด เช่นกำรเก็บใบไม้แห้ง 
กำรเก็บขยะ หรือกำรท ำกิจกรรมรว่มกันในศำสน
สถำน เช่น กำรนั่งสมำธิปฏิบัติธรรม เพื่อท ำจิตใจ
ให้สงบ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ในเรื่องต่ำง ๆ  

1.  หน่วยงำนภำครัฐควรจดัสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ เพื่อควำม
ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอำยุ  
2.  รัฐควรมนีโยบำยให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำถึง
ตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
3.  เทศบำลควรดแูลเรือ่งควำมปลอดภัย และ
ดูแลรกัษำควำมสะอำดตำมแหล่งท่องเที่ยว 
ต่ำง ๆ  
 

 
  3.3  แผนภาพ สรุปความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีภาวะ

พฤฒิพลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จำกกำรวิจัยเรื่องนี้ พบควำมต้องกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรสร้ำง 
ภำวะพฤฒิพลังส ำหรับผู้สูงอำยุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในชุมชนมีควำมส ำคัญส ำหรับผู้สูงอำยุ และ
ปัจจัยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ ตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 

 

มิติด้านสุขภาพ 

กำรมีสุขภำพที่ด ี กำรมีหลักประกัน
หรือควำมมั่นคง 

มิติด้านการท่องเที่ยว มิติด้านการศึกษา 

ผู้สูงอำยุมีภำวะ
พฤฒิพลัง 

กำรมีส่วนร่วม 
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อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องน้ี พบความต้องการการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างภาวะ

พฤฒิพลังส�าหรับผู้สูงอายุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในชุมชนมีความส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ และปัจจัย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ตาม

ล�าดับดังต่อไปนี้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพฤฒิพลังกับ

ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จากผลการศึกษาความต้องการการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างภาวะพฤฒิพลัง

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุความต้องการการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ

ของผู้สูงอายุเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุท่ี

มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คือ กลุ่มผู้สูงอายุมีพลัง หรือ 

ภาวะพฤฒิพลัง (Active aging) เป็นช่วงสูงสุดทั้งใน

ด้านประสบการณ์ ภูมิปัญญา มีพร้อมต่อการท�างาน 

และชมรมผู้สูงอายุควรสนับสนุนการออกก�าลังกาย 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท�าบุญอย่างสม�่าเสมอทั้ง

ภายในและภายนอกชุมชน และชุมชนควรมีส่วนร่วม

ในการส่งเสรมิดูแลสุขภาพภายในชุมชนของตนเอง เช่น

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในชุมชน

เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้สูง

อายใุนวยัใกล้เคยีงกนั จะส่งผลท�าให้มสีขุภาพกายและ

สุขภาพใจที่ดี ผู้สูงอายุจึงต้องการเดินทางไปตามแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพทีอ่ยูท่ัง้ภายในและภายนอกชมุชน

ที่มีความสะดวกในการเดินทางทั้งตนเอง บุตร-หลาน 

และผู้ดูแล ทางด้านสุขภาพกายเพื่อเป็นการออกก�าลัง

กายร่วมกัน ทางด้านสุขภาพใจต้องการเดินทางไป

ตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการท�าบุญ ท�า

จิตใจให้สงบ พบปะพูดคุยในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการ

มีส่วนร่วมในสังคม ผู้สูงอายุต้องการเดินทางไปตาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้

ของตนเอง และน�าไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมถึงการ

เป็นอาสาสมคัรในการสอนการดแูลผูป่้วย สอนการดแูล

สุขภาพของตนเองหรือผู้สูงอายุภายในชุมชน ถ่ายทอด

วิชาความรู้ของตนเองตามความถนัดเพื่อก่อให้เกิดราย

ได้ภายในชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สูงอายุ 

และเพือ่เป็นการมหีลกัประกนัหรอืความมัน่คง ผูส้งูอายุ

ต้องการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี

ความปลอดภัย และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ

ผู้สูงอายุ ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพภายในชุมชนเพื่อผู้สูงอายุท่ีมีเงินออมน้อยจะ

ได้ใช้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวี 

สัจจโสภณ (2555) พบว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 

และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดศักยภาพภายในตนเองด้าน

สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการมีหลักประกัน

หรือความมั่นคงของชีวิตผ่านกิจกรรมการศึกษาและ

การเรียนรู้ผสานอยู่ในวิถีชีวิต

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนมีความ

ส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ

จากผลการศึกษาส�ารวจแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพส�าหรับผู ้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะใช้แหล่งท่อง

เที่ยวภายในชุมชนใกล้บ้าน การออกก�าลังกายอย่าง

สม�า่เสมอภายในชมุชนเพือ่การมสุีขภาพทีด่ ีการพบปะ

สังสรรค์เป็นอาสาสมัครในการสอนการดูแลสุขภาพ

แก่ผู้สูงอายุภายในชุมชน เพื่อมีส่วนร่วมในสังคม และ

เพื่อการมีหลักประกันหรือความมั่นคงแหล่งท่องเที่ยว

ภายในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และ

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุใช้ได้อย่าง

ทัดเทียมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัฒตรา 

ศรีวณิชชากร และคณะ (2558) พบว่า การพัฒนา

ระบบสุขภาพภายในชุมชน โดยน�าหลักคิดเป้าหมาย

แนวทางวิธีการปฏิบัติรวมท้ังการประเมินผลไปปรับ

ใช้ ให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความต้องการ
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ในด้านสุขภาพส่งผลต่อกลุ ่มเป้าหมายแต่ละกลุ ่มมี

แนวทางการพัฒนางานเพ่ือท�าให้เกิดสุขภาวะของ

ชุมชน และสามารถพฒันารวมทัง้ยกระดบังานไปสูก่าร

ด�าเนินการให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (กองทุนอปท.) โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อสุขภาพ

ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (หลักคิดเป้าหมาย กรอบการ

ท�างาน และวิธีการ ขั้นตอนส�าคัญของชุดกิจกรรมการ

ด�าเนินงาน แนวการประเมินผล รวมทั้งการบริหาร

จัดการที่เก่ียวข้อง โดยเน้นแนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อ

พฒันาระบบสขุภาพชมุชนส�าหรบัแต่ละกลุม่เป้าหมาย 

อันได้แก่ ระบบการดูแลผู้สูงอายุระบบการดูแลผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ

ประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการการ

มีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

3. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ

จากผลการศกึษา แนวทางการส่งเสรมิการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ พบว่า มีปัจจัยต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 3.1) ปัจจัยภายใน(ตัวผู้สูงอายุ) เนื่องจาก

ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คือกลุ่มผู้สูงอายุมี

พลัง หรือ ภาวะพฤฒิพลัง (Active aging) เป็นช่วง

สูงสุดทั้งในด้านประสบการณ์ ภูมิปัญญาพร้อมต่อการ

ท�างาน รัฐควรสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี

ความรูเ้ก่ียวกับโรคทีมั่กเกดิขึน้ในผูส้งูอายหุรอืมกีารท�า

กจิกรรมร่วมกนัเพือ่เป็นการส่งเสรมิทัง้ทางด้านสขุภาพ

กายและสุขภาพใจที่ดี ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีจิตอาสามา

ท�าประโยชน์ภายในชมุชน เช่นการสมคัรเป็น อสม. เพ่ือ

ดูแลและให้ค�าแนะน�าผู้สูงอายุภายในชุมชนของตนเอง 

ท�ากิจกรรมร่วมกันและเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม

ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นอาสาสมัครจติอาสาท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ  ในโรงพยาบาลเพือ่ให้ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วมในสงัคม 

และรัฐควรขยายเวลาในการเกษียณอายุเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ เป็นการสร้างความรู้สึก

มีคุณค่าภายในตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556) พบว่า ควรขยับอายุ

ของผู้สูงอายุจาก 60 ปีให้สูงขึ้นเป็น 65 ปี โดยไม่ไปตัด

สิทธิประโยชน์ที่คนอายุ 60 ปี จะพึงได้ตามนิยามเดิม 

และน�าไปรณรงค์ให้คนในสังคมมีนโนทัศน์ใหม่ว่าอายุ 

60 ปียงัไม่แก่ชรา ยงัไม่เรยีกว่าเป็นผูส้งูอาย ุแม้อายเุกนิ 

60 ปีไปแล้วก็ยังมีคุณค่า มีพลัง ยังท�างานเป็นผู้ผลิตได้ 

มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุเช่นนี้ก็จะสร้างเสริม

พลังให้กับสังคมไทยอีกมหาศาล นอกเหนือไปจากจะ

ช่วยเพิ่มปริมาณแรงงานอายุ 60-64 ปี ให้กับประเทศ

อีกอย่างน้อย 2.5 ล้านคน และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ สุพัฒตรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2558) พบว่า 

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นการพัฒนาเพ่ือให้

เกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือ

ของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพ

ดีทุกมิติ โดยชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด�าเนินการ 

ร่วมกับการจัดการโดยท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

ในพื้นที่การด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีมีเป้าหมายให้ทุกกองทุนมี

แผนสุขภาพชุมชน/ แผนสุขภาวะชุมชนให้คนพิการ

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มเด็ก

และเยาวชนในชุมชนได้รับการดูแลจากกองทุนฯ ทั้ง

ยังสามารถบริหารจัดการยกระดับการพัฒนาเป็นศูนย์

การเรยีนรู้ของกองทนุต้นแบบทีส่ามารถบรูณาการการ

สร้างสุขภาวะของชมุชน เกดิความร่วมมอืกบัภาคเีครือ

ข่ายสขุภาพในระดบัต่างๆ โดยการมส่ีวนร่วมและความ

เป็นเจ้าของของประชาชนรวมกับภาคีต่างๆ ในชุมชน

ได้อย่างแท้จริง 3.2) ปัจจัยภายนอก รัฐควรให้ความ

ส�าคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ผู ้สูง

อายุโดยมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานนอกสถาน
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ที่ และจัดสถานที่ให้เป็นที่สาธารณะ ชมรมผู้สูงอายุจัด

กิจกรรมร่วมกันในชุมชนแบบจิตอาสา การท�าความ

สะอาดร่วมกัน เช่นการเก็บใบไม้แห้ง การเก็บขยะ 

หรือการท�ากิจกรรมร่วมกันใน ศาสนสถาน เช่นการนั่ง

สมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อท�าจิตใจให้สงบ และมีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการ

ให้ผู้สูงอายุมีการพบปะพูดคุยกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน 

เป็นต้น รฐัควรมีการประชาสมัพนัธ์จดักจิกรรมส่งเสรมิ

การท่องเทีย่ว ตามแหล่งท่องเทีย่วเชงิสขุภาพไปยงับตุร

หลานหรอืผูด้แูลผูส้งูอาย ุท่ีมคีวามต้องการสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุที่ตนดูแลอยู่ได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่ง

ท่องเที่ยวต่าง ๆ และคลายความวิตกกังวลในเรื่องของ

ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพธู รูปจ�าลอง 

(2552) พบว่า การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพภาครัฐเป็นผู้

ก�าหนดนโยบาย และมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

ผู้อ�านวยความสะดวก และผู้ก�ากับดูแล แต่ภาครัฐขาด

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นโยบายการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขาดการสนับสนุนต่อเนื่องอย่าง

จริงจัง เพราะเปล่ียนรัฐบาลบ่อยและรัฐบาลไม่ได้

แต่งตัง้หน่วยงานหลกัเพือ่ให้มหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. รฐัควรสนับสนนุและจดักจิกรรมต่าง ๆ  ตาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี

ความรูเ้กีย่วกบัโรคทีม่กัเกดิข้ึนในผูส้งูอายหุรอืมกีารท�า

กจิกรรมร่วมกนัเพือ่เป็นการส่งเสรมิท้ังทางด้านสขุภาพ

กายและสุขภาพใจที่ดี และมีนโยบายขยายเวลาในการ

เกษียณอายุเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ

ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

2. รัฐควรให้ความส�าคัญและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรม 

ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ และจัดสถานที่ให้

เป็นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ

พูดคุยกนั ท�ากจิกรรมร่วมกนั เป็นต้น การท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทยควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

เชงิสขุภาพไปยงับตุรหลานหรอืผูด้แูลผูส้งูอายเุนือ่งจาก

มีความต้องการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ตนดูแลอยู่

ได้ไปท่องเท่ียวพักผ่อนตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และ

คลายความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย 

 3. รัฐควรจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

ด้านสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคเร้ือรังท่ีตนเองเป็นหรือ

วิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากการเป็นโรคเรื้อรัง ให้

ความส�าคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 

สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุถ่ายทอด

ความรู้ทางด้านทีต่นเองถนดัให้แก่คนภายในชมุชน และ

ภายนอกชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

สขุภาพส�าหรบัผูส้งูอาย ุทีจ่ดัด�าเนนิงาน เพือ่สอดคล้อง

กบันโยบายของรฐั โดยการศกึษาการท�างานในส่วนของ

ภาครัฐและเอกชนทีม่ศีกัยภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมนโยบายของรัฐให้มีความต่อเนื่อง

2. ควรศึกษาการประเมินการจัดด�าเนินการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุก่อน ระหว่างและ

หลังการจัดด�าเนินการในชุมชนนั้น

3. ควรศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือให ้ได ้

มาตรฐาน เพ่ือใช้ส�าหรับวัดผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ประโยชน์สูงสุด

4. ควรมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้สูงอายุ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้า

หมายที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 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

วตัถปุระสงค์คอื 1) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิน่ในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จงัหวดักาฬสนิธุ ์2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นทีม่ต่ีอบทบาทของพระสงฆ์

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชน จ�าแนกตามเพศ 

อาย ุและ ระดบัการศกึษา และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะของประชาชนทีม่ต่ีอบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพฒันา

ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน 

ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 หมู่บ้าน จ�านวน 1,431 คน ก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 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) 

ผลการวจิยั พบว่า 1) ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิน่ในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางสี่ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพฒันาท้องถิน่ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวดักาฬสินธุ ์ของ

ประชาชน จ�าแนกตามเพศ อาย ุและ ระดบัการศกึษา พบว่า ประชาชน ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาท

ของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา โดยรวมและด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่

*ปริญญานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

**รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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เหลอืไม่แตกต่างกนั, ประชาชนท่ีมอีาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ

พฒันาท้องถิน่ ทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ข้อเสนอแนะของ

ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ์ เรียงล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามล�าดับแรก ได้แก่ ควรมีการเริ่มจัดท�าโครงการใหม่ ๆ ใน

การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน, ควรมีการเข้าร่วมเป็นตัวแทนภาครัฐในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมของ

ชมุชน และควรมกีารช่วยเหลอืสงัคมด้วยการบรจิาคปัจจยั หรอืวตัถสุิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีจ�าเป็นเมือ่เกดิภัยพบิตัต่ิาง ๆ

ค�าส�าคัญ : 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

ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิต

ที่ผูกพันและเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู ่อย่าง

แนบแน่น และยงัมลีกัษณะเป็นชมุชนเลก็ ๆ  กระจายกนั

อยู่โดยทั่วไป และส่วนหนึ่งที่เหลือจะเป็นชุมชนขนาด

กลางที่อยู ่รายล้อมรอบสถานที่ท�าการของเทศบาล 

ซ่ึงแต่เดิมน้ันยังเป็นสุขาภิบาล และเปล่ียนแปลง

ฐานะจากสุขาภิบาลร่องค�า เป็นเทศบาลต�าบลร่องค�า 

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มี 13 ชุมชน หรือ 13 

หมู่บ้าน ดังนั้น บางส่วนของชุมชนจึงยังไม่มีความ

เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ส่วนใหญ่

จะ เป็นชมุชนก�าลงัพฒันาหรอืยงัเป็นชุมชนขนาดเลก็ๆ 

ห่างไกลคมนาคมท่ียงัขาดแคลนด้านสาธารณปูโภคต่าง 

ๆ ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ภาครัฐยื่นมือเข้าช่วยเหลือยัง

ไม่ทั่วถึง และจะกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ลักษณะ

เป็นกลุ่มหมู่บ้านเป็นหลักและจะมีวัดต้ังอยู่ในใจกลาง

ของหมู่บ้านท่ีส�าคัญโดยอาจมีหลายชุมชนหรือหลายๆ 

หมูบ้่านร่วมกนัท�านบุ�ารุงถอืเป็นศาสนสมบติัส่วนกลาง

ของทุกๆ คน ดังนั้น สภาพโดยรวมของประชาชนซ่ึง

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 

การเพาะปลกู (ท�านาเป็นหลกั) จึงยงัไม่มคีวาม

พร้อมในเรื่องของปัจจัย 4 ที่มีความพร้อมครบถ้วน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมี

อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้ว เพราะความผูกพัน 

ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนในท้องถ่ินท่ีต่างได้มีการ

อาศัยพ่ึงพากันมาโดยตลอดตามลักษณะของค�าสอน

ในพระพุทธศาสนา ที่ต้องการให้คนเรามีความเมตตา

และเอือ้อาทรต่อกันด้วยมติรไมตรทีีด่ ีและบทบาทของ

พระสงฆ์ต่อการพฒันาท้องถิน่กม็ทีัง้ทีป่ระสบผลส�าเรจ็

ด้วยดี และที่ไม่ประสบผลส�าเร็จ เพราะทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่

กับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น และ

สภาพความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประชาชน

ตามสถานการณ์ของส่ิงแวดล้อมและสังคม ตลอด

จนความสามารถของพระสงฆ์เองที่จะพัฒนาให้ท้อง

ถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด เพราะ

ฉะนั้นปัญหาในการท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่

กับบทบาทของพระสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่

ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การให้ความร่วมมือท่ีดีของ

ประชาชน และผู้น�าชุมชนในท้องถิ่นระดับต่างๆ ที่จะ

ส่งผลให้การพัฒนานั้นมีความส�าเร็จได้มากน้อยเพียง

ใด ดังนั้น พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการเป็นตัวประสาน

ด้วยการใช้ธรรมะทางพระพทุธศาสนา เพือ่น�าพาคนใน

ท้องถิ่นให้ได้รู ้จักร่วมมือกันในการพัฒนาสังคมของ

ตนเอง (กรมการศาสนา, 2545, หน้า 275)
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สมบูรณ์เช่นสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญแล้ว 

จึงท�าให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นกับพระสงฆ์ซึ่งเป็น

ตัวแทนของศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นยังให้ความ

เคารพและศรัทธาตามแบบประเพณีของคนดั้งเดิมท่ี

ได้มีการถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังได้รับการให้ค�าสั่งสอน

แนะน�าเพือ่พฒันาจติใจ และปฏบิติัตนให้ตัง้อยูไ่นความ

ไม่เสื่อมถอยด้วยการละช่ัวท้ังปวง พร้อมท้ังประพฤติ

ปฏิบัติให้อยู่ในความดีงามท้ังในทางกาย วาจา และ

ใจ ฉะนั้นประชาชนกับพระสงฆ์ในท้องถิ่นจึงต่างเป็น

สังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอด โดยมีวัดเป็น

ศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาความ

เจริญในด้านวัตถุที่จ�าเป็นแก่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 

อันเน่ืองมาจากชุมชนท่ียังไม่มีความมั่นคงในเรื่อง

เศรษฐกิจที่ดีพอ วัดและพระสงฆ์จึงต้องมีกิจกรรมร่วม

กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาและแก้ปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกัน โดยเฉพาะการให้ความรู้

เกีย่วกบัหลกัค�าสอนทีถ่กูต้องของพระพทุธศาสนา เพือ่

ให้คนในสงัคมได้สามารถน�าไปปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติ

ประจ�าวันของตนได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความขยัน

และหม่ันเพียร มุ่งมั่น อย่างถูกวิธีบนหลักพ้ืนฐานของ

ความพอเพียงเพื่อการช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจใน

ครัวเรือนของตนให้มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ มคีวามซือ่สตัย์

สุจริต รู้จักอดทน อดออม และไม่ตั้งอยู่ในความโลภซึ่ง

เป็นหัวใจที่ส�าคัญ ในการที่จะท�าให้ปัญหาต่างๆ ของ

คนในท้องถิ่นให้ลดลงไปได้ในระดับหนึ่ง ฉะนั้น สภาพ

ปัญหาดงักล่าวอนัเนือ่งมาจากความขาดแคลนในเครือ่ง

อ�านวยความสะดวกซึ่งเป็นปัจจัยข้ันมูลฐานของชีวิต

ของคนในท้องถิ่น จึงเป็นปัญหาส�าคัญ ที่ท�าให้บทบาท

ของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งนอกจากจะเป็น

ผู้น�าในด้านศีลธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นแล้ว ยัง

เป็นผู้น�าในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้แก่ท้องถิ่นอีกด้วย 

เช่น สร้างถนน สะพาน โรงเรยีนการกุศล บ่อน�า้ เป็นต้น 

(โอม พัฒนโชติ, 2553, หน้า 125)

ดังนั้น ในเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต ่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ ์” จึงควรท่ีจะศึกษาถึงสภาพปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดจากบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ เพื่อ

ปรับบทบาทของพระสงฆ์เองให้มีความสอดคล้องกับ

แนวทางที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาของท้องถ่ินในด้าน

ต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะของ

ผู้น�าท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านความเป็นผู้น�าในทาง

ความคิด ที่จะสามารถท�าให้เกิดการรวมตัวกันของ

ประชาชนในอันท่ีจะพัฒนาสังคมของตนเองได้อย่าง

มีพลัง เพราะพระสงฆ์เองเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความ

เคารพและศรัทธาในหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา

เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จึงง่ายและเป็นประโยชน์ในแง่

ของการที่จะรวมตัวกันเพ่ืองานการพัฒนาชุมชน โดย

เฉพาะในชนบทท่ีห่างไกล ผู้น�าท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อ

การตัดสินใจของคนในท้องถิ่นอย่างสูง จึงน่าที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในด้านการพัฒนาต่างๆ แก่

ท้องถิ่นที่ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป

จากป ัญหาและความส�าคัญดังกล ่าวมา

แล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ

พัฒนาท้องถ่ินในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอ

ร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขพัฒนาและปรับบทบาทของพระสงฆ์ให้มีความ

สอดคล้องกับงานพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ให้ดียิ่ง

ขึ้นได้ เช่น ในด้านสังคม พระสงฆ์ได้ให้ความรู้แนวคิด

เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องและมี

ความเหมาะสม เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี

ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นท่ีมต่ีอบทบาท

ของพระสงฆ์ต่อการพฒันาท้องถิน่ในเขตเทศบาลต�าบล

ร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชน 

จ�าแนกตามเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี

ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานของการวิจัย

1. ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มี

ความคดิเหน็ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพฒันาท้อง

ถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขต

การศึกษา ดังนี้

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชน 

ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ์ 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 1,431 คน 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2557)

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ

พฒันาท้องถิน่ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�าแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านสังคม 

2) ด้านเศรษฐกจิ 3) ด้านวฒันธรรม 4) ด้านสาธารณสุข 

และ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ ผูว้จิยัท�าการศกึษา 

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2559 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยันีเ้ป็นการวจัิยเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

โดยมีขั้นตอนด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ

 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1) ประชากร ได้แก่ ประชาชน ในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวดักาฬสินธ์ุ 13 

หมู่บ้าน ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนละ 

1 คน รวมทัง้ส้ิน จ�านวน 1,431 คน (ส�านกังานเทศบาล

ต�าบลร่องค�า ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ปี 2557, หน้า 

18) 

 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

13 หมู่บ้าน จ�านวน 312 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

(สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 68) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

312 คน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหมู่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ์

ล�าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จ�านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

บ้านกุดลิง หมู่ที่ 1

บ้านกุดลิง หมู่ที่ 2

บ้านร่องค�า หมู่ที่ 3

บ้านกกมะค่า หมู่ที่ 4

บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5

บ้านกกมะค่า หมู่ที่ 6

บ้านกุดลิง หมู่ที่ 7

บ้านกุดลิง หมู่ที่ 8

บ้านร่องค�า หมู่ที่ 9

บ้านกุดลิง หมู่ที่ 10

บ้านสองห้อง หมู่ที่ 11

บ้านกุดลิง หมู่ที่ 12

บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 13

160

157

93

109

78

108

82

135

120

81

73

72

163

35

34

20

24

17

24

18

29

26

18

16

16

35

รวม 1,431 312

จากตารางที่ 1 เมื่อได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 312 คน ดังกล่าวแล้ว จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้  ผู ้วิ จัยใช ้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจ

สอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ 

ระดับการศึกษา

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อ

การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอ

ร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

(Open-ended) สอบถามข้อเสนอแนะของประชาชน

ท่ีมีต่อบทบาทการพัฒนาท้องถ่ินของพระสงฆ์ในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยก�าหนดค่าคะแนนของค�าตอบ (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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 การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 

แบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้

  1.3.1 ศึกษา ข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา 

วารสาร ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต ่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ

พฒันาท้องถิน่ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 

จังหวัดกาฬสินธุ์

  1.3.2 ศึกษาหลักการสร้างเครื่องมือ

ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า และก�าหนดประเด็น

ต่าง ๆ  ทีต้่องการทราบเกีย่วความคดิเหน็ของประชาชน

ทีมี่ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพฒันาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อจะน�าไปใช้เป็นข้อค�าถามในแบบสอบถาม

  1 . 3 . 3  ร ่ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต า ม

วัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะที่ก�าหนดไว้ และ

น�าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์พจิารณาตรวจ

สอบความถูกต้อง และให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงต่อไป

  1.3.4 น�าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตาม

เนื้อหาและวัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้าง

เนื้อหาและส�านวนภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC: Index of Item Objective Congruence) (ยทุธ 

ไกยวรรณ, 2550, หน้า 181) โดยผู้เชี่ยวชาญมี 3 ท่าน 

ประกอบด้วย

  1) พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร 

(ทองปั้น) ต�าแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏ-ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบเนื้อหา และประเมินความสอดคล้อง

  2) รศ.อดุม พริิยสิงห์ ต�าแหน่ง อาจารย์

ประจ�าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ เป็นผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบ

วิธีการวิจัยความเที่ยงตรง ด้านโครงสร้าง และประเมิน

ความสอดคล้อง

 3) ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองค�า ต�าแหน่ง นายก

เทศมนตรี เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ์ เป็นทรงคุณวุฒิตรวจสอบภาษาและความ

เที่ยงตรงเนื้อหา และประเมินความสอดคล้อง

  1.3.5 ตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะกับข้อ

ค�าถาม (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ผลปรากฏว่า ค่า IOC = 1.00 ทุกข้อ

  1.3.6 น�าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลอง

ใช้ (Try Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า 

อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน เพื่อคุณภาพของเครื่องมือ

  1.3.7 หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

(Reliability) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของ

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Conbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับ เท่ากับ 0.87 

  1.3.8 น�าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุง

แก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์เพือ่ขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

เพื่อแจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป

 1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู มขีัน้ตอนด�าเนนิงาน 

ดังนี้ 

  1) ผู ้วิจัยได้น�าหนังสือขอหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากบัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด น�าเรียนนายกเทศมนตรีต�าบลร่องค�า อ�าเภอ

ร่องค�า จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
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  2) ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามไปแจกให้กลุม่

ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย โดยก�าหนดให้มผีูช่้วยผูว้จิยั น�า

แบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท�าการชี้แจงราย

ละเอยีดของแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่างฟังให้เวลาใน

การตอบแบบสอบถามและได้รบัแบบสอบถามกลบัคืน

มาทั้งหมด

  3) ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามท่ีเกบ็รวบรวม

ข้อมูลได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไป

 1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจัิยได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน

ดังนี้

  1.5.1 น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน

มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องทุกฉบับ

  1.5.2 ลงรหัสตามแบบการลงรหัส 

(Coding Form)

  1.5.3 ก�าหนดคะแนนแต่ละระดับการ

มีส่วนร่วมไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 

หน้า 99) 

  ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด ก�าหนด

ให้ 5 คะแนน

  ระดับความคิดเห็น มาก ก�าหนดให้ 4 

คะแนน

  ระดับความคิดเห็น ปานกลาง ก�าหนด

ให้ 3 คะแนน

  ระดับความคิดเห็น น้อย ก�าหนดให้ 2 

คะแนน

  ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด ก�าหนด

ให้ 1 คะแนน

 1.5.4 น�าไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปและน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1) วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจยัส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถติ ิการแจกแจงความถี ่(Frequency) และร้อยละ 

(Percentage)

 2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระ

สงฆ์ ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัด

กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 

( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยค่าระดับ

ความคดิเห็นดงักล่าวจะมค่ีาเท่าค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00-

5.00 ซ่ึงในการแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 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

บทบาทการพัฒนาท้องถ่ินของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล

ต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ ์ ที่มี 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน โดยวิธีหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ทดสอบสมมติฐาน 

ค่า t-test (Independent Deviation) และ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA : 

F-test) จัดท�าโดยการทดสอบค่าสถิติ F-test 

หรือ โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่ 

(Frequency) ประกอบตาราง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2548, หน้า 67-89)
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 5) น�าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนา

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)

การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

(Key informants) 

 ประชาชนทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจต่อบทบาท

การพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลต�าบล

ร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ก�านัน/

ผูใ้หญ่บ้าน, คร,ู คณะกรรมการหมูบ้่าน และสมาชกิสภา

เทศบาลต�าบล เป็นกลุม่เป้าหมายเพือ่สมัภาษณ์ จ�านวน 

10 คน 

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เครื่องบันทึกเสียง (Tape) 

และกล้องถ่ายรูป เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูเชิงคุณภาพตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 คือ ข้อเสนอ

แนะของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ

พฒันาท้องถิน่ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 

จังหวัดกาฬสินธุ์

 2.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ

 1) น�าผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเชิง

ปริมาณ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการ

พฒันาท้องถิน่ของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า 

อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด กับข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าที่สุด ในแต่ละด้าน ก�าหนดเป็นประเด็นส�าคัญ

ในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

  2) น�าร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์

ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ ปละปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ

 3) เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านตรวจสอบ

ความถูกต้องสมบูรณ์

 4) พิมพ์แบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไป

 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.4.1 ผูว้ิจยัติดตอ่ประสานงานและขอ

ความร่วมมอืกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ 10 คน เพ่ือสัมภาษณ์ ใน

วนัเวลาทัง้สถานทีท่ี่ก�าหนด โดยมกีารนดัหมายล่วงหน้า

  2.4.2 ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลด้วยตนเอง ด�าเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่

ก�าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยสองรูป

เพื่อจดบันทึกค�าให้สัมภาษณ์และถ่ายภาพประกอบ

หลักฐาน ได้แก่

  1) พระธงชัย กมโล (สมฤดี) นักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอ็ด ช่วยจดบนัทกึ

และบันทึกเสียง

  2 )  สาม เณรสุพัฒน ์  รั กษาวงศ ์ 

ผู้ช่วยถ่ายภาพ 

 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1) ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

เครือ่งบนัทกึเสยีง และภาพถ่าย แล้ววเิคราะห์เนือ้หาจดั

เป็นหมวดหมู ่ของประเด็นสมัภาษณ์ ทีต่รงกนัหรอืโน้ม

เอียงไปในแนวทางเดียวกัน ใช้วิธีบรรยายเชิงพรรณนา

  2 )  เ รี ย บ เ รี ย ง ป ร ะ เ ด็ น ส� า คั ญ 

จากการวิเคราะห์เป็นข้อมูล แล้วสรุปเพื่อรายงานเป็น

ผลการวจิยัและใช้ประกอบการอภปิรายผล โดยผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 285

ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอบทบาทของพระสงฆ์ต่อ

การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า

อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์
X SD

ระดับ

ความคิดเห็น
อันดับที่

1. ด้านสังคม

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านวัฒนธรรม

4. ด้านสาธารณสุข

5. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.57

3.45

3.43

3.42

3.39

0.27

0.27

0.26

0.25

0.26

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

3

4

5

รวม 3.45 0.14 ปานกลาง -

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา 

ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และ

ระดับปานกลางสี่ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�านวน 160 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.28 มีอายุ 43 ปีข้ึนไป จ�านวน 115 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.86 มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา 

จ�านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน

ทีมี่ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพฒันาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยรวม อยู ่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยูใ่นระดบัมากหนึง่ด้าน และระดบัปานกลาง 

4 ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้าน

สาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า 

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและด้านสิ่งแวดล้อม แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนที่

เหลือไม่แตกต่างกัน, ประชาชนที่มีอายุ และระดับการ

ศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ควรมีการช่วย

เหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัย หรือวัตถุสิ่งของ

เครื่องใช้ที่จ�าเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และควรมีการ

เข้าร่วมเป็นกรรมการขององค์กรในท้องถ่ินควรมีการ

เริ่มจัดท�าโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพให้แก่
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ประชาชน และควรมีการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ หรือ

เครื่องมือที่จ�าเป็น ส�าหรับการประกอบอาชีพให้แก่

ประชาชน ควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ในท้องถิ่น และควรมีการบริจาคปัจจัยใน

การบรูณะโบราณสถานและโบราณวตัถใุนท้องถิน่ ควร

มแีนวทางในการจดัตัง้ให้วดัเป็นศนูย์กลางในการรกัษา

โรคของชุมชน และควรมีส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้แก่

ประชาชน เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากความ 

เครียดหรือโรคทางจิตและประสาท และบริจาคปัจจัย

ในการอนุรักษ์หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม

และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม

เส่ือมโทรม และควรมีการเข้าร่วมเป็นตัวแทนภาครัฐ

ในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อภิปรายผล

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ

พระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบล

ร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่า เฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ตามล�าดับ ท้ังนี้อภิปรายผล ได้ว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ โดยในภาพรวมแล้วประชาชนยัง

ให้การตอบรับและยังเชื่อมั่นในบทบาทของพระสงฆ์

ท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนอยู่ เพราะบทบาทของพระ

สงฆ์ในสังคมไทยที่เคยมีต่อชุมชนมามากเช่นแต่ก่อน

แม้ว่าในปัจจุบัน บทบาทของวัด และพระสงฆ์ต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นนั้นได้สูญเสียไปมากตามสภาพความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ส�าหรับใน

ชนบทบางแห่ง พระสงฆ์ยังสามารถด�ารงสถานภาพ

ความเป็นผู้น�าชุมชนไว้ได้ จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ใน

ชุมชนจะเข้าไปเป็นผู้ร่วมงาน อาจจะเป็นผู้น�าในการ

เสนอความคิดริเร่ิม เป็นศูนย์รวมเรียกความร่วมมือ

จากประชาชนในกิจกรรมพฒันาเหล่านัน้ ซึง่สอดคล้อง

กับบทบาทของพระสงฆ์ตามแนวคิดของประชาชน

เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของนงลักษณ์ 

จันเกษตร (2556, หน้า 79) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ใน

การชี้น�าและปลูกจิตส�านึกประชาชน เพื่อการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษากรณีพระสังฆาธิการ

ระดับเจ้าอาวาส จังหวัดกาญจนบุรี” ท่ีประชาชน

ต้องการให้พระสงฆ์ในชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกน

น�าในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ

นอกจากนี้แล้วการที่ประชาชนต้องการให้พระสงฆ์ใน

ชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกนน�าในการส่งเสริมให้

วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยการพัฒนาท้องถิ่น 

กล่าวคือ เมื่อพระสงฆ์ด�ารงชีพด้วยการอาศัยก้อนข้าว

ชาวบ้านแล้ว พระสงฆ์ย่อมจะอ�านวยประโยชน์ให้แก่

ชาวบ้านเป็นการตอบแทน ด้วยการประพฤติปฏิบัติ

ธรรมเป็นแบบอย่าง และเสนอแนะให้แนวทางในการ

ด�าเนินชีวิตแก่บุคคล ชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ภายนอก 

(แก่สังคม) เช่น บ่อน�้า สะพาน ท�านุบ�ารุงถนน ศาลา 

หรือห้องประชุม เป็นต้น ส่ิงเหล่านั้นเป็นการแสดงให้

เหน็ว่าพระสงฆ์เองกไ็ด้ต่ืนตัวในบทบาทด้านการพฒันา

ชนบทอยู่บ้างแล้ว ถึงแม้จะมีเพียงจ�านวนน้อยก็ตาม 

ดังนั้น จึงมีส่วนท�าให้ผลโดยรวมจากความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระ

สงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพระสามารถ ศิริกุญชัย (2552, หน้า ข) ได้วิจัย

เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการ

พฒันาท้องถิน่ของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล : ศกึษากรณี

บทบาทการพัฒนาท้องถ่ินของพระสงฆ์ในเขตเทศบาล

ต�าบลก้งแอน อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” และ

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

บทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับมาก คือ ด้านสังคม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ทัศนะจากเดิมทีที่พระสงฆ์เคยมีความเด็ดเดี่ยวและ

มั่นคงต่อหลักการของพระพุทธศาสนานั่นคือ เป็นผู้ที่

มีเคารพในธรรมวินัยเป็นอย่างสูง และเห็นประโยชน์

สุขของชนหมู่มากตามที่พระพระองค์ได้ปรารภแก่

พระสงฆ์ในยุคสมัยเริ่มแรกว่า “พระศาสนาน้ีตั้งข้ึน

มาเพื่อต้องการที่จะช�าระความทุกข์ให้สิ้นไปโดยสิ้น

เชิง แม้ผู้ไม่สามารถที่จะกระท�าได้ในชาตินี้ตามก�าลัง

ความเพียร หรือตามก�าลังสติปัญญาของตนแล้วก็ตาม 

ทว่าสิ่งท่ีได้กระท�าไปแล้วน้ันก็ไม่ได้สูญเปล่า แต่จะ

กลายเป็นกุศลที่ส่งเสริมสติปัญญาของตนให้มีความ

กล้าแข็งเป็นปัจจัยที่จะเกื้อกูลส่งเสริมท�าให้สามารถ

ช�าระความทุกข์ให้สิ้นไปได้ในกาลต่อไป”ด้วยเหตุน้ี 

พระสงฆ์ในยุคก่อน ๆ หน้านี้ จึงมีอุดมคติท่ีมั่นคงต่อ

พระพุทธศาสนามาก แม้การประพฤติตนตามธรรม

วินัย การมีชีวิตอยู่ในเพศของความเป็นสมณะจึงความ

เข้มข้น รวมท้ังการเสียสละช่วยเหลือจุนเจือต่อสังคม

รอบข้างก็เป็นไปด้วยความเข้มแข็งจริงจัง และมุ่งมั่น

เพ่ือต้องบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในทางสังคม

หรือผู้ประสบด้วยความทุกข์ในลักษณะต่างๆ กัน โดย

เฉพาะประชาชนผู้มีอุปการคุณแก่พระสงฆ์ในการเลี้ยง

บ�ารุงด้วยปัจจัย 4 เพื่อให้ด�ารงอยู่ได้ พระสงฆ์จึงต้อง

ด�าเนินตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าด้วยการช่วย

เหลือให้สรรพสัตว์ได้รอดพ้นจากทุกข์นานัปการ จะ

เห็นได้ว่า บทบาทการพัฒนาสังคมในท้องถ่ินของพระ

สงฆ์ในแต่ละท้องที่นั้นมีความจริงจริงและเข้มแข็งแตก

ต่างกันไปตามระดับความสามารถของผู้น�าซึ่งเป็นพระ

สงฆ์ด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของประวีณา ชยัรตัน์ 

(2557, หน้า 85) ได้วจิยัเรือ่ง “บทบาทของพระสงฆ์ไทย

ใน 2 ทศวรรษหน้า (2541-2560)” และพบว่า บทบาท

ของพระสงฆ์ นอกจากจะมีอุดมคติตามหลักการของ

พระพทุธศาสนาอย่างมัน่คงแล้ว ยงัคงมบีทบาทในด้าน

การช่วยเหลอืจนุเจอืต่อสังคมรอบข้างเพือ่บรรเทาทกุข์

ให้แก่ผูด้้อยโอกาสในทางสงัคมเป็นการต่างตอบแทนกนั

นอกจากประเด็นดังกล่าวในข้างต้นแล้ว ยงัมอีกี

เหตผุลหนึง่ทีป่ระชาชนได้แสดงความคดิเหน็ต่อบทบาท

ในด้านการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ที่มีค่าแปลผลอยู่

ในระดับท่ีมาก ก็คือ บทบาทในการท�าหน้าท่ีให้ความ

รู้แนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง

และมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่นได้ของ

พระสงฆ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังแห่งความเป็นผู้น�า

ในเชิงรุก กล่าวคือ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านั้น 

มีพลังอย่างยิ่งที่พระสงฆ์จะท�างานอย่างทุ่มเท ท�างาน

งานมีความสุขกับงาน มีความตื่นตัวเป็นพิเศษ และหา

วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้งานมีคุณภาพ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิผล โดยไม่เห็นแก่ลาภ ยศ เงินทองเป็น

หลัก แต่ต้องมีความอดทนและเสียสละ และมีผลงานที่

ได้ออกมาเกนิกว่าทีค่าดหวังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยั

ของพระสมหมาย อจฺจาทโร (บุญมี) (2555, หน้า ค) ได้

วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท

การพัฒนาท้องถ่ินของพระสงฆ์ในเขตเทศบาลต�าบล

ศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น” ผลการ

วิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท

การพัฒนาท้องถ่ินของพระสงฆ์ ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ 

คือ ด้านสังคม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับปานกลาง คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า สภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของแต่ละ

ท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันไป ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม

ในทางธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ได ้

ปลูกสร้างขึ้นมาเองตามการพัฒนาและความเจริญของ

ท้องถิ่น สภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนที่เทศบาลต�าบล

ร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสภาพพื้นที่

ทั้งหมดครอบคลุมต�าบลร่องค�าทั้งหมด 13 ชุมชน แต่
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ยังอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไม่หนาแน่น ประชาชน

บางส่วนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแต่อาจมีบางครัวเรือน

หรือหลายครัวเรือนท่ีอยู ่ ในเขตการปกครองของ

ต�าบลอ่ืนหรือหมู่บ้านอื่น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

แบ่งเขตการปกครองใหม่ มีการยุบรวม แยกขยาย จึง

ท�าให้มีชื่อหมู่บ้านเดียวกันแต่ถูกแบ่งออกเป็นหลาย

หมู ่ในเขตทางการปกครอง เป็นต้น เพราะฉะนั้น 

สภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของพื้นที่เทศบาลต�าบล

ร่องค�า จึงยังไม่มีสภาพสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงถาวรแล้ว

ยงัมากนกั ยกเว้นสถานทีท่�าการของหน่วยงานราชการ 

เช่น ที่ท�าการเทศบาล โรงเรียน สถานพยาบาล และ 

สถานที่ประกอบการอื่น ๆ  ของเอกชน ที่มีลักษณะเป็น

สิง่ปลกูสร้างทีร่องรบักับภารกิจของงานได้ในระดบัหน่ึง

เท่าน้ัน ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติในเขต

พื้นท่ี ไม่มีป่าไม้ หรือทรัพยากรแร่ธาตุอ่ืนๆ ท่ีส�าคัญ

ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ฉะนั้น 

บทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ

สภาพสิ่งแวดล้อมจึงถือได้ว่าไม่ได้ประสบปัญหาหรือ

ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่าง

ใด บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์จึงมีต่อเรื่องดังกล่าว

ค่อนข้างน้อย เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ถูกสอนในเรื่อง

การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกื้อกูลอยู ่ร่วม

กันได้ทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต จึงมีผลท�าให้บทบาท

การพัฒนาในด้านนี้มีค่าเฉลี่ยท่ีต�่าท่ีสุดกว่าด้านการ

พัฒนาในส่วนอ่ืนๆ เพราะประชาชนไม่ได้รับความ

เดอืดร้อนจากสิง่ปลกูสร้างทีม่อียูอ่ย่างหนาแน่น หรอืมี

โรงงานที่สร้างปัญหาทางมลพิษ มีสถานบันเทิง ปัญหา

ขยะสิ่งปฏิกูลที่มีมากจนไม่สามารถเก็บก�าจัดได้ทัน 

ประชาชนทั่วไปจึงมีความสุขกับสภาพที่เป็นสังคมชน

บทเล็กๆ ของตน และไม่รู ้สึกถึงผลกระทบใดๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวี

วรกุล (2555, หน้า 77) ที่ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระ

สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัด

กระบี”่ และพบว่า พระสงฆ์เป็นผู้ทีม่บีทบาทในด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน จึงไม่ได้ประสบ

ปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากสภาพสิ่งแวดล้อม

แต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 ด้านสังคม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ คอื ข้อ 6 ทีว่่า “ช่วยเหลอืสงัคมด้วย

การบรจิาคปัจจัย หรือวตัถุสิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นเมือ่

เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมใน

ด้านการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัย หรือวัตถุ

สิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

 1.2 ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “ริเริ่ม

จัดท�าโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ” ดังนั้น 

ผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีการริเริ่มส่งเสริมโครงการใหม่ๆ ใน

การประกอบอาชีพ เช่น ส่งเสริมการเกษตรแบบผสม

ผสานในชุมชนทุกครัวเรือน

 1.3 ด้านวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ช่วย

อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในท้องถ่ิน” ดังนั้น 

จึงควรหาแนวทางอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ในท้องถิ่นของตนเท่ามีอยู่ และจัดดูแลรักษาสิ่งที่จะ

เป็นของส�าคัญในอนาคต รวมทั้งปลูกฝังบุตรหลานใน

ชมุชนให้รูส้�านกึในการมส่ีวนร่วมเพือ่ดแูลโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ในท้องถิ่นร่วมกัน

 1.4 ด้านสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า 

“พระสงฆ์ได้จัดวัดเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรครอง

ลงมาจากโรงพยาบาลเมือ่มเีหตจุ�าเป็น” ดงันัน้ แนวทาง

ในการปฏบิตั ิพระสงฆ์ควรทีจ่ะขอความร่วมมอืจากโรง

พยาบาล หรือสาธารณสุขในชุมชนให้การอบร่วมแก่
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ประชาชนที่มีความสนใจเพื่อให้การดูแลแก่ประชาชน

ผู้ป่วยในเบื้องต้น

 1.5 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า 

“บรจิาคปัจจัยในการอนรุกัษ์หรอืการจดัสภาพแวดล้อม

ให้สวยงามและร่วมมือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม” ดังนั้น พระสงฆ์ควรมี

แนวทางในการเป็นผู ้น�าในการบริจาคปัจจัยในการ

อนุรักษ์หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและ

ร่วมมือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม

เส่ือมโทรม โดยการเริ่มต้นที่วัดจัดเป็นสถานที่การ

อนุรักษ์หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เป็นต้น 

 โดยในภาพรวม คือ ด้านสาธารณสุข และ

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการ

วิจัยไปใช้ ดังนี้

  1) ควรส่งเสริมหรือจัดอบรมให้แก่

ประชาชนในเรือ่งการดแูลด้านสาธรณสขุขัน้มลูฐานของ

ประชาชนในท้องถิน่ โดยเชญิผูเ้ช่ียวชาญหรอืผูม้คีวามรู้

ดังกล่าวมาให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นเดือนละ 1 ครั้ง

  2) ควรดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

โดยการลดขยะและมลพิษต่าง ๆ ลงให้ได้มากที่สุด

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อการบทบาทการพัฒนาท้องถ่ินของ

พระสงฆ์ในด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น

  2 .2 ควรศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการน�าหลัก

ธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชน 
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ค�าส�าคัญ : สตรี/ พฤติกรรม/ การป้องกัน/ ติดสุรา

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�า

การดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆ ท่ีเป็น

สาเหตุของการเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2552 เป็นอันดับที่ 9 

และ 16 ในประชากรเพศชายและหญิงตามล�าดับ 

(ส�านักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2555) 

ผลกระทบจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัว

ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยเฉพาะความรนุแรงในครอบครวั เป็นสิง่ท่ีสมาชิกใน

ครอบครัวต้องแบกรับไว้ทัง้หมด เป็นการสร้างความคุน้

ชินกับพฤติกรรมรุนแรงนั้นกับเด็กท่ีก�าลังเติบโตซึมซับ

เข้าไว้ในบุคลิกภาพของตนเอง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

จึงมีโอกาสที่จะมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมือนกับ

บิดามารดาได้ และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

และประเทศชาติ 

ในกลุ่มสตรีร้อยละ 32.9 พบการดื่มในช่วง 

12 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ ร้อยละ 16.7 ดื่มโดยไม่รู้

ตัวว่าตั้งครรภ์ และร้อยละ 17.7 ยังคงดื่มอย่างต่อ

เนื่องถึงแม้จะรู้ว่าตั้งครรภ์ มารดาที่ดื่มสุราจะมีความ

สามารถในการเลีย้งดบูตุรลดลง โอกาสเกดิความรนุแรง

ในครอบครัวและเป็นตัวแบบให้แก่เด็กและเยาวชน 

(ทักษพล ธรรมรงัส ีและคณะ, 2556) ในปี พ.ศ. 2544– 

2554 ความชุกของของนักดื่มสตรีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 

1.1 ต่อปี แนวโน้มสตรีดื่มสุราแบบประจ�าเพิ่มข้ึนถึง

ร้อยละ 65 ซึ่งมากกว่าผู้ชาย (บัณฑิต ศรไพศาลและ

คณะ, 2550) 

การดืม่สรุาเพ่ิมข้ึนแต่อายท่ีุเริม่ดืม่กน้็อยลง เม่ือ

เกดิปัญหาจากการดืม่สรุาแล้วผูด้ืม่ยงัเข้าสูก่ระบวนการ

บ�าบัดรักษาน้อย การแก้ไขปัญหาไม่มีรูปแบบส�าเร็จรูป

จึงต้องไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไข

ของแต่ละบุคคล ดังน้ันเพ่ือให้การจัดการกับปัญหา

อย่างมีคุณภาพจึงต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต

และพฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีให้ครอบคลุมทุกมิติ

เพื่อท�าความเข้าใจกับความซับซ้อนของปรากฏการณ์

ดังกล่าว และใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดมาตรการ

ป้องกนัและช่วยเหลอืการตดิสรุาของสตรไีด้ เพราะสตรี

เป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการดูแลครอบครัวและบทบาท

ในการสร้างทรัพยากรของชาติในอนาคต
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อย่างไร

3. มาตรการป้องกันและช่วยเหลือสตรีติดสุรา

เป็นอย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย

ด�าเนินการศึกษาในจังหวัดหนึ่งของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ มีทะเบียนรายชื่อ ที่อยู ่ของสตรีที่

ได้รับการวินิจฉัยว่าติดสุราจากสถานบริการสุขภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Participant) 

ประกอบด้วย สตรีติดสุราเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) มีภูมิล�าเนาที่สามารถเข้า

ถึงและติดตามได้ สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ยินดีให้

ข้อมูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลในครอบครัว 

เพ่ือนของสตรีติดสุรา ผู้ประกอบการร้านค้า และ

บุคลากรสุขภาพผู ้ดูแลผู ้ที่มีปัญหาการด่ืมสุราหรือ

ผู ้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและสุรา เพ่ือศึกษาใน

ประเด็น 1) พฤติกรรมการดื่มและติดสุราของสตรีติด

สุรา ประกอบด้วย กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
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บริบทครอบครัวเดิม บริบทครอบครัวหลังแต่งงาน 

พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีติดสุรา การติดสุราของ

สตรี การหยุดดื่มสุราของสตรีติดสุรารวมถึงผลกระทบ

จากการติดสุรา 2) ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการดื่มและ

ติดสุราของสตรี ประกอบด้วย สภาพของสังคมชุมชน

และที่ท�างาน เพื่อนที่ร่วมดื่มสุรา การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจต่อการเข้าถึงสุรา 3) การให้คุณค่าต่อ

สุรา ประกอบด้วยทัศนคติและการให้คุณค่าต่อสุรา 

ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือน

ตุลาคม 2558 

วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการด�าเนินการวิจัยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและการป้องกันการติดสุราของสตรี แล้วจึง

น�าไปศึกษาน�าร่อง (Pilot Survey) กับสตรีติดสุราที่มา

รับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ข้อมูลและปรับกรอบแนวคิด

เพื่อใช้ด�าเนินการวิจัย สามารถสรุปประเด็นจากการ

ศึกษาน�าร่องได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมการดื่มและติดสุรา

ของสตรตีดิสรุา 2) สิง่แวดล้อมทีส่่งเสรมิการดืม่และติด

สุราของสตรี 3) การให้คุณค่าต่อสุรา

ขั้นที่  2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ตีความ พฤติกรรมและการป้องกันการติด

สุราของสตรีโดยศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical 

Data) จากจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Participant) 

ประกอบด้วย 1) สตรีติดสุราเลือกอย่างเจาะจง 

(Purposive Sampling) มีภูมิล�าเนาท่ีสามารถเข้าถึง

และติดตามได้ สมัครใจร่วมการวิจัยและยินดีให้ข้อมูล 

จ�านวน 20 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสตรีติดสุราจ�านวน 

34 คน เก็บข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัยโดยการ

สัมภาษณ์ (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม 

(Focus group discussion) และการสังเกต ตรวจ

สอบความน่าเชื่อของข้อมูลได้จาก 4 วิธีการหลัก คือ 

1) การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้

วางใจเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง 2) สอบถามซ�้า

ในประเด็นเดิมแต่เปล่ียนลักษณะการใช้ค�าพูดโดยไม่

ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกว่าถูกสอบสวนหรือถูก

จับผิด 3) ระมดัระวงัไม่ใช้มมุมองความคดิของผู้วจัิยใน

การตีความข้อมูลที่ได้มา และ 4) การตรวจสอบข้อมูล

โดยวิธีการยืนยันสามเส้า (Triangulation) จากนั้นน�า

ข้อมูลมาวิเคราะห์แบบ Content Analysis

ข้ันท่ี 3 การคืนข้อมูล เพ่ือตรวจสอบข้อมูล

และการจัดท�ามาตรการป้องกัน เม่ือวิเคราะห์ข้อมูล

และประมวลความอธิบายเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหา

ท้ังหมดแล้ว จัดท�าข้อค้นพบและผลการศึกษา และ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและช่วยเหลือสตรี

ติดสุราเพื่อให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อ

เป็นการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล จากนั้น

วิเคราะห์ สังเคราะห์มาตรการป้องกันและช่วยเหลือ

สตรีติดสุรา ท�าให้ทราบและรับรู้ถึงสภาพของปัญหา 

สาเหตุของปัญหา และยินยอมเข้าสู่การบ�าบัดรักษา 

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลสตรีติดสุราจ�านวน 20 ราย ส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี จ�านวน 16 ราย อายุต�่าสุด 

24 ปี สูงสุด 78 ปี จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษา จ�านวน 

19 ราย ประกอบอาชพีรบัจ้างมากทีส่ดุ จ�านวน 14 ราย 

สถานภาพสมรส จ�านวน 19 ราย อาศัยอยู่นอกเขต

เทศบาลจ�านวน 19 ราย

1. ตัวแบบทางสังคมที่ส�าคัญของสตรีติดสุรา 

ประกอบด้วย



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 295

 1.1 บริบทครอบครัวเดิม ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย มีความ

เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ที่สืบทอดกันมา สตรีมีบทบาทหน้าท่ีดูแลความเป็น

อยู่ของบุคคลในครอบครัว พบว่า บิดาทุกคนดื่มสุรา 

มารดาและพี่น้องส่วนใหญ่ดื่มสุรา สตรีติดสุราพึงพอใจ

พฤตกิรรมหลังจากดืม่สรุาเมือ่ส่งผลด้านบวกหากส่งผล

ด้านลบจะท�าให้ไม่พึงพอใจ บิดามารดาท่ีด่ืมสุราท�าให้

คุณภาพในการเลี้ยงดูบุตรน้อยลง หากมีปู่ย่าตายายที่

ไม่ดื่มสุราจะเป็นผู้ให้การเลี้ยงดู

 1.2 บริบทครอบครัวหลังแต่งงาน การ

แต่งงานเป็นอ�านาจการตัดสินใจของบิดามารดาท่ี

จะเลือกผู้ชายที่เหมาะสมให้ หลังแต่งงานไปแล้วพบ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสามี เช่น เจ้าชู้ ดื่มสุรา 

เล่นการพนนั ความรนุแรงในครอบครวั ท�าให้เกิดปัญหา

ภายในครอบครัว เน่ืองจากผิดหวังกับชีวิตครอบครัว 

เกิดความทุกข์ คับข้องใจ ความเครียด ขาดที่ปรึกษา

และผู้รับฟังท�าให้สตรีเริ่มดื่มสุราและดื่มมากขึ้น

 1.3 บรบิทส่ิงแวดล้อมต่อการเข้าถงึสรุา สรุา

เป็นเคร่ืองมอืทางสงัคมในการสร้างสมัพนัธภาพระหว่าง

บคุคล สร้างความสขุ แสดงความมีน�า้ใจ แสดงฐานะทาง

สังคม ความเท่าเทียม สร้างแรงจูงใจรวมถึงเป็นสัญญา

ใจของนายจ้างเพื่อความมั่นใจว่าจะมีผู้มาท�างานให้ใน

ครั้งต่อไป และเป็นแหล่งสร้างรายได้ จึงเป็นโอกาสใน

การเข้าถึงการดื่มสุราเพิ่มขึ้น

 1.4 กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ซึ่ง

เร่ิมจากครอบครัว สถานที่ท�างาน และสังคมชุมชนได้

ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของสตรีว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิด

ชอบงานภายในบ้านและดูแลความเป็นอยู่ของบุคคล

ในครอบครัวเป็นหลัก แม้ปัจจุบันจะต้องท�างานนอก

บ้านด้วยก็ตาม ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมต่าง 

ๆ เม่ือเข้าสู่การท�างานต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ

เพ่ือนร่วมงาน สถานที่ท�างานจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการท�างาน ทกัษะชวีติต่างๆ รวมทัง้ประสบการณ์

การด่ืมสุรา สังคมชนบทมีการพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนั มคีวามเชือ่ศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีมีสุราเป็นองค์ประกอบ เป็นการ

สร้างการให้คุณค่าต่อสุรา

2. ปัจจัยด้านบุคคลของสตรีติดสุรา ที่ส�าคัญ 

ประกอบด้วย

 2.1 การให้คุณค่าต่อสุรา จากกระบวนการ

หล่อหลอมการให้คุณค่าต่อสุราถึงผลบวกของการด่ืม

สุราต่อร่างกายและจิตใจ เป็นยาบ�ารุง เกิดความสุข 

บรรเทาความเครียด รักษาวัฒนธรรมประเพณี ทาง

สังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพ ทางเศรษฐกิจช่วยสร้าง

แรงจูงใจ สัญญาการจ้างงานและแหล่งรายได้ 

 2.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรี เริ่มดื่ม

ครั้งแรกอายุระหว่าง 12 – 20 ปี จ�านวน 15 ราย อายุ

ต�่าสุด 14 ปี สูงสุดอายุ 32 ปี ดื่มสุราขาวและสาโท 

สาเหตุคือ อยากลอง, สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วม

งาน, สนกุ, คลายเครยีด และเป็นยา โดยมเีพือ่น/ เพือ่น

ร่วมงานเป็นผู้ให้และร่วมดื่มสุรา

 2.3 การตดิสรุาของสตร ีเมือ่เริม่ดืม่สรุาครัง้

แรกและพึงพอใจกับผลจากการดื่มสุราซึ่งตรงกับความ

คาดหวังจากการดื่มสุราด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น บรรเทา

อาการปวดเมื่อยจากการท�างาน ความสนุกสนาน กล้า

แสดงออก สร้างสมัพนัธภาพ คลายความทกุข์ ความคับ

ข้องใจ ถงึแม้จะรูว่้าช่วยบรรเทาได้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

หรอืด้วยความจ�าเป็นด้านอาชพี ท�าให้ดืม่อย่างต่อเนือ่ง

เป็นระยะเวลานานและติดสุราในทีสุ่ด ซ่ึงระยะเวลาการ

ดื่มสุราจนถึงปัจจุบันนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยดื่ม

นาน 31–4 ปี มากที่สุด สตรีติดสุรารับรู้ว่าการดื่มสุรา

อาจเกิดผลกระทบด้านลบได้ในอนาคต แต่หลังจากดื่ม

สุราแล้วเกิดผลด้านบวกต่อร่างกายและจิตใจทันทีจึง

ท�าให้ยังคงการดื่มสุรานั้นต่อไป
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 2.4 การหยุดดื่มสุรา สตรีติดสุราส่วนใหญ่

เคยหยุดดื่มสุราและสามารถหยุดดื่มสุราได้มากกว่า 

1 ครัง้ มเีพยีง 4 รายทีไ่ม่เคยหยดุดืม่สุรา สตรตีดิสรุารบั

รู้ถึงโทษพิษภัยของสุราและการยอมรับจากสังคมน้อย 

สาเหตุ คือ สุขภาพร่างกายทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดื่ม

สุรา ปัญหาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจและ

เข้ารับการบ�าบัดรักษา ได้รับค�าแนะน�าให้หยุดดื่มจาก

บคุลากรทางการแพทย์ รบัการปรกึษาและทบทวนชีวิต

ตนเอง เข้าใจและเหน็คณุค่าตนเอง ลดการให้คณุค่าต่อ

สุรา เกิดความกลัวจากการเห็นบุคคลใกล้ชิดมีอาการ

ทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิตจากปัญหาการดื่มสุรา การ

ใช้หลักทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ยังพบว่าสตรี

ติดสุราบางรายไม่กล้าหยุดดื่มสุรา เนื่องจากกลัวว่าจะ

เสียชีวิตจากการหยุดดื่ม

 2.5 การเข ้าใจและเห็นคุณค ่าตัวเอง 

หลังจากสตรีติดสุราให้ความส�าคัญ เข้าใจและเห็น

คุณค่าตนเองเพ่ือการท�างาน ตนเองหรือบุตรซึ่งเป็น

บุคคลอันเป็นที่รัก เจ็บป่วยต้องเข้ารับการบ�าบัดรักษา 

สตรีติดสุราให้คุณค่ากับเรื่องอื่นของชีวิตมากกว่าสุรา 

ไม่ให้คุณค่าต่อสุราท�าให้สตรีติดสุราสามารถหยุดดื่ม

สรุาและคงการหยดุดืม่ได้จนถงึปัจจบัุน ท�าให้ระยะเวลา

การหยุดดื่มสุราในแต่ละครั้งนานขึ้น 

 2.6 สิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ จากการท่ีสตรี

ติดสุรามีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนา ให้

ความส�าคัญต่อสิ่งอ่ืนในชีวิตหรือลดการให้คุณค่าต่อ

สุราลง แต่ขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง

ที่จะหยุดดื่มสุรา จึงใช้การให้ค�ามั่นสัญญากับพระหรือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจท�าให้สามารถ

หยุดดื่มได้เป็นระยะเวลานานและนานข้ึนกว่าเดิมใน

ครั้งต่อ ๆ มา จะเห็นว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์

การหยุดดื่มสุราในแต่ละครั้งท�าให้มีผลต่อระยะเวลา

ห่างของการกลับไปดื่มซ�้าในครั้งต่อ ๆ มานานขึ้น 

3. ผลกระทบจากการติดสุรา

 3.1 ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพร่างกาย 

ด้านบวกจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการ

ท�างาน กระปร้ีกระเปร่า เจริญอาหาร เป็นยาบ�ารุง

ร่างกาย 

 ผลกระทบด้านลบเกิดอาการเมาสุรา 

อาละวาด เกิดอุบัติเหตุได้ ภาวะแทรกซ้อนขณะ

ตั้งครรภ์ ทารกเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด อาการ

ติดสุรา อาการถอนพิษสุรา เจ็บป่วย และพิการ 

 3.2 ผลกระทบต่อจิตใจ ด้านบวกฤทธิ์ของ

สุราจะท�าให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข อารมณ์

ครื้นเครง สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด นอนหลับ

พักผ่อน กล้าพูด กล้าแสดงออก ระบายความทุกข์ 

 ผลกระทบด้านลบท�าให้อารมณ์แปรปรวน 

หงุดหงิดง่าย อาการทางจิต พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับ

ความรุนแรงทางจิตกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

 3.3 ผลกระทบต่อสังคม ด้านบวก สุรา

เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับตัว สร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล สร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม การ

แสดงความเป็นพวกเดียวกัน การมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

เป็นองค์ประกอบของพธิกีรรมทางวฒันธรรม ประเพณี 

ความเชื่อทางสังคม 

 ผลกระทบด้านลบท�าให้ความรับผิดชอบ

ลดลง ขาดการให้เกียรติและความเคารพ ความรุนแรง

ในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ขาดวิจารณญาณใน

การคิดโดยเหตุผลในการด�ารงชีวิต ขาดสติสัมปชัญญะ

ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ มีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควรหรือไม่เหมาะสม ท�าให้ถูกสังคมครหา 

การค้าประเวณี เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ 

 3.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านบวก สุรา

สามารถสร้างรายได้ให้กบัครอบครวัแม้จะรูว่้าเป็นเรือ่ง

ผิดกฎหมาย สร้างความไว้วางใจ ใช้เป็นสัญญาผูกมัด
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ของนายจ้างเพ่ือความมัน่ใจว่าจะมผีูม้าท�างานให้ในการ

จ้างงานครั้งต่อไป 

 ผลกระทบด้านลบ สุราท�าให้เกิดความสูญ

เสียค่าใช้จ่าย เวลาไปกับการดื่มสุรา รายได้ไม่เพียง

พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีหนี้สิน การท�างานด้อย

ประสิทธิภาพหรือเจ็บป่วย การสูญเสียโอกาสในการ

ท�างานหารายได้ เสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมเมื่อเข้ารับการ

รักษาพยาบาล  

มาตรการป้องกันการติดสุราของสตรี

เพือ่เป็นการป้องกนัความรนุแรงและช่วยเหลอื

การติดสุราของสตรี จึงเสนอมาตรการป้องกันและช่วย

เหลือการติดสุราของสตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่มช่องทางเข้า

ถึงระบบบริการด้านสุขภาพให้กับกลุ่มสตรีที่มีปัญหา

การดื่มสุรา โดยการค้นหาสตรีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสุรา

และกลุ่มติดสุรา ให้เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาได้

รวดเร็วขึ้น เป็นการป้องกันผลกระทบที่รุนแรงเพ่ิมขึ้น

ในทุกด้าน และพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือ

ผู้มีปัญหาติดสุรากลุ่มเฉพาะเพศหญิงในบริบทสังคม

ไทย โดยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการศึกษา

วิถีชีวิตและท�าความเข้าใจกับกระบวนการทางสังคมที่

กล่อมเกลาวิถีการดื่มสุราของคนในสังคมเพื่อท�าความ

เข้าใจสตรีติดสุราและใช้เป็นแนวทางการสร้างคุณค่า

ในตนเองของสตรี 

2. กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนและ

ประชาสมัพนัธ์การให้การปรกึษาปัญหาต่างๆ ทีส่ามารถ

เข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทางและสะดวกกับผู้ใช้

บริการกลุ่มสตรีแต่ละช่วงวัย

3. กระทรวงวัฒนธรรมควรส่งเสริมการใช้หลัก

การทางศาสนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและ

คุณค่าในตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อการ

สร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการปรับ

เปลี่ยนทัศนคติและลดการให้คุณค่าต่อสุรา

4. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมการเรียน

รู ้กับเด็กและเยาวชนสตรีทุกช่วงช้ันเกี่ยวกับสุราให้

ครอบคลุมทุกด้านท้ังประโยชน์และผลกระทบที่เกิด

ข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวท่ีชัดเจน ส่งเสริมเด็ก

และเยาวชนสตรีการสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning 

Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) ที่สามารถที่จะพัฒนา

ความเข้มแข็งของตนเองในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้

เหมาะสม 

5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ควรสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของสถาบัน

ครอบครัวโดยการพัฒนาครอบครัวปลอดสุราเพ่ือ

เป็นต้นแบบในการสร้างเยาวชนที่มีความเข้มแข็งและ

มั่นคงทางจิตใจ

6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์ควรสร้างเสรมิคณุค่าของบทบาทต่าง ๆ  ของสตรี

ในครอบครัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อสร้างความ

เท่าเทียมของบทบาททางสังคมเช่นเดียวกับเพศชาย 

7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือของ

สตรีที่ต้องการรับการปรึกษา การช่วยเหลือสนับสนุน 

ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว

8. ผู้บังคับใช้กฎหมายมีการด�าเนินการอย่าง

จริงจังเพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมลดโอกาส

การเข้าถึงสุราของสตรีกลุ่มต่างๆ 

อภิปรายผล

จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและติดสุรา

ของสตรี พบว่า

1. ตัวแบบทางสังคมที่ส�าคัญของสตรีติดสุรา 

ประกอบด้วย บริบทครอบครัวเดิมของสตรีติดสุรา

เป็นจุดเร่ิมต้นของตัวแบบการด่ืมสุราจากบุคคลใน

ครอบครัวส่วนใหญ่ดื่มสุรา ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีใน

การรบัผดิชอบของผูห้ญงิต้องดแูลงานภายในครอบครวั
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แม้จะต้องท�างานนอกบ้านด้วยกต็ามและสร้างความคดิ 

ความเช่ือ รวมทั้งการให้คุณค่าเก่ียวกับการดื่มสุราที่มี

ท้ังผลด้านบวกและด้านลบ เมื่อเข้าสู่วิถีชีวิตของการ

ท�างานมีการเรียนรู้การให้คุณค่าของสุราด้านสังคม

เพือ่ใช้ในการปรบัตวั สร้างสมัพนัธภาพให้เป็นส่วนหนึง่

ของกลุม่รวมทัง้ตวัแบบการดืม่สรุาจากเพือ่นและเพือ่น

ร่วมงานและมีประสบการณ์ตรงจากการดื่มซึ่งเกิดผล

ด้านบวกกับตนเองเพราะตรงกับความคาดหวังต่อผล

ของการดื่มในครั้งน้ัน ๆ หลังจากแต่งงานมีครอบครัว

และผิดหวังกับชีวิตครอบครัวไม่สามารถหาที่ปรึกษา

และจัดการปัญหาได้จึงใช้สุราเป็นตัวช่วยให้นอนหลับ

พักผ่อนและบรรเทาความเครียดถึงจะรู้ว่าเป็นเพียง

ชั่วคราวก็ตามท�าให้ยังคงการดื่มสุราอย่างต่อเนื่อง

กระทั่งติดสุราเนื่องจากต้องการฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของสุรา 

อีกท้ังสงัคมชนบททีม่สีรุาเป็นองค์ประกอบของพิธกีรรม

ของวัฒนธรรมประเพณี แม้จะมีความเชื่อและศรัทธา

ต่อศาสนาจึงหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติธรรมจะเป็นเพียง

ท�าบุญตามเทศกาลส�าคัญ อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจท�าให้เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถงึสรุาได้

ง่ายขึ้น เหล่านี้เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม

ที่เป็นส่วนส�าคัญในการหล่อหลอมท�าให้เกิดความคิด 

ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม การให้คุณค่าต่อสุรา 

อธิบายได้ว่า ครอบครัวที่มีอิทธิพลในการหล่อ

หลอมบุคคลจากการเรียนรู้และเลียนแบบบุคคลที่ชื่น

ชอบ การรับรู้พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดา มารดา 

ที่เกิดขึ้นซ�้า ๆ ท�าให้ก่อเกิดความรู้สึก การคิด การจ�า 

ความเชือ่ทีเ่กิดขึน้แม้จะยงัไม่ได้มกีารแสดงออกถงึการก

ระท�านั้นในทันทีแต่เป็นการสั่งสมความรู้สึก ความเชื่อ 

ค่านิยมต่าง ๆ ที่มีต่อสุราไว้ สอดคล้องกับการศึกษา

ของ Duncan, Duncan and Strycker (2006) และ 

Tildesley and Andrews (2008) พบว่า การดื่มสุรา

ของเด็กเกิดจากเลียนแบบพ่อแม่ ครอบครัวท่ีมีปัญหา

การด่ืมยิ่งส่งผลให้เด็กมีการดื่มสุรา เด็กเล็กท่ีเริ่มดื่ม

สุราครั้งแรกมักต้ังต้นที่บ้าน พฤติกรรมดื่มสุราของ

ผู้ปกครองเป็นปัจจัยเริ่มแรกที่ท�าให้เด็กต้ังใจที่จะดื่ม

สุรา การไม่ติดตามและให้ค�าแนะน�าที่ดีของผู้ปกครอง

ที่ด่ืมสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะดื่มสุราที่มากขึ้นของ

เด็กโดยเฉพาะเด็กหญิง การไม่เคร่งครัดต่อระเบียบ

วินัยมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะด่ืมสุราของท้ังเด็กชายและ

เด็กหญิง และอรทัย วลีวงศ์, สุรศักด์ิ ไชยสงค์ และ

ทักษพล ธรรมรังสี (2553) พบว่า เยาวชนที่ทั้งพ่อและ

แม่ดื่มแอลกอฮอล์และที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งดื่ม

แอลกอฮอล์จะมโีอกาสท่ีจะมพีฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล์

มากกว่าเยาวชนที่ทั้งพ่อและแม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 

1.94 เท่า และ 1.74 เท่าตามล�าดับ

สตรีติดสุราหลังจากจบช้ันประถมศึกษาต้อง

ออกมาเพ่ือประกอบอาชีพโดยมีเพ่ือนร่วมงานต่าง

กลุ่มวัยต้องมีการปรับตัวจึงใช้สุราเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างสัมพันธภาพและการปรับตัว จากการศึกษาของ

สมชาย จันทร์ซา (2550) พบว่า กลุ่มหญิงวัยแรงงาน

มองสุราเป็นเครื่องมือในการที่จะยึดโยงความสัมพันธ์

อนัดภีายในกลุม่ การประสานงานรวมกลุม่ผ่านหัวหน้า

กลุ่มคนงานที่สามารถไว้ใจได้และต้องเข้ากับนายจ้าง

และเพื่อนร่วมงานได้ทุกคน ท�างานเป็นทีม แต่ละคน

ท�างานรู้จักหน้าที่ของตนเอง ถึงจะได้ปริมาณงานที่

มากและท�างานให้เสร็จตามที่นายจ้างต้องการ การ

รวมกันเพื่อสร้างอ�านาจการต่อรองค่าแรงในการจ้าง

งานของนายจ้างและเลือกว่าจะไปท�างานกับนายจ้าง

คนไหน อีกมุมหนึ่งของเหล้าที่ผู้หญิงอยากเรียกร้อง

ความเสมอภาคจากสังคม ความเท่าเทียมกันระหว่าง

เพศ การที่ผู ้หญิงออกท�างานนอกบ้านท�าให้มีพื้นที่

ทางสังคมนอกบ้านมากขึ้น ใช้เหล้าเพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความต้องการ เป็นสัญลักษณ์ที่ให้สังคมรับรู้ อีก

ทั้งวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยจะมีสุราเป็น

องค์ประกอบสม�่าเสมอ โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม 

สอดคล้องกับการศึกษาของดามธรรม จินากูล, อ�าพันธุ์ 
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อยู่เจริญ, ไพฑูรย์ นิยมนา และชัญญา จินากูล (2551) 

พบว่า ชุมชนนิยมจัดงานช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

โดยถือตามหลักโหราศาสตร์และบทบาทหน้าที่ทาง

สังคม การเลี้ยงเหล้าในงานคงมีอยู่อย่างสืบเนื่องในเชิง

วัฒนธรรม วิธีคิดและการให้ความหมายของเหล้าของ

ชุมชนเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ท�าให้เกิดนักดื่ม

สตรีวัยผู้ใหญ่หน้าใหม่ และพบว่าสตรีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่

ประสบกับปัญหาในครอบครัวเนื่องจากความผิดหวัง

กับพฤติกรรมของสามีหรือบุตรเกิดความเครียด ความ

ทุกข์และคับข้องใจ อีกทั้งขาดที่ปรึกษาจึงดื่มสุราเพื่อ

ผ่อนคลายความเครียดคล้องกับการศึกษาของ Tsai, 

Floyd, O’ connor, and Velasquez (2008) พบว่า 

สตรีที่มีประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานทางจิตใจ

อย่างรุนแรงจะมีการดื่มสุราเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการดื่ม

หนัก และ Lau-Barraco, Skewes, and Stasiewicz 

(2008) พบว่า เม่ือสตรีอยูใ่นภาวะอารมณ์ไม่สบายใจ มี

ความขดัแย้งกับผูอ่ื้นหรอืมคีวามตึงเครยีด สตรมีกัตอบ

สนองอารมณ์เหล่านี้ด้วยการดื่มสุรามากกว่าเพศชาย 

กระบวนการกล ่อมเกลาทางสังคมเป ็น

กลไกหนึ่งของการควบคุมสังคมท�าให้บุคคลน�าไป

ปฏิบัติตามเพื่อท�าให้บรรทัดฐานและค่านิยมของ

สังคมกลายเป็นของตนเอง เพราะเป็นพื้นฐานของ

การเรียนรู ้บทบาทที่จะก่อรูปให้เป็นอัตลักษณ์ของ

ตนเอง จะเห็นว่าพฤติกรรมการดื่มสุราท่ีเกิดซ�้า ๆ 

จากสิ่งแวดล้อมของสตรีติดสุราท�าให้เกิดความชอบ 

การเรียนรู้ (Acquisition) โดยการสังเกตจากตัวแบบ

รอบตวั ให้ความสนใจและใส่ใจ (Attention) สอดคล้อง

กบัเหตกุารณ์ของผูส้งัเกต เมือ่สนใจแล้วจะผ่านไปสูข่ัน้

ตอนของการบันทึกจดจ�า (Retention) สิ่งที่ตนสังเกต

ไว้ในความจ�าระยะยาว เวลาผ่านไปเกดิสถานการณ์ใกล้

เคียง บุคคลมีความพร้อมจะแสดงพฤติกรรมเหมือน

ตัวแบบ (Reproduction) บางครั้งอาจท�าได้เหมือน 

ดีกว่า หรือมีบางส่วนที่เหมือนกับตัวแบบ เนื่องจาก

เป็นกระบวนการทางพุทธปัิญญา (Cognitive process) 

ของแต่ละบุคคล การที่แสดงพฤติกรรมเลียนแบบนั้น

ต้องมกีระบวนการจูงใจจากความคาดหวงัต่อพฤติกรรม

นั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับตนเอง หรือพฤติกรรมที่

แสดงออกมานั้นจะท�าให้ตนเองหลีกเลี่ยงกับปัญหา

ที่จะต้องเผชิญ สอดคล้องกับ Jhingan, Shyangwa, 

Sharma, Prasad, and Khandelwal (2003) พบว่า 

การเสพตดิสรุาของสตรเีนปาลส่วนใหญ่ได้รบัอทิธพิลมา

จากการยอมรบัในสงัคม และวฒันธรรมของตน (socio-

culture sanction) และ Collins and McNair (2002) 

พบว่า ในสหรัฐอเมริกาการดื่มสุราของสตรีเอเชีย-

อเมริกันได้รับอิทธิพลมาจากบรรทัดฐานการดื่มของ

ชมุชนเชือ้ชาตติน (drinking norm of ethnic) หรอืโดย

บรรทดัฐานการด่ืมของประเทศดัง้เดิมก่อนย้ายถิน่ฐาน 

2. ปัจจัยด้านบุคคลที่ส�าคัญของสตรีติดสุรา 

ประกอบด้วย

 2.1 การให้คุณค่าต่อสุรา การให้คุณค่า

ต่อสุรา จากกระบวนการหล่อหลอมการให้คุณค่าต่อ

สุราถึงผลบวกของการดื่มสุราต่อร่างกายและจิตใจ 

เป็นยาบ�ารุง เกิดความสุข บรรเทาความเครียด รักษา

วัฒนธรรมประเพณี ทางสังคมช่วยสร้างสัมพันธภาพ 

ทางเศรษฐกิจช่วยสร้างแรงจูงใจ สัญญาการจ้างงาน

และแหล่งรายได้ จากการศกึษาของเกยีรติพงษ์ อตุิพร, 

สุกัญญา ปริสัญญกุล, และพรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 

(2550) เกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทาง

สังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่ม

แอลกอฮอล์ในสตรีวัยรุ่นทางภาคเหนือ พบว่า กลุ่มดื่ม

แอลกอฮอล์ร้อยละ 63 มีทัศนคติทางบวกต่อแบบแผน

การด่ืมแอลกอฮอล์ มีความเช่ือที่เป็นมาตรฐานทาง

สังคมในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มไม่ดื่มร้อยละ 37 

มีทัศนคติทางลบต่อแบบแผนการด่ืมแอลกอฮอล์ มี

ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมในระดับสูง กลุ่มที่

ดื่มและไม่ดื่มรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อแบบแผนการ
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ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใน

ระดับปานกลาง ความเชื่อท่ีเป็นมาตรฐานทางสังคมมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์

อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 การรบัรูเ้หล่านีเ้ป็นจดุเริม่ของการให้คุณค่า

ต่อสุรา เนื่องจากในสังคมไทยมีการใช้สุราในพิธีกรรม

ต่าง ๆ  เช่น การเซ่นไหว้สิง่ศกัด์ิสทิธิ ์เมือ่ด่ืมไปแล้วจะเกดิ

ภาวะจติเหนอืมนษุย์และสามารถเชือ่มกบัเทพวิญญาณ

ได้ เป็นมงคลแก่ชีวิตเน่ืองจากสุราท�ามาจากข้าวถือว่า

เป็นของสูง รักษาอาการเจ็บป่วย เรียกขวัญ พิธีใน

เทศกาลต่าง ๆ เช่น เลี้ยงผีประจ�าหมู่บ้าน ผีบรรพบุรุษ 

การเล้ียงผีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว โดย

การเลี้ยงผีที่อยู่ตามสวนของตนเองเรียกว่า “ผีเจ้าท่ี” 

โดยการเลี้ยงผีเจ้าที่นี้มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการแก้บน 

เป็นการตอบแทนที่เจ้าท่ีได้ช่วยดูแลสวนจนกระทั่งได้

ผลผลิตและขายให้ได้ก�าไร (สมชาย จันทร์ชา, 2550) 

สุราใช้ในทางสังคมเมื่อต้องการเน้นย�้าเจตนาหรือข้อ

ตกลงบางอย่าง เช่น สาบานเป็นมิตร เพื่อเลื่อนสถานะ

ทางสังคมวัยรุน่จึงมกัจะแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญด่้วยการ

ดื่มสุรา หรือผู้หญิงดื่มสุราเพื่อเลื่อนสถานะว่าเป็นคน

ทันสมัย ผู้หญิงต้องการที่จะเรียกร้องความเสมอภาค 

ความเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ ท�าให้ผู้

หญงิต้องออกมาท�างานนอกบ้าน มพีืน้ทีท่างสงัคมนอก

บ้านเพิม่มากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยูเ่ดมิ โดยมเีหล้าเป็นเครือ่ง

มอืทีแ่สดงให้เหน็ถงึความต้องการหรอืเป็นสญัลกัษณ์ท่ี

ฝ่ายหญงิอยากให้สงัคมรบัรูว่้าพืน้ทีท่างสงัคมของผูห้ญงิ

กมี็เหมอืนกนั (สมชาย จนัทร์ชา, 2550) ใช้เป็นยา หมกั 

แช่หรือดองสุรา เพราะเช่ือว่ามีสรรพคุณในการบ�ารุง

ร่างกาย แก้ปวดเม่ือย ช่วยเจรญิอาหาร ดืม่เพ่ือสงัสรรค์ 

สุราถูกน�าไปใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามช่วง

เวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของสตรี เริ่มดื่ม

ครั้งแรกอายุระหว่าง 12-20 ปี สาเหตุคือ อยากลอง 

สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สนุก คลายเครียด 

และเป็นยา โดยมเีพือ่น/ เพือ่นร่วมงานเป็นผูใ้ห้และร่วม

ดื่มสุรา อธิบายตามทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของอิริค

สันได้ว่า ระยะอายุ 12-20 ปี เป็นระยะวัยรุ่นที่ต้องการ

ค้นหาอตัลกัษณ์ของตนเอง เข้าไปผกูพนัทางสงัคมและ

ต้องการต�าแหน่งทางสังคม ต้องการอิสระและเป็นตัว

ของตัวเอง การทีเ่ข้าสู่วยัท�างานพบเพ่ือนร่วมงานต่างวยั

และต้องการยอมรับจากสังคมของผู้ร่วมงาน พยายาม

สร้างอัตลักษณ์ของตนเองโดยคล้อยตามกับกลุ่มเพ่ือน

จากการที่ยังไม่สามารถค้นหาตนเองเองได้ชัดเจน การ

สร้างสัมพันธภาพกบักลุ่มเพ่ือนร่วมงานจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น

ส�าคัญของกลุ่มวัยนี้ซ่ึงเป็นท้ังสร้างความคิด ความเชื่อ 

และทัศนคติของตนเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่

 2.3 การตดิสรุาของสตร ีเมือ่เริม่ดืม่สรุาครัง้

แรกและเกิดความพึงพอใจกับฤทธิ์ของสุราที่เกิดขึ้น

ซ่ึงตรงกับความคาดหวังจากการด่ืมสุราที่ช่วยบรรเทา

อาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายและจิตใจ แม้จะรู้ว่า

ช่วยบรรเทาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ท�าให้ด่ืมอย่างต่อ

เนื่องเป็นระยะเวลานานและติดสุราในท่ีสุด และรับรู้

ว่าการด่ืมสุราอาจเกิดผลกระทบด้านลบได้ในอนาคต

แต่ความต้องการผลด้านบวกที่เกิดขึ้นทันทีหลังดื่ม

สุราจึงท�าให้ยังคงการดื่มสุรานั้นต่อไป เนื่องจากปัจจัย

ทางชีวเคมี สุราที่มีผลต่อการท�างานของสมอง ความ

ต้องการด่ืมอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาท

ส่วนกลาง คอื สมองส่วนเวนทรลั (Ventral Tegmental 

Area) ซึ่งเชื่อมโยงการท�างานกับสมองส่วนนิวเคลียส 

แอคคัมเบนส์ (Nucleus Accumbens) บริเวณดัง

กล่าวมีชื่อว่า เบรน รีวอร์ด ซิสเตม (Brain Reward 

System) ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีสารสื่อประสาท 

(Neurotransmitter) ท่ีส�าคัญคือ เอนโดจีเนียส 

โอปิออยด์ (Endogenous Opioid) และโดปามีน 
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(Dopamine) โดยสารทั้งสองชนิดนี้จะถูกกระตุ้นโดย

แอลกอฮอล์ ท�าให้หลั่งออกมากกว่าปกติ ในระยะแรก

ท�าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีความสุข กดสมองจึงรู้สึก

ผ่อนคลาย มึนงง ท�าให้นอนหลับได้ง่ายแต่การนอนจะ

ไม่ต่อเนื่องจะตื่นบ่อย สมาธิลดลง การยับยั้งชั่งใจน้อย

ลง ซ่ึงประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการดื่มสุราตรงกับ

ความคาดหวงั จงึเกดิความพงึพอใจ สงัคมไทยให้คณุค่า

กบัสรุา จงึสร้างการให้คณุค่าต่อสรุาประทบัเข้าสูค่วามจ�า 

เมือ่ต้องการความรูสึ้กเช่นเดมิอกีกจ็ะแสวงหามาดืม่อกี

ซ�้า ๆ จากการศึกษาของ Nolen-Hoeksema (2004) 

พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มและเกิดปัญหาทั้งด้านชีวะ

จิตสังคมไม่ชัดเจนเท่าผู้ชาย ผู้หญิงซึ่งดื่มน้อยแต่เมา

ง่าย ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Model) เชื่อ

ว่าการตดิสรุามผีลมาจากความกงัวลลกึ ๆ  ท่ีมอียูร่อบ ๆ  

มีความขัดแย้งในใจ (พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และ

ปริทรรศ ศิลปกิจ, 2553) การท่ีมีความขัดแย้งอย่าง

รุนแรงในใจและกดความรู้สึกเอาไว้เป็นสาเหตุหนึ่งท่ี

ท�าให้ดื่มหรืออาจเกิดจากจิตใจ เช่น กระบวนการคิด

ระดับสติปัญญา ภาวะอารมณ์ความต้องการลดสภาวะ

ทางอารมณ์ที่ไม่สามารถทนทานได้ ความตึงเครียด 

ความก้าวร้าว ความรูสึ้กซมึเศร้า การมเีนือ้หาความคดิที่

บดิเบอืน (Cognitive Distortion) ซึง่บุคลกิภาพของผูท้ี่

ตดิสรุาจะมลีกัษณะปรับตวัไม่ได้ ท�าให้ไม่สามารถสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้ มีการพึ่งพาไม่สามารถ

ต่อสู้กับความผิดหวัง รู ้สึกเป็นบาป รู้สึกไร้ค่า การ

ศึกษาของ Lau-Barraco, Skewes, and Stasiewicz 

(2009) พบว่า สตรตีดิสรุามปัีญหาเรือ่งอารมณ์ซมึเศร้า

และพฤติกรรมดื่มสุราในช่วงที่ไม่สบายใจและมีความ

ขัดแย้งกับผู้อื่นมากกว่าผู้ติดสุราชาย อาการซึมเศร้า

เป็นตัวกลางเชื่อมโยงความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ

การเป็นเพศหญิงและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ

การดื่มสุรา และปัจจัยทางสังคม (Social Model) เชื่อ

ว่า การติดสุราเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบริบท

ของบุคคลแรงกดดันจากสังคม การเลี้ยงดูวัฒนธรรม 

เชื้อชาติ ศาสนา การไม่มีงานท�าภาวะยากจน ความขัด

แย้งของคู่สามีภรรยา ความเครียดจากงาน เด็กมีการ

เลียนแบบพฤติกรรม ผู้ใหญ่หรือท�าตัวให้เหมือนเพื่อน

กลุ่มดื่มสุรา 

 2.4 การหยุดดื่มสุรา สตรีติดสุราส่วนใหญ่

มีประสบการณ์การหยุดดื่มสุราและสามารถหยุดดื่ม

สุราได้มากกว่า 1 ครั้ง สตรีติดสุรารับรู้ถึงโทษพิษภัย

ของสุรา การยอมรับจากสังคมน้อย จากการเจ็บป่วย

ทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อเข้ารับการบ�าบัดรักษา ได้

รบัการปรกึษาดแูลท�าให้ได้ทบทวนชวีติตนเองและเหน็

คณุค่าตนเอง ให้คณุค่าต่อสุราลงลด เกดิความกลัวจาก

การเห็นบคุคลใกล้ชดิมอีาการทกุข์ทรมานก่อนเสยีชวีติ

จากปัญหาการด่ืมสรุา การใช้หลกัทางศาสนาเป็นสิง่ยดึ

เหนี่ยวจิตใจสอดคล้องกับการศึกษาของสุภา อัคจันทร์ 

(2559) พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองในการ

หยุดดื่มสุราและการจัดการพฤติกรรมการดื่มสุรามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจในการหยดุด่ืมสรุา

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และธีระชัย พบหิรัญ, มานพ 

คณะโต และลาวัลย์ บุญชื่น (2557) พบว่า การรับรู้

สมรรถของตน ทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติด การคล้อย

ตามกลุ่มที่อ้างอิง มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ

เลิกใช้ยาเสพติดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 2.5 การเห็นคุณค่าตนเอง หลังจากได้

ทบทวนชีวิตของตนเองท�าให้เข้าใจและเห็นคุณค่าตัว

เองท้ังบทบาทหน้าท่ีในการท�างาน ความเป็นแม่ ต้อง

รับผิดชอบครอบครัวเป็นสาเหตุให้สตรีติดสุราสามารถ

หยุดดื่มสุราได้ ระยะเวลาการหยุดดื่มสุราในแต่ละครั้ง

นานขึ้นและคงการหยุดด่ืมได้จนถึงปัจจุบัน จากการ

ศึกษาของ Nolen-Hoeksema (2004) พบว่า ปัจจัย

ด้านจิตสังคมเป็นตัวป้องกันปัญหาการด่ืมในผู้หญิง

มากกว่า คือ ผู้หญิงมีความภูมิใจในตน (Self-Esteem) 

ต�่ากว่าผู้ชาย มุมมองทางสังคมไม่ยอมรับการดื่มของผู้
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หญิง ผู้หญิงมีความเป็นแม่สูง ต้องการเป็นคนคอยดูแล

ช่วยเหลือคนอื่นท�าให้ปกป้องตนเองจากการดื่มหนัก 

 2.6 สิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ จากการท่ีสตรี

ติดสุรามีความศรัทธาต่อศาสนาและให้ความส�าคัญต่อ

สิ่งอ่ืนในชีวิตหรือลดการให้คุณค่าต่อสุราลง แต่ขาด

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะหยดุดืม่สรุา 

จงึใช้การให้ค�ามัน่สัญญากบัพระหรอืส่ิงศกัดิส์ทิธิเ์ป็นสิง่

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจท�าให้สามารถหยุดดื่มได้เป็นระยะ

เวลานานและนานขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อ ๆ  มา การถอด

บทเรียนเจ็ดปีของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทักษ

พล ธรรมรังสี (2553) พบว่า ประชาชนกว่าครึ่งมีความ

ตระหนกัในการลดละเลกิการดืม่เพิม่ขึน้ เยาวชนมคีวาม

ตระหนกัเพิม่ขึน้ชดัเจนกว่าวยัอืน่ นกัดืม่กว่าคร่ึงได้ปรบั

เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงเข้าพรรษา โดย

นักดื่มประมาณหนึ่งในสามได้งดการดื่มตลอดเทศกาล 

ศาสนาและศีลธรรมเป็นเหตุผลส�าคัญที่สุดในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม

3. ผลกระทบจากการติดสุรา

 3.1 ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพร่างกาย 

ด้านบวกจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย สดชื่น เจริญ

อาหาร เป็นยาบ�ารุงร่างกาย ด้านลบ เมาสรุา อาละวาด 

ติดสุรา เกิดอุบัติเหตุได้ เจ็บป่วย และพิการ จากการ

ศกึษาของ Register, Cline, and Shively (2002) สตรี

ที่ด่ืมสุราระดับปานกลางพบอัตราการตายจากมะเร็ง

เต้านมสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และความเสี่ยง

ของการเกดิมะเร้งเต้านมจะสงูข้ึน Schilling, Aseltine, 

Glanovsky, James, and Jacobs (2008) พบว่า 

สตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมดื่มหนักเป็นครั้งคราวมีความ

สัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมท�าร้ายตัวเองอย่างมีนัย

ส�าคัญ และ Nolen-Hoeksema (2004) พบว่า ผลก

ระทบจากการดืม่มีผลเสยีต่อสขุภาพรนุแรงมากกว่าทัง้

ที่ด่ืมปริมาณน้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะด้านสติปัญญา

และการเคลือ่นไหว การถกูท�าร้ายร่างกายและทางเพศ

 3.2 ผลกระทบต่อจิตใจ ด้านบวกฤทธิ์ของ

สุราจะท�าให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข อารมณ์

ครื้นเครง สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด นอนหลับ

พักผ่อน กล้าพูด กล้าแสดงออก ระบายความทกุข์ ด้าน

ลบท�าให้อารมณ์แปรปรวน อาการทางจิต ฆ่าตัวตาย 

ความรุนแรงทางจิตกับทุกคนในครอบครัว จากการ

ศึกษาของ Lucas, Goldschmidt, and Day (2003) 

พบว่า การดื่มสุราของสตรีตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกชาว

แอฟริกัน - อเมริกันจากอารมณ์ซึมเศร้า ความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเองต�่า และการมีความสุขเมื่อได้ตั้งครรภ์

เป็นปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

 3.3 ผลกระทบต่อสังคม ด้านบวก สุราเป็น

เครื่องมือช่วยในการปรับตัว สร้างสัมพันธภาพ ความ

มั่นใจ สิทธิเท่าเทียมกัน เป็นองค์ประกอบของพิธีกรรม

ทางวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ ด้านลบ

ท�าให้ความรับผิดชอบลดลง ความรุนแรงในครอบครัว 

ครอบครัวแตกแยก ขาดวิจารณญาณในการคิดโดย

เหตุผลในการด�ารงชีวิต การค้าประเวณี เสี่ยงต่อการ

เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การศึกษาของ สุภัทตรา 

โสมีชัย (2551) พบว่า สตรีไทยภาคอีสานเชื่อว่าการดื่ม

สรุาของวยัรุน่และวยัผูใ้หญ่จะสามารถจดัการความอาย 

เพิ่มความกล้าแสดงออก ท�าให้เข้าสังคมได้ง่ายมีเพื่อน

มากขึน้ และ พงษ์เดช สารการ และคณะ (2550) ศกึษา

พฤตกิรรมการด่ืมสรุากบัการกระท�าความรุนแรงต่อสตรี

ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า หากสตรีและสามีดื่มสุราทั้ง

สองฝ่ายมีผลต่อสตรีถูกกระท�าความรุนแรงถึง 8.5 เท่า 

(95%, Cl = 1.75-41.90, p = 0.008)

 3.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านบวก 

สร้างรายได้ ความไว ้วางใจ สัญญาการจ้างงาน 

ด้านลบ สญูเสยีค่าใช้จ่าย การท�างานด้อยประสทิธภิาพ 

เสียโอกาสในการท�างาน ค่าใช้จ ่ายทางอ้อมเมื่อ

ป่วย การศึกษาของสุภัทตรา โสมีชัย (2551) พบว่า 
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ผลกระทบจากการดื่มสุราของสตรีผู้ไทยในภาคอีสาน

คือเกิดหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงข้ึน 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

เข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้หยุด

พฤติกรรมการดื่มสุราป้องกันความรุนแรงจากผลกระ

ทบของการดื่มสุรา

2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุราและระบบ

บรกิารดูแลช่วยเหลอืสตรท่ีีมีปัญหาการดืม่สรุาเชงิสงัคม 

การน�าหลักศาสนามาใช้ในกระบวนการบ�าบัดรักษา 

โดยจัดการบริการท่ีหลากหลายตามบริบทของสตรีติด

สุราเพื่อท�าให้สามารถเห็นคุณค่าตนเอง

3. พฒันาการสร้างความเข้มแข็งของครอบครวั

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

การให้คณุค่าต่อสรุาทีเ่หมาะสมผ่านกระบวนการกล่อม

เกลาทางสังคม ให้มีต้นแบบแก่เยาวชนด้านปลอดสุรา

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เยาวชน

4. ส่งเสริมและสร้างคุณค่าบทบาทต่าง ๆ ของ

สตรีในครอบครัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อสร้าง

ความเท่าเทียมของบทบาททางสังคมเช่นเดียวกับ

เพศชาย

5. ส่งเสริมการเรียนรู ้กับเด็กและเยาวชน

สตรีทุกช่วงชั้นเกี่ยวกับสุราให้ครอบคลุมทุกด้านทั้ง

ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวท่ีชัดเจน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนสตรีการ

สร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต 

(Life Skills) ที่สามารถที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของ

ตนเองในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้เหมาะสม

6. เพิ่มช่องทางแหล่งให้การปรึกษา ดูแลช่วย

เหลอืสนบัสนนุ ทัง้ระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ ระยะยาวและ

ประชาสมัพนัธ์ให้กลุม่เดก็และสตรอีย่างทัว่ถงึ เพือ่การ

เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

7. รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการน�า

หลักเบญจศลีโดยเฉพาะศีลข้อ ๕ มาใช้ในชีวติประจ�าวนั 

รวมทัง้สร้างวฒันธรรม ประเพณต่ีาง ๆ  ในชมุชนต้องงด

ใช้สุราเป็นองค์ประกอบ 

8. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมรวมทั้งการ

บงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ลดโอกาสการเข้าถงึสุรา การกระ

ท�าความรนุแรงเดก็และสตรเีพือ่น�าบคุคลทีม่ปัีญหาจาก

การดื่มสุราเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มสตรีที่ด่ืม

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 บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ การ

บรหิารจัดการเทศบาลของผูบ้รหิารเทศบาลในภาคตะวนัออกบนพืน้ฐานของการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีโดย

มีวิธีการด�าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลในภาคตะวันออก โดย

การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพือ่ร่างรปูแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผูบ้ริหารเทศบาลในภาคตะวนัออก บนพ้ืนฐานของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้แบบสอบถามจากนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาล ในภาคตะวัน

ออก จ�านวน 254 คน จ�าแนกเป็น นายกเทศมนตรี 80 คน และรองนายกเทศมนตรี 174 คน ซึ่งใช้การสุ่มแบบ

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามเทศบาลต่างๆในภาคตะวันออก 3) การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการเทศบาลของผูบ้ริหารเทศบาลในภาคตะวนัออกบนพ้ืนฐานของการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ โดยน�าข้อมลู

ที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 4) การประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลในภาคตะวันออก จ�านวน 17 คน 

ซึง่เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 5)การสรปุรูปแบบการบรหิารจดัการเทศบาลของผูบ้รหิารเทศบาล

ในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการศึกษาพบว่า

1. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 21 องค์ประกอบภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านหลกัประสทิธภิาพ ม ี2 องค์ประกอบ คอื ใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั ลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏบิติังาน 

2) ด้านหลักประสิทธิผล มี 4 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติตามพันธกิจ มีการจัดการความเสี่ยง ติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงาน 3) ด้านหลักการตอบสนอง มี 2 องค์ประกอบ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 2) 

ด้านหลกัประสทิธผิล ม ี4 องค์ประกอบคอื มวีสิยัทัศน์ ปฏบิติัตามพนัธกจิ มกีารจดัการความเสีย่ง ติดตามประเมนิ

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

กนั 8) ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ม ี2 องค์ประกอบ คอื รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และเปิดโอกาสให้บคุลากร

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ 9) ด้านหลักการกระจายอ�านาจ มี 1 องค์ประกอบ คือ 

มอบอ�านาจการบริหารและตัดสินใจ และ 10) ด้านหลักคุณธรรม มี 2 องค์ประกอบ คือ ความถูกต้องดีงาม และ

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค

ตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ละองค์ประกอบทั้ง 10 ด้านมีค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด

ค�าส�าคัญ : 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�าคัญของปัญหา

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก

ท�าให้กติกาของสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมือง

ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ทุกประเทศต่าง

มีแนวทางที่เป็นจุดร่วมเหมือนกัน คือ ความสงบสุข

ของประชาชน เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

เท่าทันโลก ซึ่งจะน�าไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีโลกได้ จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ 

นักบริหาร หน่วยงาน และองค์การต่างๆ สรุปได้ว่า 

หลกัธรรมาภิบาลหรือหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืง

ที่ดีเป็นทั้งหลักพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ที่สังคมโลก

ต้องการให้เกิดขึ้น และน�ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ช่วยสร้างคุณค่าและจิตส�านึกทางปัญญา วัฒนธรรม 

และจริยธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้

มีความเป็นธรรมในสังคม มีความโปร่งใส ได้รับการ

ยอมรับและเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

มาตรฐานสูงขึ้น มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นภูมิคุ ้มกัน

ท่ีท�าให้มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง 

ปลอดภัย สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น (สุรชิต พิสัยพันธ์, 2550, หน้า 1)

ประเทศไทยได้น�าหลักธรรมาภิบาลหรือหลัก

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่มีาใช้โดยได้วางรากฐาน

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2540 เช่น ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ การมี

ส่วนร่วม ความรับผดิชอบ การตรวจสอบและการกระจา

ยอ�านาจ หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการท่ีองค์การสหประชาชาติ 

ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ

ธนาคารพัฒนาเอเชียมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะน�าไป

สู่ความส�าเร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศก�าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน รวมทั้ง

ใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือ

แก่ประเทศทีข่อรบัความช่วยเหลอื ประเทศเหล่านัน้จะ

ต้องสร้าง หลกัธรรมาภิบาลหรอืหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในระบบการบริหารจัดการภาค

รัฐ เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อย่างรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2540 จนต้องขอรบัความช่วย

เหลือทางด้านการเงินและอยู่ภายใต้โครงการกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ เงื่อนไขนี้ได้ถูกน�ามาใช้กับ

ประเทศไทยด้วย หลกัธรรมาภบิาลหรอืหลกัการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีได้รับการขานรับจากนักวิชาการ 

นักธุรกิจ นักบริหาร ปัญญาชน และองค์กรต่างๆ รวม

ทั้งรัฐบาลในขณะนั้น ก็เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืงของประเทศ รวมทัง้สามารถรองรบักระแสการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ได้อย่างทนัการณ์ จงึได้ออกระเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างระบบต่างๆ

ของประเทศทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ต่อมาในปี 2545 ได้ออกพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กฎหมายนี้เป็น

ที่มาของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งในมาตรา 3/1 ได้

บญัญตัใิห้ส่วนราชการต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้าน

เมืองทีด่ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ค�านงึถึงความรบัผดิชอบ

ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ

การประเมนิผลการปฏบิติังาน (สรุชติ พสัิยพนัธ์, 2550, 

หน้า 1-2) 

ร ะ เบี ยบส� า นั กนายก รั ฐมนต รี ว ่ า ด ้ ว ย

การสร ้างระบบการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ 2542 ถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2546 และได้ประกาศ

ใช้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แทน พระ

ราชกฤษฏีกาดังกล่าวได้บัญญัติขอบเขต แบบแผน 

และแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระมหาจรูญ ชูยงค์,2556,หน้า 

4) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รัฐบาลยังได้ก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีการสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ

ราชการและข้าราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่ม

ประสิทธภิาพการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม

ให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นธรรม

ในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับการปลูกจิตส�านึก

ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชน

ทุกกลุ่ม รวมทั้งก�าหนดให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น 

1 ใน 6 กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ โดย

ได้วางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมใน

สังคมและแนวทางการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้าง

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

มีระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบที่ รัดกุม 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 21-24)

หลั ก ก า รบริ ห า ร กิ จก า รบ ้ า น เ มื อ ง ท่ี ดี

ประกอบด้วยหลักส�าคัญ 10 ประการ ได้แก่ 1) หลัก
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ประสทิธภิาพ หมายถงึ การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั 

เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อส่วนรวม โดยมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการปฏิบตังิานเพ่ืออ�านวยความสะดวกและลดภาระ

ค่าใช้จ่าย ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ�าเป็น 

2) หลักประสิทธิผล หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ และ

ยทุธศาสตร์ เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ปฏิบตัหิน้าทีต่ามพนัธกจิ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมาย

การปฏิบตังิานทีชั่ดเจนและอยูใ่นระดบัทีต่อบสนองต่อ

ความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติ

งานอย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน มกีารจดัการความ

เสีย่งและมุง่เน้นผลการปฏบัิตงิานเป็นเลศิ รวมถึงมกีาร

ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ให้ดีข้ึน 3) หลักการตอบสนอง หมายถึง สามารถให้

บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ

ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 4) หลักภาระรับ

ผิดชอบ หมายถึง สามารถตอบค�าถามและชี้แจงได้

เม่ือมีข้อสงสัย มีการจัดวางระบบ การรายงานความ

ก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อ

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมี

การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 5) หลักความโปร่งใส หมาย

ถึง การบริหารจัดการมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรง

มา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นและเชื่อถือได้

ให้ประชาชนได้รบัทราบ รวมทัง้วางระบบให้การเข้าถงึ

ข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย 6) หลักนิติธรรม หมาย

ถึง มีการใช้อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏบิตั ิและค�านงึถงึสทิธเิสรีภาพของประชาชนและผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย 7) หลักความเสมอภาค หมายถึง การ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย

หญงิ ถ่ินก�าเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกาย

หรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิและ

สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ  

อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการ

เข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสใน

สังคมด้วย 8) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นทีเ่กีย่วข้อง ร่วมคดิแก้ไข

ปัญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 9) หลักการกระจายอ�า

นาจ หมายถึง การมอบอ�านาจและกระจายความรับ

ผิดชอบในการตัดสินใจและการด�าเนินการให้แก่ผู ้

ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ และ10) หลักคุณธรรม หมาย

ถึง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม 

และตรงตามความคาดหวังของสังคม (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555, หน้า 18-22)

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นในป ัจจุบัน 

ถกูจบัตามองและถกูวพิากษ์วจิารณ์จากสงัคมภายนอก

ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดความไม่โปร่งใสในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการตรวจสอบไม่ทั่วถึง การขาด

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ขาดคุณธรรมและ

จริยธรรม ซึ่งไม่เป็นผลดี มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อ

ถอืขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และการกระจายอ�า

นาจสู่ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้ด�าเนินภารกิจ 

ก�าลังถูกท้าทายความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ

ให้มคีวามน่าเชือ่ถอืและความโปร่งใส รวมท้ังได้สะท้อน

สภาพการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 

การสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ (โกวิทย์ 

พวงงาม, 2550, หน้า 1)

เทศบาลเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครอง

ท้องถ่ิน เกดิขึน้ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ 2496 

ได้รับการกระจายอ�านาจมาจากรัฐบาลกลางเพื่อที่

จะสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นอิสระ 

สามารถรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาท่ีจะส่งผลต่อชุมชน

ได้ชัดเจนกว่าที่รัฐบาลกลางจะเข้าใจ เทศบาลมีหลัก

ของการด�าเนินงานโดยที่ประชาชนสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ประชาชนจะเลือกผู้ที่เป็น

ตวัแทนเข้าไปด�าเนนิการและประชาชนกจ็ะเป็นผูต้รวจ

สอบการด�าเนินงาน ซึ่งจะท�าให้ทราบได้ว่าการด�าเนิน

งานนั้นมุ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมหรือ

ไม่ ซึ่งมีหลักการบริหารท่ีส�าคัญคือ หลักธรรมาภิบาล

หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ศุภธิดา ธนิตกุล, 

2557, หน้า 2) 

ในช ่ ว งหลายป ีที่ ผ ่ านมาพบว ่ า  มี การ

ร ้องเรียนและตรวจสอบพบการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และความไม่โปร่งใสในการบริหารเทศบาลหลาย

รูปแบบท่ีน่าสนใจคือ จากรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ของส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน พบว่า ในการตรวจสอบสืบสวนมีหน่วยงาน

ราชการ จ�านวน 189 หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน

ที่ทางราชการก�าหนด ท้ังท่ีเจตนาและไม่เจตนา การ

ขาดการเอาใจใส่ในการปฏบิตังิานของผูป้ฏิบตังิานและ

ผูบ้งัคบับญัชา การใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ การปฏบิตัิ

หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ และ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม รวมถึงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องโดยไม่

ค�านึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดต่องบประมาณของ

ทางราชการ มีมูลค่าความเสียหาย 4,445.21 ล้าน

บาท หน่วยงานราชการดังกล่าวรวมหน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งมี 111หน่วยงาน มีมูลค่าความ

เสียหาย 193.43 ล้านบาท ที่ตรวจพบส่วนใหญ่ คือ 

เทศบาล โดยเฉพาะเทศบาลในภาคตะวันออก พบถึง 

6 แห่ง นอกจากนี้ในการตรวจสอบเงินอุดหนุนยังพบ

ว่า เทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนที่ไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน จึงถูก

เรียกเงินคืนจ�านวน 5 ล้านบาท (ส�านักงานการตรวจ

เงนิแผ่นดนิ, 2558, หน้า 80-146) การทจุรติคอร์รปัชัน่

และความไม่โปร่งใสนี้ เป็นเหตุให้การบริหารเทศบาล

หย่อนประสิทธิภาพ ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้

เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ�านาจ 

ส่งผลให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการ

กระจายอ�านาจ ซ่ึงล้วนเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องเร่ง

ด�าเนินการแก้ไข เทศบาลควรต้องมีการปรับกลยุทธ์ 

ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท�างานของบุคลากรในเทศบาล

ให้ก้าวไปสูก่ารเป็นข้าราชการยคุใหม่ ผูบ้รหิารเทศบาล

ควรตระหนักถึงการดูแล บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่

ประชาชนในท้องถิน่ มุง่ปฏบิติังานเพ่ือเป้าหมายคอื การ

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

มุ่งการกระจายอ�านาจ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(สงวน ค�ารศ, 2551, หน้า 3) 

จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงั

กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด

จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด 

จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง 

จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจที่มีแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และ

แหล่งผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งมีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็วของชมุชนเมอืง การพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาล

ในภาคตะวันออกได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนให้ได้รบัความผาสกุ

และสะดวกสบาย รวมทัง้มกีารน�าหลกัธรรมาภบิาลหรอื
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หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีดมีาใช้ในการบรหิารจดัการเทศบาลเพือ่ไปสู่การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

ด้วย ผูวิ้จยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาว่าในการบรหิารจดัการเทศบาลในภาคตะวนัออกได้มกีารน�าหลกัการและวธิกีารของ

หลกัธรรมาภิบาลหรอืหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่มีาประยกุต์ใช้เพยีงใด มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ ประสบ

ความส�าเร็จอยู่ในระดับใด และควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้

เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเทศบาลอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง

การบริหารงานของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
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หน้ำ 194) และแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของวัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์ (2551, หน้ำ 
27-28) สุพำนี สฤษฎ์วำนิช (2553, หน้ำ 8-9) ธร สุนทรำยทุธ (2554, หน้ำ 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) แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของ
David McClelland (1961, pp. 100-112) Swanberg (1996, pp. 391-394) และ Linked (2002, 
p. 44) แนวคิดเก่ียวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่นของโกวิทย์ พวงงำม (2550, หน้ำ 30) Holloway 
(1951, p. 39) Robson (1953, p. 574) Clark (1957, p. 398) Wit (1967, pp. 101-103) และ
Montagu (1984, p. 574) และข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลของจักษ์ พันธุ์ชู
เพชร (2551, หน้ำ 225-239)  มำใช้เป็นตัวแปรในกำรศึกษำ โดยน ำมำบูรณำกำรเพ่ือให้มีควำม
เหมำะสมกับเรื่องที่ศึกษำ และเพ่ือให้มีควำมเฉพำะเจำะจง รวมทั้งมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลในภาคตะวันออก 
 กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เอกสำร (Documentary  Analysis) ศึกษำ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ  ทบทวนวรรณกรรม หลักกำร แนวคิด และทฤษฏีที่
เกี่ยวข้อง   
 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อร่าง
รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบสอบถำมเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทศบำล 
ของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออกบนพ้ืนฐำนของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีข้ึนมำเอง 
 แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย  

แนวคิด หลักกำร เกีย่วกับกำรบริหำร 
กิจกำรบำ้นเมืองที่ดี 

 

รูปแบบกำรบรหิำรจัดกำรเทศบำล 
ของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออก 

บนพื้นฐำนของกำรบรหิำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี 
1. หลักประสิทธิภำพ                
2. หลักประสิทธิผล  
3. หลักกำรตอบสนอง  
4. หลักภำระรับผิดชอบ  
5. หลักควำมโปร่งใส  
6. หลักนิติธรรม  
7. หลักควำมเสมอภำค 
8. หลักกำรมีส่วนร่วม 
9. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  
10. หลักคุณธรรม ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเทศบำล 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำร 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ ์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น ำ 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผูบ้ริหารเทศบาลในภาคตะวนัออกบนพืน้ฐาน ของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

เทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืน

ฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลใน

ภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี

ค�าถามการวิจัย

1. ผู ้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกได้มี

การน�าหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่มีาใช้ในการ

บริหารจัดการเทศบาลในภาคตะวันออกอยู่ในระดับใด

2. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีควรเป็นแบบใด

3.  รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาล

ของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐาน 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความเหมาะสม

หรือไม่ อย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิด

หลกัธรรมาภบิาลหรือหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืง

ที่ดี ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) (ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2552, หน้า 18-22; ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า21-37; Asian 

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�าของ 

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�ามาบูรณาการเพื่อให้มีความเหมาะ

สมกับเรื่องที่ศึกษา และเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจง 

รวมทั้งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

วิธีด�าเนินการวิจัย

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน

ของเทศบาลในภาคตะวันออก

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์

เอกสาร (Documentary Analysis) ศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทบทวนวรรณกรรม 

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวม

ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบ

การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลใน

ภาคตะวนัออกบนพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้าน

เมืองท่ีดีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

การเก็บข้อมูล

1. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร

เทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหาร

กจิการบ้านเมืองทีด่ขีึน้มาเอง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 

เป็นค�าถามเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง 

ประสบการณ์ท�างาน และสถานภาพสมรส เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) จ�านวน 6 ข้อ ตอนที่ 

2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัรูปแบบการบริหารจัดการ

เทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบน

พื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ�านวน 90 

ข้อ ซึง่แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ (Rateing scale) มี

จ�านวนข้อค�าถาม 5 ข้อ ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ตามแนวคิดของ Likert (1967, pp. 90-95) 

2. น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค�าแนะน�า

จากประธานกรรมการควบคมุดษุฎนีพินธ์ เพือ่พจิารณา

ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง
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 3.  เสนอแบบสอบถามต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความเชี่ยวชาญจ�านวน 5 คนให้พิจารณาตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objecting 

Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ

แบบสอบถามตัง้แต่ 0.95 ข้ึนไป ถือว่ามคีวามสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 

4. น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ผ่านการพิจารณาตรวจ

สอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

แล้ว เสนอต่อประธานกรรมการควบคมุดษุฎนีพินธ์ เพือ่

พจิารณาปรบัปรงุแก้ไขอกีครัง้หนึง่และน�าไปทดลองใช้ 

(Try-out ) กับผู้บริหารเทศบาลซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน เพื่อหา ดังนี้

 4.1 หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ(Item 

Discrimination Power)โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment correlation Coefficient) ค่าคะแนน

เฉล่ียรายข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบสอบถาม

แต่ละด้าน (Item-total correlation) ของแบบสอบถาม

แต่ละตอน และได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 

0.26 ถึง 0.92

 4.2 หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวธิขีอง Cronbach (1990, pp. 202-

204) และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.98 

5. น�าแบบสอบถามทีผ่่านการทดลองใช้และได้

ปรบัปรงุแก้ไขแล้วจดัท�าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์

จ�านวน 254 ฉบบั 254 คน ส่งไปยงัผูบ้รหิารเทศบาลใน

ภาคตะวนัออก ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกอย่างเจาะจง 

จ�าแนกเป็นนายกเทศมนตรี 80 คน และรองนายก

เทศมนตรี 174 คน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้รับคืน 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. น�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้

คะแนนตามน�้าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูล

ลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ

2. น�าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดมาให้

คะแนนตามแนวทางการประเมิน เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ให้

เลือกตอบและให้คะแนน ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดน�้าหนักตาม

แนวคิดของ Likert (1967, pp. 90-95) ส่วนการแปล

ความหมายของคะแนนการวิเคราะห์เพื่อทราบว่าการ

บริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค

ตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีอยู่ในระดับใด เอาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน

เป็นตัวชี้วัด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีใช้สถิติบรรยาย 

คอื ร้อยละ ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการพัฒนา

รปูแบบการบริหารจดัการเทศบาลของผู้บรหิารเทศบาล

ในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี สถิติที่ใช้ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวัน

ออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ
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2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีใช้การวิเคราะห์ด้านเน้ือหา 

(Content Analysis) สร้างข้อสรุป จ�าแนกชนิดของ

ข้อมลูตามตวัแปรขององค์ประกอบหลกัของการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีบนพื้นฐาน 10 ประการ 

3. ร่างรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร

เทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

การเก็บข้อมูล

1. น�ารปูแบบทีไ่ด้จากขัน้ตอนท่ี 3 มาตรวจสอบ

และเพิม่ความน่าเชือ่ถอืในการสร้างรปูแบบทีเ่หมาะสม

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสร้างเป็นแบบสอบถาม จ�านวน 1 

ฉบับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านความถูกต้อง 

และด้านความเหมาะสม จ�านวน 21 ข้อ ส่วนที่ 2 ด้าน

ความเป็นไปได้ และด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ จ�านวน 

21 ข้อ ทั้ง 2 ส่วนประกอบด้วย 10 ด้าน ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ 

(Rating scale) มีจ�านวนข้อค�าถาม 5 ข้อ 

2. น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค�าแนะน�า

จากประธานกรรมการควบคมุดษุฎีนพินธ์ เพือ่พจิารณา

ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วเสนอ

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ คือนายกเทศมนตรี

เทศบาลในภาคตะวันออก โดยเลือกแบบเจาะจง 

จ�านวน 17 คนให้พิจารณาประเด็นความถูกต้อง ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน�าไปใช้ประโยชน์ 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบที่

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้รับคืน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. น�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้

คะแนนตามน�้าหนักคะแนนแต่ละข้อ ซ่ึงมี 5 ระดับ 

(Rating scale) โดยมเีกณฑ์ให้เลอืกตอบและให้คะแนน 

ผู้วิจัยก�าหนดน�้าหนักตามแนวคิดของ Likert (1967, 

pp. 90-95)

2. รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ความเหมาะสม

ของรูปแบบ โดยใช้ค่าสถิติมัธยฐาน (Median) และค่า

พิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter quartile range) ส�าหรับ

เกษฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะน�ารูปแบบใดมาเป็นข้อ

สรุปผลของการวิจัยนั้น ผู้วิจัยใช้รูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

มคีวามเหน็สอดคล้องกนัมากและมากทีสุ่ด (ค่ามธัยฐาน

ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ของ MacMillan) และ

ส�าหรบัค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)

เป็นการค�านวณหาความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 

1 กับระหว่างควอไทล์ท่ี3 ถ้าค่าท่ีค�านวณได้มีค่าต�่า

กว่า 1.50 ลงมา แสดงว่า ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

สอดคล้องกนั (Consensus) แต่ถ้าค่าพสิยัระหว่างควอ

ไทล์มากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรง

คุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน

ข้ันตอนที่ 5 การสรุปรูปแบบการบริหาร

จัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวัน

ออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผูว้จิยัเสนอผลการด�าเนนิการ สรปุและรายงาน

ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ผลการวิจัย 

1. การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร

เทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม ผู้บริหารเทศบาลได้
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น�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้านมาใช้ในระดับมาก หลักที่น�ามาใช้มากที่สุด คือ หลักความเสมอ

ภาค หลักที่น�ามาใช้น้อยที่สุดคือ หลักประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออก 
บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

n = 254
ระดับ อันดับ

X SD

1. ด้านหลักประสิทธิภาพ 4.10 0.77 มาก 10

2. ด้านหลักประสิทธิผล 4.31 0.71 มาก 9

3. ด้านหลักการตอบสนอง 4.36 0.69 มาก 4

4. ด้านหลักภาระรับผิดชอบ 4.38 0.69 มาก 3

5. ด้านหลักความโปร่งใส 4.46 0.71 มาก 2

6. ด้านหลักนิติธรรม 4.33 0.70 มาก 7

7. ด้านหลักความเสมอภาค 4.55 0.60 มากที่สุด 1

8. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.35 0.77 มาก 5

9. ด้านหลักการกระจายอ�านาจ 4.33 0.77 มาก 8

10. ด้านหลักคุณธรรม 4.34 0.72 มาก 6

รวม 4.35 0.71 มาก -

2. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

321 
 

 2. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออกบนพ้ืนฐำน
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 3. ผลกำรประเมินควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออกบนพ้ืนฐำนของกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก และผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีควำมสอดคล้อง 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ 
 1. กำรบริหำรจัดกำรเทศบำลของผู้บริหำรเทศบำลในภำคตะวันออกบนพ้ืนฐำนของกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้ เป็นเพรำะกำร
บริหำรจัดกำรเทศบำลเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย ประกอบกับเทศบำลมีควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรรำชกำร มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในกำรด ำเนินงำน สำมำรถจัดสรรงบประมำณได้เอง  
ตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจ โดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมำย ท ำให้สำมำรถบริหำรรำชกำรได้ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด และตอบสนองกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นได้มำก อีกทั้งผู้บริหำร
เทศบำลมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในท้องถิ่น ท ำให้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น จึงสำมำรถบริหำรรำชกำรเทศบำลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ไขควำม
เดือดร้อนได้รวดเร็วและตรงกับควำมต้องกำร  
 ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับงำนวิจัยของภัทนำวดี ศรีสวัสดิ์ (2552) ที่ศึกษำเรื่อง  
กำรบริหำรตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีของเทศบำลต ำบลนครไทย และเทศบำลต ำบล
บ้ำนแยง อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่ำ กำรบริหำรตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
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3. ผลการประเมนิความถกูต้อง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และการน�าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบ

การบรหิารจดัการเทศบาลของผูบ้รหิารเทศบาลในภาค

ตะวนัออกบนพืน้ฐานของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ี

ด ีทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก และผลการประเมนิของผูท้รง

คุณวุฒิมีความสอดคล้อง

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเพ่ือ

ประยุกต์ใช้

1. การบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร

เทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะการบริหารจัดการ

เทศบาลเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ประกอบ

กับเทศบาลมีความคล่องตัวในการบริหารราชการ มี

ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการด�าเนินงาน สามารถ

จัดสรรงบประมาณได้เอง ตามหลกัการกระจายอ�านาจ 

โดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ท�าให้สามารถบริหาร

ราชการได้ตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด และ

ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นได้มาก อีกทั้ง

ผู้บริหารเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน

ท้องถ่ิน ท�าให้รับทราบปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิน่ จึงสามารถบรหิารราชการเทศบาล

เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อน

ได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ภัทนาวดี ศรีสวัสดิ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง 

การบริหารตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต�าบลนครไทย และเทศบาล

ต�าบลบ้านแยง อ�าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก พบว่า 

การบริหารตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลใช้

ระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน บุคลากร

ของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน มีการแยกใช้อ�านาจกันอย่างชัดเจนระหว่าง

ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Clarke (2001) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องการใช้หลักธร

รมาภิบาลในการกระจายอ�านาจ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศกาน่า ผลการศึกษาพบว่า 

ในประเทศที่ด้อยพัฒนา การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยได้มีการกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง

ไปสู่ท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ท�าให้

เกิดกลยุทธ์การพัฒนาที่เป็นจริงเป็นจัง มีการปรับตัว

ในการปฏิบัติต่างๆ ของท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมาภิ

บาลให้เหมาะสมกับท้องถ่ินจนถือเป็นกุญแจส�าคัญ 

การใช้หลักธรรมาภิบาล ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kimmet 

(2005) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน 

4 ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศที่พัฒนา

แล้ว หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์

ทางการเมืองมากกว่าการน�าเนื้อหาสาระไปประยุกต์

ใช้ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนี้เกี่ยว

กับการน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเป็นประเทศไป

และเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา โดยศึกษาว่าประเทศ

เหล่านี้มีการน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้าง รวม

ถึงการมีส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาล ในการเลือกตั้ง

ในปี 2004 ซึ่งพบว่า หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้

อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นส�าคญัในการปฏิรูปรูป

แบบการปกครอง นอกจากนั้นประเทศในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าวมานี้ ยังได้เรียนรู้ในการน�าหลัก

ธรรมาภบิาลมาใช้เพ่ือพฒันาการเมอืงการปกครอง โดย

เน้นการน�าหลักธรรมาภบิาลไปใช้พัฒนาบ้านเมอืง โดย



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)318

เฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอน

และเศรษฐกิจคับขัน เพื่อเป็นรูปแบบและเป็นแนวทาง

ในการบรหิารประเทศใหม่ๆ เนือ่งจากหลกัธรรมาภบิาล

ช่วยสนับสนุนการเมือง และการปกครอง ซึ่งแนวคิด

ของหลกัธรรมาภบิาลมทีีม่าจากชาตติะวนัตก ก่อให้เกดิ

รูปแบบการบริหารใหม่ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาทาง

ประชาธปิไตย ซึง่นัน่กค็อืหนึง่ในจดุประสงค์ส�าคญัของ

หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง

จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าจะ

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การ

บริหารจัดการเทศบาลเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 

มีความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ แต่กระบวนการ

ท�างานของเทศบาลในปัจจบุนักย็งัไม่เอือ้ต่อการด�าเนนิ

การให้บรรลุเป้าหมาย มีปัญหาเก่ียวกับการประสาน

งาน การขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

เทศบาลยังไม่สามารถให้บริการกับประชาชนผู้มารับ

บริการและผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาที่ก�าหนด ขาด

ความรับผดิชอบ ประชาชนผูร้บับรกิารได้รบัการบรกิาร

ไม่เท่าเทียมกัน การตรวจสอบความโปร่งใสส่วนใหญ่

จะเป็นการตรวจสอบจากเอกสารเป็นหลัก ไม่มีการ

ตรวจสอบการท�างานอย่างต่อเนื่อง มีการปกปิดข้อมูล

ข่าวสารท�าให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการ

ท�างานและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงานของ

เทศบาลได้ ขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะต่างๆจากประชาชน ระเบียบกฎหมาย บางตัว

บทเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้าสมัย ไม่ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารจัดการเทศบาล

ควรจะเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี โดยมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคนิคและเคร่ืองมือที่เหมาะสม มีการก�าหนด

ทศิทาง วสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทีช่ดัเจน 

ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน

ผู้รับบริการ มีกระบวนการตรวจสอบการท�างาน ใช้

อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยความ

เป็นธรรม ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผูบ้รหิารเทศบาลในภาคตะวนัออก บนพืน้ฐานของการ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ทีีผู่ว้จิยัสร้างขึน้นีจ้ะช่วยให้ผู้

บริหารเทศบาลมหีลักการ ทศิทาง แนวทาง หรือเคร่ือง

มือ ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเทศบาลเพื่อให้เกิด

ผลโดยรวม 

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

เทศบาลของผู ้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออก

บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สมมติฐานโมเดลองค์ประกอบเชิง ยืนยันการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหาร

เทศบาลในภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยโมเดลการวัดตัวแปรหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ด้าน มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน�ามาเป็นแบบวัดและ

ตัวบ่งชี้ทางด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ทั้ง 

10 ด้านสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2555) ที่ได้ก�าหนดทั้ง 10 ด้าน นี้

เช่นกัน เพื่อให้การบริหารงานองค์การเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มั่นใจว่า ทั้ง 10 ด้านที่น�ามา

เป็นแนวทางการบริหารงานนั้นจะเป็นองค์ประกอบ

ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

3. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

บริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาค

ตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี

ผู ้ วิ จัยได ้คัดเ ลือกผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความ

เชี่ ยวชาญในการบริหารงานเทศบาล จ� านวน 

17 คน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน�าไปใช้



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 319

ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของ

ผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีซึง่ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามเหน็

สอดคล้องกนัว่ารปูแบบมคีวามถกูต้อง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และการน�าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงการคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒินั้นสอดคล้องกับ

ที่ Eisner (1976) ได้เสนอแนวคิดการประเมินโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ว่า เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางในเร่ืองที่จะประเมิน และเป็นรูป

แบบที่ใช้บุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน โดยมี

ความเช่ือว่าผูท้รงคุณวฒุนิัน้เทีย่งธรรมและมดีลุยพนิจิที่

ด ีมาตรฐานและเกณฑ์การพจิารณาต่างๆจะเกิดขึน้จาก

ประสบการณ์และความช�านาญของผูท้รงคณุวฒุน้ัินเอง

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1 .  หน ่ วยงานอื่ นห รือ ผู ้ ท่ี สนใจควรน� า

กรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

อย่างน้อยเพือ่เป็นการพสิจูน์ซ�า้อกีครัง้หนึง่ โดยอาจน�า

ไปใช้ทัง้ 10 ด้าน หรอืปรบัใช้เฉพาะบางด้านท่ีเหมาะสม

กับหน่วยงานที่ศึกษาหรือท�าการวิจัย

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังเทศบาล

ภาคอื่นๆต่อไป เพ่ือจะได้เปรียบเทียบผลการวิจัย

ระหว่างภาคว่ามีองค์ประกอบของหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีแตกต่างกันหรือไม่

3. ควรท�าการศึกษาวิธีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร

เทศบาลและบุคลากรในเทศบาลสามารถปฏิบัติงาน

โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจนเป็นแนว

ปฏิบัติที่ยั่งยืนได้
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาสัตว์ ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์ กว้างล่วงหน้า งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การในชั้นเรียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติ และการสะท้อนผลของการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ�านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 

1) แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการเรยีนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า เร่ือง เนือ้เยือ่สัตว์ 

ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมคิุม้กนั จ�านวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวดัมโนทศัน์ และ 3) แบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่เลขคณติ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การ

หาค่าคะแนนพัฒนาการสมัพทัธ์ อกีทัง้มกีารวเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา เพือ่ให้ได้ค�าตอบของค�าถามงานวิจยั ซึง่

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การจดัการเรยีนรู้ด้วยรปูแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้าส่งผลให้นกัเรียน

มีมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 68.63 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการสูง

2. การจดัการเรยีนรู้ด้วยรปูแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้าส่งผลให้นกัเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้น ร้อยละ 79.20 ซึ่งอยู่ในระดับ
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พัฒนาการสูงมาก

ค�าส�าคัญ:  รปูแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า/ มโนทศัน์/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ 

 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�า

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิ์ที่เยาวชนทุกคน

ต้องได้รับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความสามารถ 

รัฐและสังคมจะต้องจัดการศึกษาส�าหรับผู ้มีความ

สามารถพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพในทุกด้าน โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้นความ

สามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติ การ

จัดการศึกษาส�าหรับผู ้มีความสามารถพิเศษยังไม่มี

การจัดการอย่างครอบคลุมนัก ในปัจจุบันเยาวชนที่

มีความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษาใน

ลักษณะเดียวกันกับเยาวชนท่ัวไป (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�าให้ไม่เป็นที่ยอมรับ
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ของครูและโรงเรียน บางคร้ังมีความรุนแรงถึงข้ันถูก

ปฏิเสธที่จะให้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อไป (Guénolé 

et al., 2013) ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความ

สามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตลอด

จนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นการตอบ

สนองความต้องการของประเทศชาติ เป็นการสร้าง

ขุมก�าลังทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เยาวชนที่มี

ศกัยภาพพเิศษเหล่านีเ้มือ่ได้รบัการบ่มเพาะจนเกดิการ

พัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้ว ภายภาคหน้าก็จะสามารถ

ค้นคิด สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่

สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เป็นการสร้าง

สังคมแห่งคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียน

รู้ อีกทั้งเป็นสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง มีความสมานฉันท์

เอ้ืออาทรต่อกัน (กลุ ่มงานหลักสูตรและนิเทศการ

ศกึษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบรุ,ี 2557) ซึง่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 ได้ระบุสาระ

เกีย่วกับการจดัการศกึษาส�าหรบัผูม้คีวามสามารถพิเศษ

ไว้ว่า การจดัการศกึษาส�าหรบับคุคลซึง่มคีวามสามารถ

พเิศษต้องจดัด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสม โดยค�านึงถึงความ

สามารถของบคุคลนัน้ ให้มกีารจดัสรรงบประมาณและ

ทรพัยากรทางการศกึษาอืน่เป็นพเิศษให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการจัดการศึกษาส�าหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษในแต่ละกลุ่ม 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีภารกิจในการจัดการ

ศึกษาส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจ�า เพื่อ

เป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ

ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเป็นการ

เพิม่โอกาสให้กับนักเรยีนกลุม่ด้อยโอกาสและขาดแคลน

ทุนทรัพย์ โดยมุ ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น

ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีมีความ

สามารถระดบัสงูเทยีบเคยีงนกัวจิยัชัน้น�าของนานาชาติ 

มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อ

เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้

ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับ

ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต โดยหลักสูตร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 

2557) มีจุดเน้นคือ สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน 

เน้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถ

ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและให้ครอบคลุมหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัด

ให้มคีวามหลากหลายสอดคล้องกบัศักยภาพ ความถนดั 

และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาส

ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจาก

สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และสถานประกอบการ

ภายนอกโรงเรยีนทัง้ในและต่างประเทศได้ตามศกัยภาพ 

ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถ

เทียบโอนความรู้ได้ (กลุ่มงานหลักสูตรและนิเทศการ

ศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, 2557) 

แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนและคุณครู

ผูส้อนวทิยาศาสตร์ท่านอืน่ทีผู่ว้จิยัได้มโีอกาสสมัภาษณ์ 

พบว่า หลักสูตรดังกล่าวนี้ที่มุ่งพัฒนาผู้มีความสามารถ

พเิศษด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ท�าให้ต้องสอน

เนือ้หาในบางส่วนทีม่คีวามลกึและยากต่อการเข้าใจ ส่ง

ผลให้ในบางครั้งผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถเชื่อม

โยงมโนทัศน์ต่าง ๆ ในเนื้อหาวิชาได้ และเมื่อท�าการ

สัมภาษณ์นักเรียนก็ได้ผลเช่นเดียวกัน คือ เนื้อหาใน

บางส่วนมคีวามลกึและยาก ท�าให้เข้าใจบทเรยีนได้ยาก 

นอกจากนีย้งัได้ทราบว่า การเป็นนกัเรยีนประจ�าต้องอยู่
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ภายใต้กฎระเบยีบของโรงเรยีนอย่างเคร่งครดั มกิีจวัตร

ประจ�าวนัทีต่รงตามเวลา ซึง่บรบิทเหล่านีอ้าจท�าให้เกดิ

ความเครยีดและแรงกดดนัซึง่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียน

รู้ของนักเรียนได้

รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ 

เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวโยงต่อเนื่อง

กัน หากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาทางกายวิภาคศาสตร์

และกลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบใดระบบ

หน่ึงในสิ่งมีชีวิตย่อมมีผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจ

ของเนื้อหาวิชาในด้านนี้ของระบบอื่นๆ ตามไปด้วย 

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการจัดการเรียน

รู ้ที่สอดคล้องกับปัญหาเพื่อช ่วยพัฒนามโนทัศน์

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาสัตว์ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance 

organizer model) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการน�าเสนอมโนทัศน์

กว้างล่วงหน้า ระยะที่สองเป็นการมอบหมายงานหรือ

น�าเสนอบทเรยีน และขัน้ทีส่ามเป็นการเสรมิโครงสร้าง

ทางพุทธิปัญญา (Joyce, Weil, & Calhoun, 2014) 

ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบนี้จะช่วยเพิ่มความ

ชัดเจนและเสถียรภาพของสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหม่ ท�าให้

ผู้เรียนที่ก�าลังเรียนรู้สาระใหม่ สามารถน�าสาระใหม่

นั้นไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้างท่ีให้ไว้ล่วง

หน้าแล้ว ท�าให้การเรียนรู้น้ันมีความหมายต่อนักเรียน 

(ทิศนา แขมมณี, 2559) ท้ังน้ียังสอดคล้องกับผล

การวิจัยของ Wachanga, Arimba, and Mbugua 

(2013) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

รปูแบบปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mallick and Amandeep 

(2014) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

การน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้ามผีลสัมฤทธิท์างการ

เรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

บรรยาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากการศึกษาสภาพปัญหา ความส�าคัญ และ

การศึกษางานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวทิยาลยั ชลบรุ ีโดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอนโดย

การน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า ซ่ึงมจุีดมุง่หมายใน

การเสริมสร้างความรู้ความข้าใจ และส่งเสริมให้นกัเรียน

สามารถเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ ในการเรียนวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศึกษามโนทศัน์รายวชิากายวภิาคศาสตร์

และสรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนโดย การน�าเสนอมโนทัศน์

กว้างล่วงหน้า

ค�าถามการวิจัย

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าส่งผล

ต่อมโนทศัน์รายวิชากายวภิาคศาสตร์และสรรีวทิยาสตัว์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างไร

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการ

สอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าสามารถ
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พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิากายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ได้หรือไม่

ขอบเขตของการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คือ นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 24 คน 

ส�าหรบัศกึษามโนทศัน์และผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วย

331 
 

สำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสัตว์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ได้หรือไม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5 โรงเรียนจุฬำภรณ
รำชวิทยำลัย ชลบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 24 คน ส ำหรับศึกษำมโนทัศน์และ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำเสนอมโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำเสนอมโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำใน
รำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสัตว์ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบ
ภูมิคุ้มกัน 
 2. ตัวแปรตำม คือ มโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำสัตว์ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. มโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำ หมำยถึง สิ่งที่น ำเสนอล่วงหน้ำก่อนที่จะเข้ำสู่บทเรียน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้อธิบำย บูรณำกำร และเชื่อมโยงเนื้อหำของบทเรียนกับควำมรู้เดิมของนักเรียน  

2. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำเสนอมโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำ หมำยถึง 
รูปแบบที่พัฒนำขึ้นโดยใช้แนวคิดของออซูเบลเกี่ยวกับกำรน ำเสนอมโนทัศน์กว้ำงล่วงหน้ำเพื่อกำร
เรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย เมื่อครูน ำเสนอมโนทัศน์ที่กว้ำงแก่นักเรียนก่อนกำรสอนเนื้อหำสำระใหม่ 
นักเรียนจะสำมำรถน ำสำระใหม่นั้นไปเกำะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้ำงที่ให้ไว้แล้วท ำให้กำรเรียนรู้

แนวทางการแก้ปญัหา 
    กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำเสนอ
มโนทัศน์กว้ำงล่วงหนำ้รำยวิชำกำย
วิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสัตว ์ใช้
รูปแบบกำรวิจยัปฏิบัตกิำรในชั้น
เรียนประกอบดว้ย กำรวำงแผน 
(Plan) กำรปฏบิัติตำมแผน (Act) 
กำรสังเกตผลที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติ (Observe) และกำรสะทอ้น
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Reflect) 

ผลที่เกิด 
 มโนทัศน์รำยวิชำกำย 
วิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำสัตว์ 
อันประกอบดว้ยเร่ือง 

       1. เนื้อเยื่อสัตว ์
       2. ระบบหมุนเวียนโลหิต 
       3. ระบบภูมิคุ้มกัน   
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
รำยวิชำกำยวภิำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำสัตว ์ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

        1. ควำมรู้ควำมจ ำ 
        2. ควำมเข้ำใจ 
        3. กำรน ำไปใช ้
        4. กำรวิเครำะห ์

สภาพปญัหา 
1. เนื้อหำบำงส่วนมีควำมลึก    
   และยำกต่อกำรเข้ำใจ 
2. นักเรียนเป็นนักเรียนประจ ำ 
   ต้องอยู่ภำยใต้กฎระเบียบ 
   อย่ำงเคร่งครัด ท ำให้นักเรียน 
   มีควำมเครียด จึงอำจม ี
   ผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของ 
   นักเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์

กว้างล่วงหน้า

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนการสอน

โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าในรายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ 

ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน

2. ตัวแปรตาม คือ มโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

สตัว์ เรือ่งเนือ้เยือ่สัตว์ ระบบหมนุเวยีนโลหติ และระบบ

ภูมิคุ้มกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า หมายถึง สิ่งที่

น�าเสนอล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าสู่บทเรียนมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้อธิบาย บูรณาการ และเชื่อมโยงเนื้อหาของบท

เรียนกับความรู้เดิมของนักเรียน 

2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอ

มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า หมายถึง รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

โดยใช้แนวคิดของออซูเบลเกี่ยวกับการน�าเสนอมโน

ทัศน์กว้างล่วงหน้าเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

เมื่อครูน�าเสนอมโนทัศน์ที่กว้างแก่นักเรียนก่อนการ

สอนเนื้อหาสาระใหม่ นักเรียนจะสามารถน�าสาระใหม่

นั้นไปเกาะเกี่ยวเช่ือมโยงกับมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้แล้ว

ท�าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อนักเรียน มีการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ 3 ระยะ คอื 1) การน�าเสนอมโนทศัน์

กว้างล่วงหน้า 2) การมอบหมายงานหรือน�าเสนอบท

เรียน และ 3) เป็นการเสริมโครงสร้างทางพุทธิปัญญา 
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3. มโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาสัตว์ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจท่ีสรุป

เก่ียวกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ 

เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบ

ภูมิคุ้มกัน ที่สามารถจัดกลุ่มรวมกันได้ โดยตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความเหมือนท่ีมีร่วมกัน วัดได้จากแบบ

ทดสอบวัดมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น

แบบทดสอบเลอืกตอบแบบค�าถามสองชัน้ แบบทดสอบ

ถูก-ผิด และแบบทดสอบแบบบรรยาย จ�านวน 30 ข้อ 

น�ามาใช้วัดก่อนและหลงัการเรยีนวชิากายวภิาคศาสตร์

และสรีรวิทยาสัตว์ในแต่ละบท

4 .  ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น ร าย วิ ช า

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ หมายถึง ผลการ

เรยีนรูจ้ากกระบวนการเรยีนการสอนตามแผนท่ีก�าหนด

ไว้ล่วงหน้า วดัได้จากการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบ

ปรนยั ชนดิเลือกตอบ 4 ตวัเลอืก จ�านวน 30 ข้อ น�ามาใช้

วดัก่อนและหลงัการเรยีนรายวชิากายวภิาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาสัตว์ ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดของบลูม (Bloom) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้

ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการวิเคราะห์

5. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด ้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือวิจัย

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า

รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ จ�านวน 

3 แผน ได้แก่ 1) เนื้อเยื่อสัตว์ 2) ระบบหมุนเวียนโลหิต 

และ 3) ระบบภูมิคุ้มกัน น�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และน�าคะแนนที่ได้

จากการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของแผนการ

จัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย 4.88, 4.44 

และ 4.38 ตามล�าดับ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.57 ซึ่งอยู่

ในเกณฑ์เหมาะสมมาก

 1.2 แบบทดสอบวัดมโนทัศน์รายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ 

ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นแบบ

ทดสอบเลือกตอบแบบค�าถามสองชั้น แบบทดสอบ

ถูก-ผิด และแบบทดสอบแบบบรรยาย จ�านวน 60 ข้อ 

น�าไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่ามีค่าดัชนีความ

สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นน�าแบบ

ทดสอบไปทดลองกบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุม่เป้าหมาย แล้ว

ท�าการเลอืกข้อสอบจ�านวน 30 ข้อ เพือ่น�าไปใช้ทดสอบ

กับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.44-0.75 

ค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ 0.42-0.78 และค่าความเชือ่มัน่

ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

 1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง 

เนือ้เยือ่สตัว์ ระบบหมนุเวยีนโลหิต และระบบภมูคิุม้กนั 

เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 60 ข้อ น�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่า

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จาก

นั้นน�าแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

เป้าหมาย แล้วท�าการเลือกข้อสอบจ�านวน 30 ข้อ เพื่อ

น�าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าความยากง่าย

ต้ังแต่ 0.46-0.62 ค่าอ�านาจจ�าแนกต้ังแต่ 0.42-0.75 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 

0.82

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ด�าเนินการทดสอบก่อนเรยีนกบักลุม่เป้าหมาย 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ 

ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน จ�านวน 

30 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยด้านความรู้ความจ�า ด้านความ

เข้าใจ ด้านการน�าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ จาก

นั้นด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียน

รู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียน

รู้ 3 แผน จ�านวน 11 ชั่วโมง โดยด�าเนินการแบบวิจัย

เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 4 ข้ันตอน (PAOR: Plan, 

Act, Observe, Reflect) ต่อเนื่องกันเป็น 3 วงจรดังนี้

วงจรที่ 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ จ�านวน 3 ชั่วโมง

วงจรที่ 2 ประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรูท้ี ่2 เรือ่ง ระบบหมนุเวยีนโลหติ จ�านวน 5 ชัว่โมง

วงจรที่ 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน จ�านวน 3 ชั่วโมง

ในแต่ละวงจรนักเรียนต้องท�าแบบทดสอบวัด

มโนทัศน์ก่อนเรียนในเรื่องนั้น ๆ ระหว่างด�าเนินการ

สอนผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงบรรยาย เมื่อ

ด�าเนินการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละวงจรนักเรียนต้องท�า

แบบทดสอบวดัมโนทศัน์หลงัเรยีนเพือ่น�าไปสะท้อนผล

และหาแนวทางแก้ไขในวงจรถัดไป

หลังจากสิ้นสุดทั้ง 3 วงจรแล้ว จึงท�าการ

ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

สัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และ

ระบบภูมิคุ้มกัน น�าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธี

การทางสถิติ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการ

ของมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ 

ระบบหมนุเวยีนโลหติ และระบบภูมคิุม้กนั ของนกัเรียน

ทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยรปูแบบการเรียนการสอน

โดยการน�าเสนอ มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า สถิติที่ใช้ใน

การหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) 

ค่าความยากง่าย ค่าอ�านาจจ�าแนก และค่าความเชือ่มัน่ 

ซ่ึงรายละเอียดของค่าคุณภาพเคร่ืองมือได้กล่าวไว้ข้าง

ต้นแล้วในข้อ 1. ส�าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และ เกณฑ์การแปลผล

ระดับพัฒนาการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของมโนทัศน์

รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ ของ

นกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5/5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เรื่อง เนื้อเยื่อ

สัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนพัฒนาการ

ของมโนทัศน์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต 

และระบบภูมิคุ้มกัน เท่ากับร้อยละ 74.84 64.09 และ 

66.97 ตามล�าดบั ซึง่คะแนนพัฒนาการของทัง้สามเรือ่ง

นั้นอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง ดังภาพที่ 1 และมี

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 เรื่อง เท่ากับร้อยละ 68.63
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ระบบภูมิคุ้มกัน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนพัฒนาการของมโนทัศน์ เรื่อง 
เนื้อเยือ่สัตว์ ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน เท่ากับร้อยละ 74.84 64.09 และ 66.97 
ตามล าดับ ซึ่งคะแนนพัฒนาการของทั้งสามเรื่องนั้นอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง ดังภาพที่ 1 และมี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 เรื่อง เท่ากับร้อยละ 68.63 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงพัฒนาการของมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตรฺและสรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
 
 2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียน
โลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมทั้งฉบับเท่ากับร้อยละ 79.20 นักเรียนมีพัฒนาการในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
น าไปใช้มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 88.89 รองลงมาเป็นด้านความเข้าใจ ร้อยละ 80.63 ด้าน
ความรู้ความจ า ร้อยละ 78.96 และด้านการวิเคราะห์ ร้อยละ 68.82 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงพัฒนาการของมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตรฺและสรีรวิทยาสัตว์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

2. ผลการวเิคราะห์พฒันาการของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิากายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาสัตว์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย

การน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า เรือ่ง เนือ้เยือ่สตัว์ ระบบหมนุเวยีนโลหติ และระบบภมูคิุม้กนั พบว่า นกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/5 มคีะแนนพฒันาการของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวมทัง้ฉบับเท่ากับร้อยละ 79.20 นกัเรียน

มีพัฒนาการในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการน�าไปใช้มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 88.89 รองลงมาเป็นด้านความเข้าใจ 

ร้อยละ 80.63 ด้านความรู้ความจ�า ร้อยละ 78.96 และด้านการวิเคราะห์ ร้อยละ 68.82 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ 
           สรรีวิทยาสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  
 3. ผลพัฒนาการของมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาสัตว์ วงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 พบว่า คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของมโนทัศน์รายวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.84 64.09 
และ 66.97 ตามล าดับ โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 8.90 11.84 และ 10.68 ตามล าดับ ซึ่ง
จะเห็นว่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์มีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย จากการสังเกตของผู้วิจัย การสัมภาษณ์นักเรียน และวิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนรู้
ของนักเรียน พบว่า เนื้อหาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ ในวงจรที่ 2 คือเรื่องระบบ
หมุนเวียนโลหิต มีเนื้อหาที่ซับซ้อนกว่าในวงจรที่ 1 ซึ่งคือเรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ เพราะต้องใช้การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูล อีกท้ังยังต้องน าความรู้จากวงจรที่ 1 มาเป็นพ้ืนฐานเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาในวงจร
ที่ 2 ซึ่งหากนักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนก็จะส่งผลต่อการท าความเข้าใจเนื้อหาในวงจรที่ 2 ส่วน
ในวงจรที่ 3 ซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูงกว่าใน
วงจรที่ 2 เล็กน้อย แต่ก็ยังน้อยกว่าวงจรที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนบางส่วนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้น้อยกว่าเพ่ือน นอกจากนี้นักเรียนต้องเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียนของทุกวิชา และยังต้อง
รับผิดชอบภาระงานของรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์รวมถึงรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือส่งให้ทัน
ตามก าหนด ท าให้นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวและให้ความส าคัญกับการสอบย่อยน้อยลง จึงอาจส่งผลให้
คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยนั้นไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับวงจรที่ 1  
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
ส่งผลให้นักเรียนมีมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 68.63 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพัฒนาการสูง 

พัฒนาการระดับปานกลาง

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

3. ผลพัฒนาการของมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ 

วงจรที ่1 ถงึวงจรที ่3 พบว่า คะแนนพฒันาการเฉลีย่ของมโนทศัน์รายวชิากายวภิาคศาสตร์และสรรีวทิยาสตัว์ วงจร

ที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.84 64.09 และ 66.97 ตามล�าดับ โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบน

พัฒนาการระดับปานกลาง
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มาตรฐานเป็น 8.90, 11.84 และ 10.68 ตามล�าดับ ซึ่ง

จะเหน็ว่าคะแนนพฒันาการเฉลีย่ของมโนทศัน์รายวชิา

กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาสตัว์มแีนวโน้มลดลงเลก็

น้อย จากการสังเกตของผู้วิจัย การสัมภาษณ์นักเรียน 

และวเิคราะห์แบบบนัทกึการเรยีนรูข้องนกัเรยีน พบว่า 

เน้ือหาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ 

ในวงจรที่ 2 คือ เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต มีเนื้อหาที่

ซบัซ้อนกวา่ในวงจรที่ 1 ซึ่งคอืเรื่อง เนื้อเยือ่สตัว์ เพราะ

ต้องใช้การวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล อีกทั้งยังต้อง

น�าความรู้จากวงจรท่ี 1 มาเป็นพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยง

กับเนื้อหาในวงจรที่ 2 ซึ่งหากนักเรียนมีมโนทัศน์ที่

คลาดเคล่ือนก็จะส่งผลต่อการท�าความเข้าใจเนื้อหาใน

วงจรที่ 2 ส่วนในวงจรที่ 3 ซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่อง ระบบ

ภูมิคุ้มกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูง

กว่าในวงจรที ่2 เลก็น้อย แต่ก็ยงัน้อยกว่าวงจรที ่1 ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะนักเรยีนบางส่วนสามารถเชือ่มโยงความรู้

ได้น้อยกว่าเพ่ือน นอกจากน้ีนกัเรยีนต้องเตรยีมตวัสอบ

กลางภาคเรยีนของทุกวชิา และยงัต้องรบัผดิชอบภาระ

งานของรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์

รวมถึงรายวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งให้ทันตามก�าหนด ท�าให้

นกัเรยีนมเีวลาเตรยีมตวัและให้ความส�าคัญกบัการสอบ

ย่อยน้อยลง จึงอาจส่งผลให้คะแนนพัฒนาการเฉล่ียนัน้

ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับวงจรที่ 1 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าส่งผล

ให้นักเรียนมีมโนทัศน์รายวิชากายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 68.63 ซึ่งอยู ่ในระดับ

พัฒนาการสูง

2. การจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า

ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้น ร้อยละ 

79.20 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการสูงมาก

อภิปรายผล

จากการศึกษามโนทัศน ์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

สัตว ์ของนัก เรียนที่ มี ความสามารถพิ เศษด ้ าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า มี

ประเด็นการอภิปรายดังนี้

1 .  การ จัดการเรียน รู ้ ด ้ วย รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการน�า เสนอมโนทัศน ์กว ้ าง

ล ่วงหน ้า ส ่งผลให ้นักเรียนมีมโนทัศน ์รายวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์สูงขึ้นเฉลี่ยร้อย

ละ 68.63 ซ่ึงอยู่ในระดับพัฒนาการสูง อาจเนื่องมา

จากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีรูปแบบการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและเชื่อมโยงความรู้ 

เป็นวิธีการช่วยจัดบทสรุปล่วงหน้า รวมไปถึงการแยก

ความแตกต่างให้ชัดเจน และการน�าเอาระบบความ

คิดหรือความรู้เดิมที่นักเรียนรู้หรือเคยเรียนมาก่อน 

มาเรียบเรียงหรือจัดให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนใหม่ 

จนนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย นกัเรยีนมคีวามเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อนนี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดการเรียน

รู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโน

ทัศน์กว้างล่วงหน้าประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 

1 การน�าเสนอ มโนทัศน์ล่วงหน้าเป็นขั้นตอนที่ครูแจ้ง

วัตถุประสงค์การเรียนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้

ทราบถึงส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้เมื่อผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนที่ครูได้ด�าเนินการสอนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึง

น�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าด้วยวิธีต่างๆ เช่น ระบุ

นิยามหรือคุณลักษณะต่างๆ ยกตัวอย่าง จัดเตรียม
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บริบทต่างๆ หรือการย�้าและทบทวนเนื้อหา รวมไปถึง

การเสนอตัวอย่างของมโนทัศน์นั้นๆ และกระตุ้นให้

นักเรียนเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมเข้ากับ

งาน หรือมโนทัศน์กว้างที่น�าเสนอ ระยะที่ 2 การมอบ

หมายงานหรือน�าเสนอบทเรียนในรูปแบบของการ

บรรยาย การอภิปราย การฉายภาพยนตร์ การอ่าน

บทความ หรือการท�าการทดลอง โดยผู้วิจัยจะต้อง

ท�าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลา 

และพยายามให้นกัเรยีนสามารถเชือ่มโยงประสบการณ์

เดิมให้ได้ และระยะท่ี 3 การเสริมโครงสร้างทางพุทธิ

ปัญญา โดยใช้วิธีการทบทวน การสรุป การซักถาม 

หรือการให้นักเรียนอธิบายมโนทัศน์ที่ได้รับ นักเรียน

จะเกิดการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง สนใจเรียนอยู่

ตลอดเวลา และสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความ

รู้ใหม่ได้ ท�าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย สอดคล้อง

กับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 

ซึ่งอธิบายว่า การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ถ้าในการเรียน

รู้สิ่งใหม่นั้น นักเรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับ

ความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะท�าให้การเรียนสิ่งใหม่นั้นมีความ

หมาย แต่ถ้าผู้เรียนจะต้องเรียนสิ่งใหม่โดยที่ไม่เคยมี

พืน้ฐาน เป็นชนิดทีใ่หม่จรงิๆ ไม่เกีย่วกบัความรูเ้ดมิเลย 

เรียกการเรียนรู้น้ันว่า การเรียนรู้แบบท่องจ�า เพราะ

ผู้เรียนได้แต่เรียนโดยที่ไม่รู ้ความหมาย (พรรณี ช. 

เจนจติ, 2550) จากการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนโดย

การน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า นกัเรียนมคีวามตืน่

ตวั สามารถตอบค�าถามได้เมือ่ผูว้จิยัถามถงึความเหมอืน

และความแตกต่างของสิ่งที่ก�าลังเรียนอยู่กับความรู้

เดิมที่นักเรียนรู้หรือเคยมี แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง

ความรู ้ท�าให้นกัเรียนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 

ซึ่ง สุรางค์ โค้วตระกูล (2554) กล่าวว่า การเรียนรู้

อย่างมีความหมายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประเภท คือ 

1) สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต้องมีความหมาย กล่าวคือ ต้อง

เป็นส่ิงที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งท่ีเคยเรียนรู้และเก็บไว้

ในโครงสร้างทางพุทธิปัญญา โดยสิ่งที่นักเรียนได้เรียน

รู้ใหม่ในแต่ละเร่ืองนั้น มีความเชื่อมโยงกับมโนทัศน์

กว้างล่วงหน้าทั้งแบบอธิบายและแบบเปรียบเทียบที่ผู้

วจิยัน�าเสนอให้ ท�าให้สิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่นัน้เป็นสิง่ทีม่คีวาม

หมาย 2) นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์และมีความ

คิดที่จะเชื่อมโยงหรือจัดกลุ่มส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์

กับความรู้เดิมหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว ผู้วิจัยจึงเสนอ

ตัวอย่างที่มีความหลากหลายในแต่ละมโนทัศน์ เพื่อให้

ใกล้เคียงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียน 

และ 3) ความตั้งใจของนักเรียนและการที่นักเรียนมี

ความรู้ ความคิด ที่จะเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้มี

ความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางพุทธิปัญญา ทั้งนี้เพื่อ

ให้นักเรียนสามารถจัดระบบความคิดในโครงสร้างทาง

พุทธิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้กระตุ้นให้

เกิดการเชื่อมโยงความรู้อย่างกลมกลืน ซึ่งมีหลายวิธี 

เช่น 1) เตือนความจ�าของนักเรียนเกี่ยวกับมโนทัศน์ท่ี

ก�าลังเรียน 2) ให้นักเรียนสรุปมโนทัศน์ของความรู้ใหม่ 

3) ให้นักเรียนทบทวนค�าจ�ากัดความของมโนทัศน์ให้

ชัดเจน 4) ถามความแตกต่างระหว่างประเด็นหลัก

ที่ได้จากแต่ละเนื้อหา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้

นกัเรียนเกดิความเบ่ือหน่าย และท�าให้บรรยากาศในชัน้

เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการดังนี้ 1) ให้นักเรียน

อภิปรายว่าความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิม

ที่มีอยู่ได้อย่างไร 2) ให้นักเรียนยกตัวอย่างเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับมโนทัศน์ หรือข้อความในกิจกรรมการเรียน

รู้ 3) ให้นักเรียนอธิบายประเด็นส�าคัญของเนื้อหาด้วย

ค�าพูดของนักเรียนเองโดยอิงความรู้เดิม จากที่กล่าว

ข้างต้น เมือ่นกัเรียนเกดิความเรียนรู้อย่างมคีวามหมาย

และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้แล้วนั้น ซึ่งเป็นผลให้

นกัเรียนมค่ีาพัฒนาการของมโนทศัน์อยูใ่นเกณฑ์ระดับ

สูง โดยผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Rachel Atomatofa (2013) ที่ท�าการศึกษาผลของรูป
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แบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้าง

ล่วงหน้าต่อการเกิด มโนทัศน์และความคงทนในการ

เรียนรู้ เรื่อง แรงโน้มถ่วง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น จ�านวน 80 คน โดยกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้

ด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์

กว้างล่วงหน้า ส�าหรับกลุ่มควบคุมสอนเนื้อหาเดียวกัน

โดยไม่มกีารน�าเสนอมโนทศัน์กว้างล่วงหน้า พบว่า กลุม่

ทดลองมีการเกิดมโนทัศน์และความคงทนในการเรียน

รู้แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

2. การจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 

ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

กายวิภาคศาสตร ์และสรีรวิทยาสัตว ์สูงขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ 79.20 ซึ่งอยู่ในระดับพัฒนาการสูงมาก อาจ

เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย

การน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เป็นวิธีท่ีครูมีหน้า

ที่ในการจัดเรียบเรียงความรู้อย่างเป็นระบบ และ

น�าเสนอมโนทัศน์ใหม่ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ เพื่อ

กระตุ ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด เชื่อมโยง

ความรู้ท่ีได้รับใหม่เข้ากับความรู้เดิม ท�าให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งทิศนา แขมมณี (2559) 

กล่าวว่า เม่ือนักเรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ จาก

การคิด วิเคราะห์ และตัวอย่างที่หลากหลาย จะเกิด

ความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะ

การใช้เหตุผล จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย

การน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ามีพัฒนาการของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการน�าไปใช้สูงที่สุด ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ และ

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ด้วยตัวอย่าง

มโนทัศน์ที่หลากหลาย ท�าให้นักเรียนสามารถน�าความ

รู้ที่มีไปเช่ือมโยง และปรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง

ออกไปได้ ท�าให้พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยด้านการน�าไป

ใช้มีการพัฒนาสูงที่สุด นอกจากนี้นักเรียนที่มีคะแนน

พัฒนาการด้านความรู้ความจ�าและความเข้าใจเพิ่ม

ขึ้น มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนพัฒนาการด้านการน�าไป

ใช้สูงขึ้น อาจเนื่องมาจากเมื่อนักเรียนมีความรู้ความ

จ�า ความเข้าใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐานทางพุทธิ

ปัญญาไปปรับใช้อย่างมีเหตุผล ส่งผลให้แนวโน้มของ

พัฒนาการด้านการน�าไปใช้สูงขึ้นด้วย ส่วนพฤติกรรม

การเรียนรู ้ด้านการวิเคราะห์นั้นมีพัฒนาการอยู ่ใน

เกณฑ์ระดับสูง ซึ่งน้อยกว่าด้านความรู้ความจ�า ความ

เข้าใจ การน�าไปใช้ ซ่ึงมีคะแนนพัฒนาการอยู ่ใน

เกณฑ์ระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม

การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมการเรียน

รู้ข้ันสูงกว่า อีกทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ของ

นักเรียนจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละ

คน นอกจากนี้นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถและไหวพริบที่

ค่อนข้างดีเป็นทุนเดิม ดังนั้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

ในการวิจัยครั้งนี้จึงสัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการ

วิจัยในคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี โพธิ

ปัสสา คงศักด์ิ ธาตุทอง และ สันติ วิจักขณาลัญฉ์ 

(2545) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 

ซ่ึงเป็นการน�าหลักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมาช่วยใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการน�าเสนอมโนทัศน์

กว้างล่วงหน้า ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ 

ที่สอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าร่วมกับ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้

ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Wachanga, Arimba, and Mbugua (2013) ที่ศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยกลุ่มทดลองได้

รับรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์

กว้างล่วงหน้า ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียน

รู้ในรูปแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพศไม่มีผลกระ

ทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมีเมือ่ใช้การจดัการ

เรียนรู้โดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนข้อ

ค้นพบที่ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย

การน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาก (เฉลี่ยร้อยละ 

79.20)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 จากผลการวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนรู้

ด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์

กว้างล่วงหน้าสามารถพัฒนามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาสัตว์ เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบหมุนเวียน

โลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นครูสามารถน�าการ

จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�า

เสนอ มโนทัศน์กว้างล่วงหน้าไปใช้ในรายวชิาดงักล่าวใน

หัวข้อเร่ืองอื่น ๆ รวมไปถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ

วิชาที่มีธรรมชาติใกล้เคียงกัน

 1.2 ก่อนจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า ครู

ต้องศึกษาและท�าความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�าเสนอมโนทศัน์

กว้างล่วงหน้า รวมไปถึงเนื้อหาท่ีตนจะสอนให้ถ่องแท้

เสยีก่อน เพือ่ให้สามารถวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม

การเรียนการสอนทีจ่ะส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควร

มีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนโดยการน�าเสนอ มโนทัศน์กว้างล่วงหน้ากับ

ตัวแปรอื่น ๆ  เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความคงทนในการเรียน

รู ้เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ เพราะเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในการ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยน้ีได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ

ส ่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กระทรวงศึกษาธิการ
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยง

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2*
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรยีนมธัยมศึกษาปีที ่2 การด�าเนนิการวจิยั 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�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 26 คน ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ทดสอบ t–test 

ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีการ

เรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลรูปแบบการ

จดัการเรยีนรู ้ผลการประเมนิคณุภาพรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้ี

ค่าความเหมาะสม (IOC) ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด และผลของการใช้รปูแบบพบว่า นกัเรียนมคีวามสามารถในการเชือ่ม

โยงทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�าลังสองตัวแปรเดียวหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�าลังสองตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

80% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : 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
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บทน�า

ในปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อ

การพัฒนามนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ

ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ

น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ 

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ช่วย

พฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ได้อย่างมคีวามสขุ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คณิตศาสตร์

เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการ

แก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ีช่วยเสริมสร้างให้

นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา ท�าให้

สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง

ถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ

และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน

ชีวิตประจ�าวัน ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอด

จนศาสตร์อืน่ๆ ท�าให้มกีารพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ ในการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ทีผ่่านมา แม้ว่านกัเรยีนจะมคีวาม

รู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียน

จ�านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้

ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือ

การน�าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง

ระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท�าให้นักเรียน

ไม่สามารถน�าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิต

ประจ�าวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2550, หน้า 1)

การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์นั้น ปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการจัดการเรียน

รู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง คือ 

ผู้สอน ทักษะการเชื่อมโยงเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์

ทีม่คีวามส�าคญัมากทกัษะหนึง่ ประโยชน์ของการเชือ่ม

โยงในคณิตศาสตร์ ท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึก

ซ้ึงข้ึนและยาวนานข้ึน เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา 

ลดช่องว่างในการเรียนรู้ มองคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี

ชีวิตชีวาและน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และ ท�าให้หลักสูตร

เกิดความสมดุล (National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM), 2000, pp. 64-66; Coxfoxd, 

1995, p. 3; Burkhardt, 2001; Owens, 2001) งาน

วจัิยของลอสันและไมฮนั (Lawson & Monhan, 2000, 

Owens, 2001) พบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยง

ของนกัเรียนมอีทิธพิลต่อการประสบความส�าเร็จในการ

แก้ปัญหามากกว่าการรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ส�าหรับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงและนักเรียนท่ีมีความ

สามารถต�่า จากประโยชน์ของการเชื่อมโยงดังกล่าว 

จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงมากขึ้น

เพือ่ช่วยให้นกัเรยีนเหน็ความสมัพันธ์ของเนือ้หาได้ดขีึน้ 

แนวคิดของดีนส์ (Dienes) เป ็นแนวคิด

ที่ เกี่ ยวข ้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ 

เชื่อว่า “คณิตศาสตร์เป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ระหว่างมโนมติเกี่ยวกับจ�านวนกับการประยุกต ์

มโนมติเหล่านั้นเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน” การสอน

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์นั้น ผู้สอนควรเน้น

กระบวนการที่ผู ้เรียนใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าค�า

ตอบของปัญหา โดยให้ผู ้เรียนอยู ่ในสถานการณ์ที่

แวดล้อมด้วยโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมแล้วค่อยเข้าสู่

สถานการณ์ที่เป็นนามธรรม นั่นคือ การเรียนการสอน
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ตามแนวคิดของดนีส์ควรเริม่ทีก่ารใช้วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 

ไปสูก่ารใช้รปูภาพ การสร้างภาพในใจสดุท้ายเป็นการใช้

สัญลักษณ์ วิธีการของดีนส์เป็นวิธีที่ต้องมีการวางแผน

ล่วงหน้า มีโครงสร้าง และตั้งอยู่บนรากฐานของการ

ปฏิบัติจากวัตถุจริง ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ขอ

งดีนส์ ประกอบด้วยกฎหรือหลัก ดังนี้ กฎของภาวะ

สมดุล กฎความหลากหลายของการรับรู้ กฎความ

หลากหลายทางคณติศาสตร์ และกฎการสร้าง (เวชฤทธิ์ 

อังกนะภัทรขจร, 2555, หน้า 48) 

จากเหตุผลที่กล่าวในข้างต้นผู้วิจัยจึงพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีที ่2 โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 

ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความ

สามารถในการ เช่ือมโยงความรูภ้ายในวชิาคณติศาสตร์

โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของดีนส์ (Dienes) ซึ่ง

ประกอบด้วยกฎหรือหลัก 4 ข้อ ดังนี้ กฎของสภาวะ

สมดุล กฎความหลากหลายของการรับรู้ 

กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์และ

กฎการสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู ้เรียนเกิด 

การเรียนรู ้ทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณค่าและเป็น

ผู ้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์โดยการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ การ

พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร์

นั้น ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหา เรื่อง การแก้สมการก�าลังสอง

ตัวแปรเดียว ในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้

เพิม่เตมิ ค 22241 ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2 เพราะในเนือ้หา

เรื่องการแก้ สมการก�าลังสองตัวแปรเดียวใช้องค์ความ

รู้ทางคณิตศาสตร์ในสาระที่ 1 จ�านวนและการด�าเนิน

การและสาระที่ 4 พีชคณิต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในประเด็น 

ดังนี้

 2.1 ความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์

 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

สมมติฐานของการวิจัย

1 .  ความสามารถในการ เชื่ อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2 .  ความสามารถในการ เชื่ อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน

สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
           1.  ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำง
คณิตศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2    
 2.  เป็นแนวทำงส ำหรับครูผู้สอนในกำรน ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นไปใช้
เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 3.  เป็นแนวทำงส ำหรับครูผู้สอนไปปรับประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่ม
สำระกำร เรียนรู้คณิตศำสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา   
 ตัวแปรต้น  ได้แก่  กำรเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์  
 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน คณิตศำสตร์   
    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย            
            เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  ได้แก่        
            1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ของ 
นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 2     
             2. แบบวัดควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรแก้สมกำรก ำลังสองตัว
แปรเดียว ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
             3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรแก้สมกำรก ำลังสองตัวแปร
เดียว ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 
 
 

ศึกษำทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ของดีนส์  

(Dienes’s Theory of  
Mathematics Learning) 

ศึกษำสภำพปัญหำปัจจุบัน    
กำรสอนคณิตศำสตร์และ 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
กำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ 

ได้รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร

เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ 

ควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส�าหรับครูเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์

ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. เป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอนในการน�ารูป

แบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสร้างข้ึนไปใช้เพือ่ส่งเสรมิ

ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ให้กับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. เป ็นแนวทางส�าหรับครูผู ้สอนไปปรับ

ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่มโยง

ทางคณิตศาสตร์ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเชื่อม

โยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณติศาสตร์ เร่ือง การแก้สมการก�าลังสองตัวแปรเดียว 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เร่ือง การแก้สมการก�าลังสองตัวแปรเดียว 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อการพัฒนารูปแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่มโยง

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  2 ของโรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2558 ที่มีการจัดชั้นเรียนแบบคละความ

สามารถ จ�านวน 7 ห้อง รวม 220 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ของโรงเรยีนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) มา 1 ห้อง จ�านวน 

26 คน 

ขั้นตอนการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐาน (Analysis) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้น

ฐานเกี่ยวกับรูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรยีนรู ้ศกึษาเกีย่วกบัสภาพปัญหาการเรยีนการ

สอนและความต้องการในการแก้ปัญหาการเรียนการ

สอนของผู้สอนและผู้เรียน เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการ

สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ข ้ อ มู ลที่ ไ ด ้ จ าก ใช ้ แบบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นแบบปลายเปิดของผู ้สอนและผู ้เรียน 

ท�าให ้ทราบถึงป ัญหาและความต ้องการในการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ข้อสรุปจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้สอนในด้านของปัญหาในการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ผู้เรียนไม่สามารถน�าเนื้อหาวิชา

คณิตศาสตร์ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ได้สาเหตุเนื่องจากผู้เรียน ไม่ได้ทบทวน

เนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้ว และในด้านความต้องการควร

มีการปรับพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนและมี

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทาง คณิตศาสตร์ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้เรียน ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ได้แก่ เนือ้หายากและซบัซ้อน ในด้านความต้องการของ

ผูเ้รยีน ได้แก่ ผูเ้รยีนต้องการให้ผูส้อนใช้วธิ ีสอนทีท่�าให้

เข้าใจง่ายๆ และฝึกการวิเคราะห์โจทย์ 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ ( DESIGN) ผู้วิจัย ได้ใช้แนวทางการ ออกแบบ

ของ Joyce, Weil and Calhoun (2004, p. 7) 

เป็นหลัก โดยก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ

เรียนรู้ ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์

ของดนีส์ (Dienes) แนวคิดทฤษฎขีองดนีส์เป็นการเน้น

การเรียนรู้เป็นขั้นตอน เน้นกระบวนการที่ใช้ในการแก้

ปัญหามากกว่าค�าตอบของปัญหา และวิธีการของดีนส์

เป็นวิธีที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ซ่ึงประกอบด้วย 

4 หลักการ ดังนี้ 1. หลักการแบบไดนามิก (Dynamic 

Principle) 2. หลักการโครงสร้าง (Constructivity 

Principle) 3. หลักการหลากหลายทางคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Variability Principle) และ 

4. หลักการรับรู้ หรือความแปรปรวนหลายศูนย์รวม

หลักการ (Perceptual Variability Principle or 

Multiple Embodiment Principle) 

2. เขียนหลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ น�ามาเป็นหลักการ

ของการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ การจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงความ

รู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. ก�าหนดวตัถปุระสงค์ของรปูแบบการจดัการ

เรยีนรู ้เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่มโยงความรู้

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. สังเคราะห์ข้ันตอนการเรียนการสอนของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ จากแนวคิดทฤษฎีการ

เรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) ได้ขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส�ารวจความ

รู้เดิม ขั้นที่ 2 วิเคราะห์โจทย์ ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ ข้ันท่ี 4 น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ 

ขั้นที่ 5 น�าเสนอผลงาน

5. ก�าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้และวิธีการประเมินผล คือ ความสามารถในการ
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เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

(Development) 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประเมินความเหมาะสมของรูป

แบบการจัดการเรียน (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน 

ระดับคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญต่อรูป

แบบการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด ซึ่งมีระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.6 

2. แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู ้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ส�าหรับ

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที ่2 ผลการประเมนิคณุภาพความ

สอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ (IOC) โดย

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ระดับคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าความ

เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งมีระดับคะแนนของ

ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.6

3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.1 แบบวัดความสามารถในการเช่ือม

โยงทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัยจ�านวน 15 ข้อ 

มีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการ

วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของรายการประเมิน

กับจุดประสงค์การเรียนรู ้ของผู ้ เช่ียวชาญ (IOC) 

มีค่าเท่ากับ 0.6 จากผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย

และค่าอ�านาจของแบบวดัแบบวดัความสามารถในการ

เชือ่มโยงทางคณติศาสตร์ได้ค่าความยากง่ายของแต่ละ

ข้อตั้งแต่ 0.23-0.81 และได้ค่าอ�านาจจ�าแนกแต่ละ

ข้อตั้งแต่ 0.30-0.62 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบเท่ากับ 0.92

 3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 40 ข้อ ค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว ่างข ้อสอบกับจุดประสงค ์ของผู ้ เชี่ยวชาญ 

แบบทดสอบมค่ีาดัชนคีวามสอดคล้องต้ังแต่ 0.60-0.80 

คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 

0.83 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.22 ขึ้นไป จ�านวน 

30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 

0.91

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ (IMPLEMENTATION) 

 ศึกษาผลของการใช ้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้

1. รูปแบบการทดลอง

การทดลองคร้ังนี้ ใช้แบบแผนการทดลอง

แบบ One Group Pretest-posttest design (วิชิต 

สุรัตน์เรืองชัย, 2549, หน้า 90) ดังนี้ 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง

T
1

X T
2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง

X แทน การสอนโดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีน

รู้เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร์ ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

T1 แทน วัดความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการ

ทดลอง 

T2 แทน วัดความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ

ทดลอง 

2. วิธีด�าเนินการทดลอง

 2.1 น�าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขออนุญาตท�าการ วิจัย
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และเก็บข้อมูลในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดย

ใช้แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง 

 2.3 ด�าเนินการทดลอง น�ารูปแบบการ

จดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่มโยง

ความรูท้างคณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีท่ี 

2 ทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการสอน 

14 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์

 2.4 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ท�าการ

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบวัดความ

สามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิตศาสตร์

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ชุดเดิม

 2.5 ตรวจผลสอบแบบวัดความสามารถใน

การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้

1. น�าผลการทดลองจากแบบวดัความสามารถ

ในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน

โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

โดยใช้สูตร t-test dependent

2. น�าผลการทดลองจากแบบวดัความสามารถ

ในการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิตศาสตร์และแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ไปวิเคราะห์

ข้อมูลและประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัการ

ทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80%

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบ

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการเชือ่ม

โยงทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 จาก

แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การแก้สมการก�าลังสองตัวแปรเดียว ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

n = 26 คะแนนเต็ม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

t p
X SD X SD

กลุ่มผู้เรียน

กลุ่มตัวอย่าง

60 32.12 14.09 52.00 4.42 7.43* 0.00

*p < .05

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

มธัยมศึกษาปีที ่2 จ�านวน 26 คน ก่อนใช้รปูแบบและหลงัใช้รปูแบบโดยวเิคราะห์ ค่าสถติทิ ีt – test dependent 

ปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 7.43 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า คะแนนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หลังเรียนกับเกณฑ์ 

n = 26 คะแนนเต็ม
เกณฑ์

(ร้อยละ 80)
X SD t p

หลังเรียน 60 48 52.00 4.42 4.62* 0.00

* p < .05 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 26 คน หลังใช้รูปแบบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด 80% โดยวิเคราะห์ ค่าสถิติที t – test one 

group ปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 4.62 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า คะแนนความสามารถหลังใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80%

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนเรยีน

และหลังเรียน 

n = 26 คะแนนเต็ม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

t p
X SD X SD

กลุ่มผู้เรียน

กลุ่มตัวอย่าง

30 20.27 6.39 27.27 2.24 6.75* 0.00

* p < .05

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศกึษาปีที ่2 จ�านวน 26 คน ก่อนใช้รปูแบบและหลังใช้รูปแบบโดยวเิคราะห์ ค่าสถติิท ีt – test dependent 

ปรากฏว่า มค่ีาเท่ากับ 6.75 มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กล่าวได้ว่า ผลสมัฤทธิห์ลงัใช้รปูแบบการจดัการเรยีน

รู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนกับ เกณฑ์ 

n=26 คะแนนเต็ม
เกณฑ์ 

(ร้อยละ 80) 
X SD t p

หลังเรียน 30 24 27.27 2.24 7.45* 0.00 

* p < .05 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้รูปแบบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด 80% โดยวิเคราะห์ ค่าสถิติที t-test one group ปรากฏ

ว่า มีค่าเท่ากับ 7.45 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูง

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80%
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ผลการวิจัย 

1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ของรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีการเรียน

คณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) หลักการของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้ ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าความ

เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

2. ความสามารถในการเช่ือมโยงและผลสมัฤทธิ์

ทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�าลัง สองตัวแปร

เดยีวของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการเช่ือมโยงและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนคณติศาสตร์เรือ่ง การแก้ สมการก�าลงัสอง

ตัวแปรเดยีวหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ์อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย

ผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบการจัดการเรยีน

มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 0.6 เป็นไปตามเกณฑ์

ผ่านความเหมาะสม 0.5 ขึ้นไป ซึ่งมีหลักการแนวคิด

ของการ พัฒนารปูแบบการสอนจากนกัการศกึษาหลาย

ท่าน อาทิ การพัฒนารูปแบบการสอนของจอยส์, เวลล์ 

และคาลฮูน (Joyce, Weil & Calhoun, 2004, p. 23) 

และการพัฒนารูปแบบการสอนของทิศนา แขมมณี 

(2553, หน้า 201-204) ได้ศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของ

ณัฐิกานต์ รักนาค (2552) ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

การถ ่ ายโยงการ เรียนเ พ่ือส ่ ง เส ริม ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การ

ให้เหตผุลและการเชือ่มโยงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่1 พบการวจิยัสรปุได้ดงันี ้รปูแบบการเรยีนการสอน

ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) ขั้นการสร้างประสบการณ์ 2) ขั้นการฝึกปฏิบัติการ

ใช้ความรู้ 3) ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อน

ความคิด และรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและ

การเชื่อมโยง 

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้รูป

แบบได้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ

เชือ่มโยงทางคณติศาสตร์ เร่ือง การแก้สมการก�าลงัสอง 

ตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนละหลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์อย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก

ผลการวิจัยนี้ อธิบายได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนาขึ้นนี้มีหลักการพัฒนาด้านความสามารถในการ

เชือ่มโยงทางคณติศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎี 

การเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) ที่ผู้วิจัยได้

ศึกษาเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่มีความชัดเจนและ

เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของการเรียนการสอนของ

รูปแบบตลอดจนเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ บุญญิสา แซ่หล่อ (2550) ได้
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ท�าการวิจัยเรื่องการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหา

คณิตศาสตร์ในเร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอ

ข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนย่านตาขาว

รัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง จ�านวน 30 คน ผลการวิจัย

พบว่า ผลของการใช้การบูรณาการด้านความสามารถ

ในการเชื่อมโยง พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาก

การท�าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเชื่อมโยง

ภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับ

นัยส�าคัญ .01 

 2.2 ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้สมการ ก�าลังสอง

ตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและหลังเรียน

สงูกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 จาก

ผลการวิจัยนี้ อธิบายได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่พัฒนาขึ้นน้ีมีหลักการ พัฒนาด้านความสามารถใน

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) ที่ผู้

วจิยัได้ศึกษาเป็นแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานทีม่คีวามชดัเจน

และเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนของการเรียนการ

สอนของรปูแบบตลอดจนเลอืกวธิกีารทางคณติศาสตร์

มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ใน

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผู ้วิจัยพัฒนาข้ึนน้ันได้จัด

กิจกรรมเน้นให้นักเรียนน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่

ได้เรียนแล้วน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อจะได้วิธีการที่จะใช้

สมการก�าลังสองตัวแปรเดียว การจัดการเรียนการ

สอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยพัฒนา

ข้ึนน้ีจึงท�าให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการก�าลังสองตัวแปรเดียว

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ บุญญิสา แซ่หล่อ (2550) ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

การบรูณาการแบบเชือ่มโยงเนือ้คณติศาสตร์ในเร่ืองการ

วิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้

สถานการณ์ในชวีติจริงส�าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรยีนย่านตาขาวรฐัชนปูถมัภ์ จงัหวดัตรัง จ�านวน 30 

คน ผลการวจิยัพบว่า ผลของการใช้การ บรูณาการด้าน

ความสามารถในการเชื่อมโยงพบว่า นักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

เชื่อมโยงภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง

ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01

ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้

รูปแบบได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ ส่งเสริม ความ

สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะในการน�ารปูแบบ

การจัดการเรียนรู้ไปใช้ 

1. ผู้สอนท่ีจะน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้

นี้ไปใช้ ควรศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจองค์ประกอบ

ต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนน�าไปใช้ แต่

ทัง้นี ้สามารถปรับเปล่ียนเนือ้หาได้ตามความเหมาะสม 

2. เนื่องจากผลการด�าเนินการในครั้งนี้ ผลการ

วจิยัรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่วิ้จยัพฒันาขึน้สามารถ

ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

จึงเสนอแนะให้ครูผู ้สอน วิชาคณิตศาสตร์ในระดับ

ต่างๆ ได้น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความ

สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถ

ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ 

3. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

คิด ทบทวนความรู้เดิมอย่างสม�่าเสมอทุกขั้นตอนเพื่อ
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ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ

ได้อย่างอัตโนมัติ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป 

1. ควรน�าการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปใช้

ในการศึกษาในเนื้อหาอื่นๆ เช่น เรขาคณิต ตรีโกณมิติ 

การวัด เป็นต้น

2. ควรน�าไปใช ้ในการพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณติศาสตร์อืน่ๆ ได้แก่ การให้เหตุผล 

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�าเสนอ

การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ และ 2) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของ

รูปแบบการคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 

400 คน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศกึษาศาสตร์ ทีม่คีะแนนจากการวดัรูปแบบการคดิในขัน้ตอนที ่1 ต�า่กว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที ่30 จ�านวน 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. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดบั 2 พบว่า โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของ

รปูแบบการคิดของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที ่ด้าน

รูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต ด้านการโน้มเอียง มีค่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์สงูอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสามารถวดัองค์ประกอบของรปูแบบการคดิได้

2. ผลการใช้กิจกรรมทางคณติศาสตร์เพือ่เสรมิสร้างรปูแบบการคดิของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษา

ศาสตร์ พบว่า หลงัจากทีน่สิติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ ทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมทางคณติศาสตร์เพ่ือเสริม

สร้างรปูแบบการคดิแล้ว มคีะแนนเฉลีย่รปูแบบการคิดในภาพรวม สงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมทางคณิตศาสตร์ 

( X = 5.12 > X = 4.81) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.907, P = .000)

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการคิด กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
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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�า

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท�าให้มนุษย์

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้สามารถ

อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการ

พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน บุคคลที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าว ก็คือครู เพราะ

ครูเป็นผู ้ที่มีหน้าที่สร ้างประสบการณ์การเรียนรู ้ 

และการพัฒนาความสามารถต่าง ๆ โดยรอบให้

เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในเชิงวิชาการ น�าไปสู่การมีสภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการด�ารงตนเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม ดังนัน้การจะพัฒนาการศกึษาให้มีคณุภาพจึง

ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพครูที่มีความเป็นครู 

การผลิตครูในป ัจจุบันมี จุดเน ้นส�าคัญท่ี

แตกต่างจากการผลิตครูในอดีต นับแต่การปฏิรูปการ

ศกึษาทีเ่ริม่ด�าเนนิการในปีพทุธศกัราช 2542 เป็นต้นมา 

ตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2542) โดยให้ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการ

พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ช้ันสูง องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภามาตรา 30 ให้

สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู ้สอนสามารถ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ ท่ีเหมาะสมกับผู ้เรียนใน

แต่ละระดับการศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 2) ซึ่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติดังกล่าวได้ก�าหนดแนวทางในการ

ปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพื่อรองรับกระแสการ

เปล่ียนแปลงทั้งโลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลย ีการแก้ปัญหาทางวกิฤตการศกึษาไทยได้เน้น

การให้ผูส้อนเน้นและให้ความส�าคญักบัผูเ้รยีนเป็นหลกั 

มุง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้จะจัดให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน โดยค�านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบคุคล และ พฒันาบุคคลให้มศีกัยภาพ

ด้านกระบวนการคิด

การศกึษารูปแบบการคดิของบุคคลเป็นท่ีสนใจ

และมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การคิดเป็นรากฐาน

ส�าคัญในการตัดสินใจของมนุษย์เป็นกระบวนการ

ท�างานของสมองซึง่ผูเ้รยีนจะมพีฒันาการกระบวนการ

คดิผ่านกระบวนการปฏสิมัพนัธ์ด้วยตนเองและจากการ

มีประสบการณ์ในการได้รับความรู้และการประสบกับ

สมมติฐานหรือความคาดหวังใหม่ (Qatami, 2001) 

การคิดของมนุษย์เป็นการแสดงถึงการใช้สติปัญญา 

(Intellectual) ในการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่

มนุษย์ได้รับมาเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิต 

รูปแบบการคิด (Thinking styles) จึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของรูปแบบทางด้านสติปัญญา (Intellectual styles) 

ท่ีมีบทบาทส�าคัญในชีวิตของบุคคล ซึ่ง Sternberg 

(1994, 1997) ได้อธิบายให้เห็นว่า สภาพแวดล้อม

ที่ผู ้คนอาศัยอยู่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิด

เหล่านั้นได้ 13 รูปแบบ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

หน้าที่ (functions), ด้านรูปแบบ (forms), ด้านระดับ 

(levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้านการโน้มเอยีง 

(leanings) โดยอุปมาแต่ละด้านเสมือนการปกครองที่

น�าไปใช้กับบุคคลได้ (Zhang & Sternberg, 2005) 

อีกแง่มุมหนึ่งในส่วนการพัฒนาศักยภาพของครูนั้น 

จุดเน้นหนึ่งที่ส�าคัญคือการเสริมสร้างรูปแบบการ

คิด ซ่ึงควรเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตนิสิตครูเพื่อให้มี

รูปแบบการคิดที่เหมาะสม สามารถเป็นต้นแบบของ

นักเรียน ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพครูราย

บุคคลด้วย จึงนับเป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตครู

ควรด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ผลการ

วิจัยหลายเรื่องพบว่า รูปแบบการคิดมีความสัมพันธ์

กับความสามารถ (abilities) ของบุคคล การศึกษา

รูปแบบการคิดท�าให้เกิดผลดีทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน

ในกระบวนการสอนของผู้เรียนและกระบวนการเรียน

รู้ของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างรูปแบบการคิดกับความสามารถของผู้เรียนจะ

เอื้อให้สามารถอธิบายถึงการประสบความส�าเร็จหรือ

ความล้มเหลวในการเรียนรู้ได้ (Zhang, 2010)

การเรียนรู้ในยุคสมัยปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. 2560 

เป็นต้นมา สถานการณ์โลกมคีวามแตกต่างจากศตวรรษ

ท่ีผ่านมา ระบบการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

โลกและสังคม แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน

ที่หลากหลาย อาทิเช่น "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ได้พัฒนาขึ้น โดยเริ่มจากภาคส่วนนอกวงการการ

ศึกษา เช่น บริษัทเอกชนชั้นน�าขนาดใหญ่ องค์กร

วชิาชพีระดับประเทศ และส�านกังานด้านการศกึษาของ

รัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ

เพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership 
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for 21st Century Skills) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ต้องยึดผลลัพธ์ท้ังในแง่ของวิชาแกนและทักษะแห่ง

ศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่โรงเรียน สถานที่ท�างาน 

และ ชุมชนต่างเห็นคุณค่า การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้

ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 

21 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการที่จะช่วยเตรียมความพร้อม

ให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท�างาน แก้ปัญหา ส่ือสาร 

และ ร่วมมือการท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอด

ชวีติ (วรพจน์ วงศ์กิจรุง่เรอืง และอธปิ จติตฤกษ์, 2554) 

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งใน

การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลที่

หลากหลาย อาทิเช่น การสืบค้น การสร้างข้อคาดเดา

ที่มีพ้ืนฐานจากข้อมูล การให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 

การเลอืกใช้วธิกีารทางคณติศาสตร์อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในการแก้ปัญหา การสือ่สารการสือ่สารผ่านคณติศาสตร์ 

และการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์กับความ

รู้ด้านอื่น ๆ ยังสามารถสร้างความมั่นใจในการค้นหา

ตนเอง การประเมินและการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหาต่าง ๆ (NCTM, 1989, p. 205) นอกจาก

น้ัน การใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ยังช่วยเพิ่มทักษะ

และความสามารถต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ทักษะความ

สามาถในการแก้ปัญหา ทักษะความสามารถในการคิด

ให้เหตุผล ตลอดจนทักษะการคิดด้านอื่น ๆ ทักษะการ

วิเคราะห์ ท้ังนี้ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ยังสามารถ

เสริมสร้างให้บุคคลมีการจัดการความคิด ความเข้าใจ

อย่างเป็นระบบอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์

ต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ท�าให้ความ

รู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย การเรียนรู้จึง

มิได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน 

หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 

1.0 อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาวงการศึกษาได้มีการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการน�าเทคโนโลยี

มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ

ที่เรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ยังไม่สามารถน�าไปสู่

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ดีเท่าที่

ควร ต่อมามกีารปรบัการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั

หลายแห่งเข้าสู่ระบบ Education 3.0 ในขณะเดียวกัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของ

ความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่ส้ินสุด ครูผู้สอน

จึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู ่โลกแห่งการ

เรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปล่ียนแปลง

ไป และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ การเรียนรู้ใหม่

มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นับเป็น

ความท้าทายส�าหรับผู ้สอนเป็นอย่างยิ่ง สังคมแห่ง

การเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้

รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึง

เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ผู ้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพ

เพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 

3.0 เข้าสู ่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่

เรียกว่า Education 4.0 จากการทบทวนวรรณกรรม

ข้างต้น จะเห็นได้ว่า กระบวนการของการศึกษาความ

ก้าวหน้าทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับสถาบันการศึกษา 

คือ การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อ

ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเสริมสร้าง

รูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษา

ศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะท�าให้นิสิตที่จะเติบโต 

เรียนรู้ ในการประกอบอาชีพครูในอนาคต สามารถที่

จะพัฒนารูปแบบการคิดของตนเอง เพ่ือให้ก้าวทันใน

ทุกสถานการณ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และ สามารถ
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น�าหลักการต่าง ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี

ศักยภาพมากขึ้น

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เป ็นสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมายาวนานใน

การผลิตนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส�าคัญและมีความจ�าเป็น โดยเฉพาะ

การศึกษารูปแบบการคิดท่ีสอดคล้องกับการเรียน

รู ้ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

อย่างต่อเน่ือง นิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ 

จึงควรมีรูปแบบการคิดท่ีเป็นระบบ มีการวางแผน 

การตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นต้น

แบบที่ดีของเยาวชนในอนาคต ซึ่งการเสริมสร้างรูป

แบบการคิด โดยการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ซึ่งมี

บทบาทส�าคัญในการพฒันาความคดิมนษุย์ ท�าให้มนษุย์

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์อย่างรอบคอบ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังนั้นการน�าแนวคิด

กจิกรรมทางคณติศาสตร์เพือ่เสรมิสร้างรปูแบบการคดิ

ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ จงึเป็นการ

เชื่อมโยงการใช้กิจกรรมที่เน้นการคิด การปฏิบัติ การ

ส�ารวจ สบืสอบ ทดลอง น�าเสนอประสบการณ์ในบรบิท

ของชีวิตจริง การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง

อย่างต่อเนื่อง จะท�าให้สามารถพัฒนารูปแบบการคิด

ของบุคคลอย่างเป็นระบบ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 

2554) เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีรูปแบบการคิดที่

เหมาะสม ด้วยเหตุจากรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ

ในการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ด ้วยเหตุผลดังกล ่าวข ้างต ้น ผู ้ วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการคิดของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา เพ่ือ

ให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกีย่วกบัรูปแบบการคดิ และพัฒนา

กจิกรรมทางคณติศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างรูปแบบการคดิ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์อย่างเป็น

รูปธรรม เพื่อให้ได้นวตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพและ

มีประโยชน์ในวงการศึกษาในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการคิดของ

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

2. เพือ่ศกึษาผลการใช้กจิกรรมทางคณติศาสตร์

เพือ่เสรมิสร้างรปูแบบการคดิของนสิติระดบัปรญิญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สมมุติฐานการวิจัย

1. องค์ประกอบรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

2. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

ที่เข้าร่วมการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์มีคะแนนรูป

แบบการคิด หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม

การใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได ้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพ่ือเสริม

สร ้าง รูปแบบการคิดของนิ สิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นแนวทาง

ในการพัฒนารูปแบบการคิดต่อไป

2. ได้ทราบรูปแบบการคิดของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. ได้แบบวดัรูปแบบการคดิเพ่ือน�าไปใช้ในกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด�าเนินการวิจัย

ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบ

การคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2-4 ปีการศึกษา 2559 

จ�านวน 1,248 คน (กองทะเบียนและประมวลผล

การศึกษา, 2559)

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ปีการศกึษา 2559 

จ�านวน 400 คน ได้มาจากการที่ผู้วิจัยก�าหนดขนาด

ตัวอย่างของการวิจัย โดยก�าหนดค่าช่วงความเช่ือมั่น 

(Confidence) เท่ากับ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 

(Margin error) 3.5% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม

สัดส่วนของนิสิตแต่ละสาขาวิชา

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคือ รูปแบบการคิด 

ประกอบด้วย ตัวแปรชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่ 

(functions), ด้านรูปแบบ (forms), ด้านระดับ 

(levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้านการโน้มเอยีง 

(leanings) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลใช้กิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีวิธีด�าเนินการ

ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ นสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา ทีต่อบแบบวดัรูปแบบ

การคิด ในขั้นตอนที่ 1 จ�านวน 400 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตอบแบบวัด

รูปแบบการคิดในขั้นตอนที่ 1 โดยมีวิธีการได้มา ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมท่ีใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง    
   คณิตศาสตร์ทั่วไป 
2. กิจกรรมที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
   ที่มีเนื้อหาเฉพาะ 
3. กิจกรรมที่ใช้ทักษะการคิดทั่วไป 
4. กิจกรรมที่ใช้การบูรณาการศาสตร์ 

รูปแบบการคิด 
ประกอบด้วย 

1. ด้านหน้าที ่
2. ด้านรูปแบบ 
3. ด้านระดับ 
4. ด้านขอบเขต 
5. ด้านการโน้มเอียง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

            ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษากับนิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด าเนินการวิจัยใน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์  
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก ่นิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,450 คน (กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา, 2559) 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 400 คน ได้มาจากการที่ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดตัวอย่างของการวิจัย โดยก าหนดค่าช่วงความ
เชื่อมั่น (Confidence) เท่ากับ 95% ค่าความคลาด
เคลื่อน (Margin error) 3.5% และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนของนิสิตแต่ละสาขาวิชา 

          ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ รูปแบบการคิด 

ประกอบด้วย ตัวแปรชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่  
(functions), ด้านรูปแบบ (forms), ด้านระดับ 
(levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้านการโน้ม
เอียง (leanings)   

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลใช้กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีวิธีด าเนินการ
ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตอบแบบวัด
รูปแบบการคิด ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 400 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตอบแบบวัด
รูปแบบการคิดในขั้นตอนที่ 1 โดยมีวิธีการได้มา ดังนี้ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
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 2 .1  น� าคะแนนที่ ได ้ ในขั้ นตอนที่  1 

มาจัดเรียงและคัดเลือกนิสิตที่มีคะแนนรูปแบบการคิด

ต�่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 30

 2.2 ท�าการตดิต่อกลบัไปยังกลุม่ตวัอย่างใน

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วม

การทดลอง

 2.3 ท�าการสุม่อย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) จากอาสาสมัครให้ได้จ�านวน 40 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมทางคณิตศาสตร์

2. ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการคิด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบวัดรูปแบบการคิด 

ผู ้วิจัยพัฒนาแบบวัดรูปแบบการคิด โดยใช้

กรอบแนวคิดของ Sternberg แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านหน้าที่ (functions), ด้านรูปแบบ (forms), 

ด้านระดับ (levels), ด้านขอบเขต (scopes) และด้าน

การโน้มเอยีง (leanings) (Zhang & Sternberg, 2005) 

จ�านวน 78 ข้อ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ผูว้จิยัตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 

.66 - 1.00 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 

2. กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ผูว้จิยัพฒันากจิกรรมทางคณติศาสตร์ โดยบรูณ

าการหลักการเรียนรู้ การเรียนการสอนกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้

ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ัวไป 2) กิจกรรมท่ีใช้

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ 3) กิจกรรม

ที่ใช้ทักษะการคิดทั่วไป 4) กิจกรรมที่ใช้การบูรณา

การศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 6 

กิจกรรม ใช้ในการเสริมสร้างรูปแบบการคิด ท้ังหมด 

6 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที โดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ผ ่านการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีคุณภาพสามารถใช้ใน

การเสริมสร้างรูปแบบการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การวิ จัยค ร้ั งนี้ เป ็นการวิ จัยและพัฒนา 

(Research and Development) ผู้วิจัยด�าเนินการ

วจัิยด้วยเทคนคิการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) 

ด้วยการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการคิด โดยได้

พัฒนามาจากแนวคิดของ Sternberg (2005) ด�าเนิน

การเก็บข ้อมูลด ้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผ่านการหาค่าความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ (Discriminate Power) และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) รวมจ�านวน 78 ข้อค�าถาม หลังจาก

นั้น ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

จ�านวน 400 คน และได้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

ของข้อค�าถามอีกครั้งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.91 แล้วจึงน�าข้อค�าถามมาด�าเนินการวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคทางสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor 

Analysis) ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ หากพบว่า 

แบบจ�าลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Non Fit) ผู้วิจัยด�าเนินการปรับแก้

แบบจ�าลองด้วยการตัดข้อค�าถามที่มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) น้อยกว่า 0.40 

ออก เพราะยังไม่เป็นองค์ประกอบท่ีดีในแบบจ�าลอง

ได้ (Stevens, 2002) และการยอมให้ค่าความคลาด

เคลื่อนในการวัดของตัวแปรเชิงประจักษ์ บางคู่มีความ

สัมพันธ์กัน (Set Error Covariance) จนกระทั่งแบบ

จ�าลองมคีวามกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัที่
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ยอมรบัได้ จงึจะยอมรบัในการประมาณค่าพารามเิตอร์ 

(Parameters) ในแบบจ�าลองดังกล่าว

ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการวิจัยด ้วยการทบทวน

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์แล้วด�าเนินการทดลองด้วย

แบบแผนการทดลอง แบบ One Group Pretest – 

Posttest Design วัดก่อนการทดลอง และหลังการ

ทดลอง กับกลุ่มทดลองจ�านวน 40 คน เพื่อท�าการ

เปรียบเทียบคะแนนรูปแบบการคิด 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต 

และด้านการโน้มเอียง โดยใช้สถิติทดสอบ t

ผลการวิจัย

การวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ผู้วิจัยน�าเสนอ

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

1. การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการคิดของ

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

 1 .1  ข ้ อมู ลทั่ ว ไปของกลุ ่ มตั วอย ่ า ง 

ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง (n = 400)

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง (n = 400)

จ�านวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 165 41.25

หญิง 235 58.75

รวม 400 100.00

เกรดเฉลี่ย

น้อยกว่า 2.51 28 7.00

2.51 – 3.00 78 19.50

3.01 – 3.50 156 39.00

มากกว่า 3.50 138 34.50

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศหญิง จ�านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 

มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 จ�านวน 156 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.00 

1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับที่ 2 (Secondary Confirm Factor Analysis) 

ขององค์ประกอบรูปแบบการคดิ ตามวตัถปุระสงค์การ

วิจัยข้อที่ 1 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ แสดงค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading Score) 

ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร (Error) ค่าสถิติทดสอบ t และค่า R2 (n = 400)

Factor

Loading  (λ)

Error

(θ)

t R2

ด้านหน้าที่ (funct)

ชอบสร้างกฎเกณฑ์ (legis) .81 .34 19.24 .66

เก่งบริหารจัดการ (exec) .80 .35 19.09 .65

ช�านาญวินิจฉัย (judi) .86 .25 21.27 .75

ด้านรูปแบบ (forms)

มุ่งในสิ่งเดียวกัน (mona) .84 .29 19.42 .71

คิดเรียงล�าดับ (hier) .63 .60 13.65 .40

ท�าหลายอย่างพร้อมกัน (olig) .64 .60 13.74 .40

จัดสรรระเบียบ (anar) .64 .60 13.71 .40

ด้านระดับ (level)

มองภาพรวม (glob) .86 .26 21.08 .74

มองเฉพาะเจาะจง (local) .83 .31 20.14 .69

ด้านขอบเขต (scopes)

ยึดถือตนเอง (inter) .59 .65 12.25 .35

คิดแบบร่วมมือ (exter) .76 .42 16.36 .58

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�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตารางที ่2 รปูแบบการคดิของนสิติระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มคีวามกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิ

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 รปูแบบการคิดในกลุ่มรวมมอีงค์ประกอบร่วมกนั 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที ่ด้านรปูแบบ ด้านระดบั 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)356

ด้านขอบเขต ด้านการโน้มเอียง แต่ละองค์ประกอบมี

รายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ดังนี้

ด้านหน้าที่ (funct) ประกอบด้วยลักษณะของ

บุคคลที่ ชอบสร้างกฎเกณฑ์ (legis) เก่งบริหารจัดการ 

(exec) ช�านาญวนิจิฉยั (judi) มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐาน (λ) (Standardized Solution) มีค่าอยู่

ระหว่าง .80 - .86 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง 

.25 - .35 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความ

แปรปรวนของด้านหน้าท่ี (funct) (ตวัช้ีวัดแต่ละตวัแปร

มีค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยพจิารณาจากค่า R2) 

ได้ระหว่างร้อยละ 65 – 75

ด้านรปูแบบ (forms) ประกอบด้วยลกัษณะของ

บคุคลที ่มุง่ในสิง่เดยีวกนั (mona) คดิเรยีงล�าดับ (hier) 

ท�าหลายอย่างพร้อมกนั (olig) จดัสรรระเบยีบ (anar) มี

ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized 

Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .63 - .84 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(θ) อยู่ระหว่าง .29 - .60 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ 

อธิบายความแปรปรวนของด้านรูปแบบ (forms) 

(ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 40 – 71

ด้านระดับ (level) ประกอบด้วยลักษณะ

ของบุคคลที่ มองภาพรวม (glob) มองเฉพาะเจาะจง 

(local) มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) 

(Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .83 - .86 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง .26 - .31 แต่ละ

ตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวนของด้าน

ระดับ (level) (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรมีค่าความเช่ือ

มั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่าง

ร้อยละ 69 – 74

ด้านขอบเขต (scopes) ประกอบด้วยลักษณะ

ของบุคคลที่ ยึดถือตนเอง (inter) คิดแบบร่วมมือ 

(exter) มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) 

(Standardized Solution) มีค่าอยู ่ระหว่าง .59 

- .76 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (θ) อยู่ระหว่าง .42 - 

.65 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวน

ของมิติด้านขอบเขต (scopes) (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปร

มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจาก

ค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 35 – 58

ด้านการโน้มเอยีง (bias) ประกอบด้วยลักษณะ

ของบุคคลที่ เสรีนิยม (libe) อนุรักษ์นิยม (conse) มี

ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized 

Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .88 - .89 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(θ) อยู่ระหว่าง .20 - .22 แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ 

อธิบายความแปรปรวนของด้านการโน้มเอียง (bias) 

(ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่าง ร้อยละ 78 – 80
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ระหว่าง .26 - .31  แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวนของด้านระดับ (level) (ตัวชี้วัด
แต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 69 – 74 
 ด้านขอบเขต (scopes) ประกอบด้วยลักษณะของบุคคลที่ ยึดถือตนเอง (inter) คิดแบบ
ร่วมมือ (exter) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง 
.59 - .76 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง .42 
- .65  แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวนของมิติด้านขอบเขต (scopes) (ตัวชี้วัดแต่
ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 35 – 58 
 ด้านการโน้มเอียง (bias) ประกอบด้วยลักษณะของบุคคลที่ เสรีนิยม (libe) อนุรักษ์นิยม 
(conse) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีค่าอยู่ระหว่าง .88 - 
.89 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง .20 - .22  
แต่ละตัวแปรชี้วัดสามารถ อธิบายความแปรปรวนของด้านการโน้มเอียง (bias) (ตัวชี้วัดแต่ละตัวแปร
มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้ระหว่าง ร้อยละ 78 – 80 
 
 

  
ภาพที ่1 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบยนืยนัอันดบั 2 รปูแบบการคิดของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. การศึกษาผลการใช้กจิกรรมทางคณติศาสตร์

เพือ่เสรมิสร้างรปูแบบการคดิของนสิติระดบัปรญิญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 2.1 การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์

 ผู ้วิ จัยได ้ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร

งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

โดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ผู ้วิจัยใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ี ไม่เน้นเนื้อหาสาระระดับสูง เน้นการใช้ความ

รู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ

สะท้อนกระบวนการคิดและรูปแบบการคิดให้มาก

ทีส่ดุ ผูว้จิยัจงึออกแบบรปูแบบของกจิกรรมในลักษณะ

ของเกมการศึกษา ใช้กระบวนการกลุ่มในการด�าเนิน

กิจกรรม สร้างกฎเกณฑ์ กติกาของแต่ละกิจกรรมที่

พัฒนาข้ึน โดยการบูรณาการแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 

และการประยุกต์ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ในการเสริม

สร้างรูปแบบการคิด ทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้

 กิ จกรรมที่  1  เกณฑ ์ ร ่ วมรวมมิ ตร 

เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นการสร้างกฎเกณฑ์ กติกา

ในการจ�าแนกและจัดหมวดหมูอ่ย่างสมเหตุสมผล และ

สร้างสรรค์

 กิจกรรมที่ 2 เมนูหรรษา เป็นกิจกรรม

ที่สะท ้อนให ้ เห็นถึงการตัดสินใจที่ เกิดจากการ
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วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล จากสถานการณ์

จ�าลอง ที่เชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจ�าวันท่ีเกิดข้ึน

ในสถานศึกษา

 กิจกรรมที่  3 งานวัด เป ็นกิจกรรมท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงไหวพริบของบุคคลในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อ

ที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาใหม่ได้

 กิจกรรมที่ 4 เรียงน�้าหนัก เป็นกิจกรรม

ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ 

คาดการณ์จากข้อมูลที่มี ไปสู่ค�าตอบที่ถูกต้อง

 กจิกรรมที ่5 สดุท้ายทีป่ลายขวด เป็นกิจกรรมที่

สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการ การวางแผนในการ

แก้ปัญหา ตลอดจนการจัดกระบวนการท�างานกลุ่ม 

ตามเงื่อนไขที่จ�ากัด และกระตุ ้นให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการท�างาน

 กิจกรรมที่  6 มากกว่าน้อยกว่า เป ็น

กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการคาดเดาสถานการณ์ที่

จะเกดิขึน้อย่างมีเหตผุล เพือ่การตดัสนิใจในการด�าเนิน

การที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

 จากกิจกรรมทั้ง 6 นี้ ผู้วิจัยเน้นให้ผู้เรียนได้

ร่วมกิจกรรม ใช้หลักกระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล สังเกตปฏิสัมพันธ์ใน

กลุ่ม การพิจารณาการวินิจฉัยปัญหา รูปแบบการคิด 

และกลยุทธ์ในการคิดที่หลากหลายของแต่ละบุคคล 

การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ตลอดจน

ความร่วมมือในการด�าเนินการตามแผนท่ีได้ต้ังไว้ เพ่ือ

เสริมสร้างรูปแบบการคิดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่, 

ด้านรูปแบบ, ด้านระดับ, ด้านขอบเขต และด้าน

การโน้มเอียง 

 สิง่ส�าคญัทีผู่ว้จัิยเน้นย�า้อกีประการหนึง่ คือ 

การน�าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรม 

วิธีการได้มาซึ่งค�าตอบ ทั้งหมดนี้จะสะท้อนให้เห็น

ภาพรวมของรูปแบบการคิดทั้งหมด และได้สะท้อน

ถึงทักษะในการส่ือสารความคิด การอธิบายเหตุผล

ให้บุคคลอื่นเข้าใจและยอมรับ ซ่ึงเป็นทักษะที่ส�าคัญ

ประการหนึ่ง ของบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพครู 

 2.2 ผลการใช้กจิกรรมทางคณติศาสตร์เพ่ือ

เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู ้ วิจัยได ้ด� า เนินการทดลองใช ้กิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิด ด้วย

กระบวนการทดลองแบบ One Group Pretest – 

Posttest Design เพื่อท�าการเปรียบเทียบคะแนนรูป

แบบการคิด ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้าน

รปูแบบ ด้านระดบั ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอยีง 

โดยใช้สถิติทดสอบ t รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง 

ระหว่างก่อนกับหลังการได้รับการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (n=40) 

ด้านหน้าที่ X SD t df p-value

ก่อนการทดลอง 4.71 .68 4.577 39 .000

หลังการทดลอง 5.16 .68

ด้านรูปแบบ X SD t df p-value

ก่อนการทดลอง 4.67 .75 3.515 39 .001

หลังการทดลอง 5.09 .67

ด้านระดับ X SD t df p-value

ก่อนการทดลอง 4.95 .67 2.159 39 .037

หลังการทดลอง 5.16 .65

ด้านขอบเขต X SD t df p-value

ก่อนการทดลอง 5.05 .64 2.724 39 .010

หลังการทดลอง 5.28 .64

ด้านการโน้มเอียง X SD t df p-value

ก่อนการทดลอง 4.65 .74 2.980 39 .005

หลังการทดลอง 4.92 .78

รูปแบบการคิดภาพรวม X SD t df p-value

ก่อนการทดลอง 4.81 .58 4.907 39 .000

หลังการทดลอง 5.12 .59

จากตารางที่ 3 พบว่า หลังจากท่ีได้รับการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างรูป

แบบการคิด แล้วกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย รูปแบบ

การคิด ในภาพรวม สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.12 > X = 4.81) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.907, P = .000) เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายด้าน ดังนี้

ด ้ า น ห น ้ า ที่  พ บ ว ่ า  ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง 

หลังจากที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

แล้วกลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการเข้าร่วม

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.16 > X = 4.71) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.577, 

P = .000)

ด้านรูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่

ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ แล้วกลุ่ม
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ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ สงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.09 > X = 4.67) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.515, P = .001)

ด้านระดับ พบว่า กลุม่ตัวอย่าง หลงัจากท่ีได้รบั

การเข้าร่วมกจิกรรมทางคณติศาสตร์ แล้วกลุม่ตวัอย่าง

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

คณติศาสตร์ ( X = 5.16 > X = 4.95) อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.159, P = .037)

ด ้ า นขอบ เขต  พบว ่ า  กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง 

หลังจากที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

แล ้วกลุ ่ม ตัวอย ่างมีคะแนนเฉลี่ ย  สู งกว ่าก ่อน

การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ( X = 5.28 >

X = 5.05) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(t = 2.724, P = .010)

 ด้านการโน้มเอียง พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง 

หลังจากที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

แล้วกลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ สงูกว่าก่อนการเข้าร่วม

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ( X = 4.92 > X = 4.65) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.980, 

P=.005)

อภิปรายผล 

1 .  ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ งก า รพัฒนากิ จ ก ร รม

ทางคณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างรูปแบบการคิดของ

นิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

บูรพา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการคิด ประกอบ

ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ ด้านระดับ 

ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง จากผลการวิจัย

เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการคิดนี้ 

สามารถยืนยันได้ว่า แบบวัดรูปแบบการคิดของการ

วิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน 

สามารถวัดรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้อง

กับ Sternberg และ Grigorenko (2007) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการคิด และ Sternberg 

(2005) ท่ีได้พัฒนาแบบวดัรูปแบบการคดิ โดยพิจารณา

องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านรูปแบบ 

ด้านระดับ ด้านขอบเขต และด้านการโน้มเอียง และ

เม่ือน�าคะแนนของแบบวัดในแต่ละข้อไปวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory 

Factor Analysis) พบว่า แบบวัดรูปแบบการคิดมีค่า

ดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลมากกว่าค่าความ

กลมกลืนขั้นต�่า (The minimum value of the fit 

function) อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิแสดงว่า โมเดล

และข้อมลูเชิงประจักษ์โดยภาพรวมมคีวามกลมกลืนกนั 

(Jöreskog & Sörbom, 1989, pp. 23-28) และเมื่อ

พิจารณาจากค่าดัชนีการวัดความกลมกลืนอื่น ๆ ก็ให้

ผลสอดคล้องกัน คือ ดัชนีความสอดคล้อง (GFI) มีค่า

เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้

แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนีความสอดคล้อง

เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่าสูงมากใกล้ 

1.0 และดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) 

มีค่าเท่ากับ 0.0036 ดัชนีรากที่สองของความคลาด

เคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 

0.012 ซ่ึงมีค่าต�่ามากใกล้ศูนย์จากค่าดัชนีดังกล่าว 

แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของรูปแบบการคิด ทั้ง 5 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ

ข้อมลูเชงิประจักษ์ สามารถวดัองค์ประกอบของรูปแบบ

การคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

ได้ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการยืนยันความเที่ยง

ตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของแบบวัด

รูปแบบการคิด เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันเป็นเทคนิควิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างที่ดีวิธีหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับ นงลักษณ์ 

วิรัชชัย (2542, หน้า 53) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนที่ส�าคัญใน

การวเิคราะห์โมเดลลสิเรลอกีขัน้ตอนหนึง่ คือ การตรวจ



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) หน้าที่ 361

สอบความตรงของโมเดลลิสเรล ที่เป็นสมมติฐานการ

วิจัย หรือการประเมินผลความถูกต้องของโมเดล หรือ

การตรวจสอบความกลมกลนืระหว่างข้อมลูเชิงประจกัษ์

กบัโมเดลโปรแกรมลสิเรล จะให้ค่าสถติทิีช่่วยตรวจสอบ

ความตรงของโมเดล 5 วิธี คือ

 1.1 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสห

สมัพนัธ์ของค่าประมาณพารามเิตอร์ (Standard Errors 

and Correlations of Estimates)

 1.2 สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ (Multiple Correlations and 

Coefficients of Determination) ผลจากการวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล จะให้ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ส�าหรับตัวแปรสังเกต

ได้ แยกทีละตัว และรวมทุกตัวรวมทั้งสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ของสมการโครงสร้าง ด้วยค่าสถิติเหล่านี้ควร

มีค่าสูงสุดไม่เกินหนึ่งและค่าที่สูงกว่า แสดงว่า โมเดลมี

ความตรง

 1.3 ค ่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 

(Goodness of Fit Measures) ค่าสถิติในกลุ่มนี้ใช้

ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล 

ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเฉพาะค่าพารามิเตอร์แต่ละตัว

เหมือนค่าสถิติสองประเภทแรก ในทางปฏิบัติ นักวิจัย

ควรใช้สถติวัิดระดบัความกลมกลนืตรวจสอบความตรง

ของโมเดลทั้งโมเดลค่าสถิติในกลุ่มนี้ส�าหรับโปรแกรม

ลิสเรลมี 4 ประเภท คือ

  1.3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square 

Statistics) ค่าสถิติไค-สแควร์เป็นค่าสถิติใช้ทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติว่า ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็น

ศูนย์ การค�านวณค่าไค-สแควร์ ค�านวณจากผลคูณของ

องศาอิสระกับค่าของฟังก์ชัน่ความกลมกลนื ถ้าค่าสถติิ

ไค-สแควร์มีค่าสูงมาก แสดงว่า ฟังก์ชั่นความกลมกลืน

มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นั่นคือ 

โมเดลลสิเรลไม่มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจักษ์ 

ถ้าสถิติไค-สแควร์มีค่าต�่ามากและยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์

มากเท่าไร แสดงว่าโมเดลลสิเรลสอดคล้องกลมกลนืกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์

  1.3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

(Goodness of Fit Index: GFI) ดัชน ีGFI เป็นอตัราส่วน

ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดล

ก่อนปรบัและหลงัปรบัโมเดลกบัฟังก์ชัน่ความกลมกลนื

ก่อนปรับโมเดล ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 

และเป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างถ้าดัชนี 

GFI เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์

  1.3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index 

=AGFI) เมื่อน�าดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยค�านึงถึงขนาด

ขององศาความเป็นอิสระ ซ่ึงรวมทั้งจ�านวนตัวแปร

และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะได้ค่าดัชนี AGFI ที่มี

คุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI

  1.3.4 ดัชนีรากของค่าเฉล่ียก�าลัง

สองของส ่วนที่ เหลือ (Root Mean Squared 

Residual=RMR) ดัชนี  RMR บอกขนาดของ

ส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความ

กลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และจะใช้ได้ต่อเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกต

ได้เป็นตัวแปรมาตรฐาน เพราะค่าดัชนีแปลความ

หมายสัมพันธ์กับขนาดของความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร ค่าของดัชนี RMR 

ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์

 1 . 4  ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ เ ศษ เหลื อห รื อ

ความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) วิธีการ

ใช้คิวพล็อตเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
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ความคลาดเคลื่อนกับค่าควอไทล์ปกติ ถ้าได้เส้นกราฟ

ทีมี่ความชนัมากกว่าเส้นทแยงมมุ อนัเป็นเกณฑ์ในการ

เปรยีบเทยีบ แสดงว่า โมเดลมคีวามสอดคล้องกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ที่แสดงดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โมเดลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการคิดท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สามารถน�าไปใช้ในการวดัรปูแบบการคดิของนสิติระดบั

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรไ์ด้อยา่งมีความเที่ยงตรง

2. ผลการใช้กิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อ

เสริมสร้างรูปแบบการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 40 คน 

พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ มคีะแนน

รูปแบบการคิดในแต่ละด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางคณิตศาสตร์

สามารถน�ามาใช้ในการเสริมสร้างรูปแบบการคิด

ได้ ผู ้วิจัยให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิด ด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ ในระยะแรกของ ผู ้วิจัยจะสร้าง

สัมพันธภาพกับนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แนะน�าให้

นิสิตทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์ ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ ตลอดจนระยะเวลาจุดมุ ่งหมายของ

ขั้นตอนนี้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพรับฟังความคิดความ

รูส้กึของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน ผูว้จิยัใช้เทคนคิเบือ้งต้น

ในการสอน การพัฒนากระบวนการคิด เพื่อเสริมสร้าง

รูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบต่อไป 

การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์นี้ ความ

โดดเด่นของกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นความรู้

พื้นฐานของคณิตศาสตร์ ความรู้ที่เน้นเรื่องเหตุและผล

เชิงตรรกะทางคณิตศาสตร์ จะสะท้อนรูปแบบการคิด

ของบุคคลได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้เกมการ

ศึกษา จะท�าให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

คิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้น กระบวนการ

ในการจัดการเรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยบูรณาการการใช้พลวัต

ของกลุ่ม การยอมรับซ่ึงกันและกัน จะท�าให้บุคคลที่

มีลักษณะรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน มีมุมมอง มี

การปรับความคิด เพื่อน�าไปสู่การปรับพฤติกรรมที่

เป็นรูปธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Ho (1998) ท่ีเน้นการแสดงออกของรูปแบบการคิด

ที่สัมพันธ์กับความคิดด้านบวก และการแสดงออก

ด้านบวก และสอดคล้องกับ Zhang และ Sternberg 

(2000) ทีไ่ด้ศกึษารปูแบบการคดิ กบัประสบการณ์ของ

ครูมืออาชีพ ท่ีว่าระยะเวลาและประสบการณ์ของครู

มืออาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดของบุคคล 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่มีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นครู 

จะท�าให้บุคคลสามารถพัฒนารูปแบบการคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

แบบวัดรูปแบบการคิด และกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์สามารถน�าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะ

สมดังนี้

 1.1 แบบวัดรูปแบบการคิด สามารถน�าไป

เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิรปูแบบการคดิส�าหรบันสิติ

ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตครูทั่วไป

ทีม่ลัีกษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจัิยคร้ัง

นี้ได้

 1.2 กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ผู ้ท่ีจะน�า

ไปใช้ควรเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจเก่ียวกับการ

พัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

การปรับความคิด ได้รับการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการจัดการเรยีนรูก่้อนทีจ่ะน�าไปใช้ และ
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ในการน�าไปใช้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา

รูปแบบการคิดในแต่ละช่วงวัย เพื่อเปรียบเทียบ และ

น�าไปสู่การพัฒนาการคิดได้อย่างเหมาะสม

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ

การคิดในอาชีพที่แตกต่างกัน และมีการเสริมสร้างรูป

แบบการคิดในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างอาชพีอย่างเป็นรปูธรรมและ

ได้ประโยชน์สูงสุด

 2 .3  ควรมี การพัฒนากิ จกรรมทาง

คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ

เสรมิสร้างรูปแบบการคดิในแต่ละช่วงวยัได้หลากหลาย

มากขึ้น
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นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

INNOVATION OF JOINT THE SOCIETY, 

RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

ณัฐที  ปิ่นทอง*

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร์ ทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศกึษา 1/2560 จ�านวน 555 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ก�าหนด

ขนาดของกลุม่ตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซแีละมอร์แกน การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ ประกอบไปด้วย ระบบการแสดงผลข้อมูลชมรมประจ�าปีการศึกษา ระบบการเข้าร่วมชมรม ระบบ

จัดการข้อมูลนักศึกษา และระบบการตรวจสอบข้อมูลชมรมที่เข้าร่วมแล้วย้อนหลัง 2) ความพึงใจของนักศึกษา

ที่มีต่อนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.160, SD = 0.024) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง

ล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ( X = 4.166, SD = 0.871) ด้านภาพ

รวมของระบบ ( X = 4.163, SD = 0.865) และด้านรูปแบบการใช้งาน ( X = 4.156, SD = 0.867) ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : 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�าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 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�า

ปัจจบุนัประเทศไทยก�าลงัเข้าสูยุ่คประเทศไทย 

4.0 โดยเป็นนโยบายหลักที่ส�าคัญของรัฐบาลในการน�า

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เข้า

มาช่วยในการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นในการพฒันาพลงัแห่งการเรยีนรูแ้ละสร้างสรรค์

ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างความพร้อมของ

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู ้และ

ภูมิปัญญา เป็นการน�าสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้

นักศึกษาน�าไปสู่ความรู้และปัญญาได้อย่างเสมอภาค

และยัง่ยนื และสามารถสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร, 2554) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบัน

ทางการศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและ

สังคม และจากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ ที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น

สถาบนัอดุมศึกษาให้โอกาสทางการศกึษาและการวจิยั

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ

พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงบูรณาการ และน�าศาสตร์เหล่านั้นมา

หลอมรวมเป็นการวิจยั ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุสาระส�าคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมวดที ่9 เทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคม เพือ่

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของ

ผู้เรียนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกระบวนการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาคน หัวใจส�าคัญ คือ ครู ซึ่งเป็นวิชาชีพท่ีต้อง

มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

การด�าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป ็น

กจิกรรมทีส่ถาบนัอดุมศกึษาสนบัสนนุและส่งเสรมิเพือ่

ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือ

จากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร

แล้ว โดยกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่ง

สถาบนัอดุมศกึษาจดัขึน้ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 

2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีด�าเนินการโดยองค์กร

นักศึกษา ซ่ึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ได้แก่ ความรู้ การคิด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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ความรับผิดชอบ และการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรม (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2550) 

จากผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

งานด้านกิจการนักศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์

ในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และ

ด้านการด�าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีค่าเฉลี่ย

ต�่าที่สุด (มัลลิกา วีระสัย และประดิษฐา นาครักษา, 

2557) และจากการศึกษาเพิม่เตมิพบว่า ด้านการพฒันา

กิจกรรมนักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคในการด�าเนิน

งาน ได้แก่ นักศึกษาที่ท�ากิจกรรมมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

จึงท�าให้การด�าเนนิงานไม่มคีวามต่อเนือ่ง และขาดผูร้บั

ผิดชอบที่แน่นอน นักศึกษาสนใจกิจกรรมในห้องเรียน

มากกว่าเนื่องจากค่านิยมการแข่งขันกันเพื่อจะได้งาน

ท�าที่ดี ท�าให้ไม่มีความสนใจในการท�ากิจกรรมอื่น ๆ 

หรือนักศึกษาบางกลุ่มมีความสนใจในกิจกรรมนอก

ห้องเรียน แต่ไม่มีเวลา ทางด้านของอาจารย์ท่ีปรึกษา

กิจกรรมนักศึกษามองว่า การมาเป็นที่ปรึกษากิจกรรม

นักศึกษานัน้เป็นเรือ่งเสยีเวลา ท�าให้พลาดโอกาสท่ีจะไป

ท�าให้ตนเองมีความก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ หรืออาจารย์

บางท่านไม่ทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับการท�ากิจกรรม

นกัศกึษา จงึให้การสนบัสนนุได้ไม่เตม็ทีเ่ท่าทีค่วร ท�าให้

อาจารย์ผูส้อนไม่สนับสนนุให้นกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรม

นักศึกษา ทางด้านของมหาวิทยาลัยบางแห่งมีงบ

ประมาณจ�ากัด หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 

เป็นเหตุให้นักศึกษาที่มาท�ากิจกรรมต้องแบ่งเวลาส่วน

หนึ่งในการออกไปหารายได้เพิ่มเติม หรือขอรับบริจาค

เพ่ือจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จากปัญหาดัง

กล่าว นกัศกึษาจงึเลอืกทีจ่ะออกไปท�ากจิกรรมภายนอก

มหาวิทยาลัยมากกว่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อีกท้ัง

สภาพแวดล้อมรอบมหาวทิยาลยัเป็นแหล่งท่องเทีย่วให้

ความบนัเทงิ จึงเป็นปัจจัยทีม่ส่ีวนในการดึงความสนใจ

ของนักศึกษา เช่น การออกไปท�ากิจกรรมรับน้อง หรือ

การเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างกลุ่มนักศึกษา จนเกิดปัญหา

อาชญากรรมหรืออุบัติเหตุตามมา น�ามาซึ่งการสูญเสีย

ทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

นักศึกษาส่วนมากยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมตาม

ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ก�าหนดไว้ เพียงแต่รูปแบบ

การบรหิารจดัการของชมรมยงัขาดความเป็นมาตรฐาน 

ได้แก่ รูปแบบของการเข้าร่วมชมรม ระยะเวลาในการ

ก�าหนดการเข้าร่วมชมรม การประชาสมัพนัธ์ทีไ่ม่ทัว่ถงึ 

รวมไปถึงข้อก�าหนดหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในขณะท่ีปัญหาบางส่วนเกิดจากความไม่เข้าใจกัน

ระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในขั้นตอนของการ

สมัครเข้าร่วมชมรม เช่น ปัญหาด้านเวลา นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางส่วนเสียเวลาใน

การต่อคิวเป็นเวลานาน บางส่วนมีการรอนักศึกษาอ่ืน

กรอกใบสมัคร นักศึกษาบางคนไม่ได้น�าปากกามาด้วย 

อีกทั้งจ�านวนปากกาที่ทางชมรมมีให้นักศึกษากรอกใบ

สมคัรมไีม่เพียงพอ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม นักศกึษา

มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ บางส่วนพูดถึงสภาพ

แวดล้อมว่าสถานที่ในวันที่มีการจัดกิจกรรมมีอากาศ

ท่ีค่อนข้างร้อน จ�านวนนักศึกษามากเกินไปเน่ืองจาก

มีการจัดงานแสดงประกวดดาวเดือนท�าให้เกิดการ

แออัดของนักศึกษา และเสียงดนตรีที่ดังมากจนท�าให้

การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความล�าบาก และปัญหา

ด้านการบริหารจัดการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์บางส่วนพูดถึงการจัดเกบ็เอกสารใบสมคัร

เข้าร่วมชมรมของนักศึกษาว่ายังขาดประสิทธิภาพ 

เช่น ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาไม่ถูกต้อง การกรอกข้อมูล

ชื่อและนามสกุลที่ไม่ชัดเจนท�าให้ทีมงานของชมรม

อ่านไม่ได้ มีการกรอกข้อมูลชื่อของสาขาวิชา หรือของ

คณะที่ผิด การกรอกตัวเลขรหัสนักศึกษาที่ไม่ชัดเจน 
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รวมไปถงึข้อมลูทีไ่ด้รบัไม่สามารถน�าไปสรปุผลเป็นสถิติ

ท่ีชัดเจน เช่น ไม่ทราบว่าชมรมใดมีจ�านวนนักศึกษา

เข้าร่วมมากทีส่ดุ หรอืคณะใดมจี�านวนนกัศกึษาเข้าร่วม

มากท่ีสุด รวมไปถึงการเรียงล�าดับชมรมจ�าแนกตาม

จ�านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมชมรม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบการ

เข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ โดยการน�าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาผสมผสานการท�างานอย่างเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน งานวิจัยนี้ได้น�าเวิร์ดเพรสพร้อมด้วย

ปลัก๊อนิทีเ่ก่ียวข้องมาพฒันาระบบให้นกัศกึษาสามารถ

เข้าร่วมชมรม ของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ได้

ตามความต้องการ โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานที ่รองรับ

การบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม มกีารจดัท�าข้อมูลจ�านวน

นักศึกษาที่เข้าร่วมชมรม ข้อมูลของจ�านวนชมรมท่ี

นักศึกษาได้เลือก หรือข้อมูลจ�านวนชมรมทั้งหมดของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ในส่วนของนกัศึกษา

กส็ามารถตรวจสอบข้อมลูการเข้าร่วมชมรมย้อนหลังได้

ตามความต้องการการปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล

สังกัด หรือรหัสผ่านได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่พฒันานวตักรรมระบบการเข้าร่วมชมรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนวัตกรรม

ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย

ความพงึพอใจของนวตักรรมระบบการเข้าร่วม

ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยและพัฒนา มีการ

ก�าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการพัฒนาระบบ

การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ในรูปแบบของเว็บไซต์ รองรับการใช้งาน

ผ่านเบราเซอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์

เคล่ือนทีส่มาร์ทโฟน โดยเป็นนวตักรรมในขัน้การพฒันา

ต้นแบบการใช้งาน มีรูปแบบการท�างานที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ระบบรองรับให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าใช้งานผ่าน

ระบบได้ รองรับการเลือกชมรม และยืนยันการเข้าร่วม

ชมรมตามที่นักศึกษาได้เลือกไว้ได้ จากนั้นนักศึกษายัง

คงสามารถตรวจสอบรายการชมรมทีเ่คยลงทะเบยีนไว้

แล้วย้อนหลังได้

2. ขอบเขตด้านโปรแกรม เป็นการพัฒนา

โปรแกรมโดยใช้รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของ

เวิร์ดเพรสส์ (Wordpress) มาเป็นแกนกลางของ

ระบบ จากนั้นได้มีการน�าปล๊ักอิน (Plugin) เข้ามา

ร่วมในการพัฒนาด้วย ได้แก่ WooCommerce, 

WooCommerce Breadcrumbs, WooCommerce 

Currency Switcher, Woocommerce Products 

per Page, Disable WooComerce Reviews, User 

Role Editor, WP Simple Survey, WP Google 

Fonts, Advanced Custom Fields, WP Super 

Cache, Slimstat Analytics, Facebook Comments 

Plugin และ WC Password Strength Settings จาก

นัน้ด�าเนนิการทดสอบและตดิตัง้ผ่านซพัโดเมนเนมของ

ผู้วิจัย ใช้ชื่อว่า http://carrot.pinthong.com

3. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในปีการศึกษา 1/2560 และได้เข้าใช้งานนวัตกรรม

ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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ราชภัฏราชนครินทร์ท่ีพัฒนาข้ึน จ�านวน 4,000 คน 

และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 555 คน ซึ่ง

ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน 

(วรรณี แกมเกตุ, 2555)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็น

เคร่ืองมือส�าหรับให้นักศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

ได้ใช้ในการเข้าร่วมชมรม 

2. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรม

ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อน�าผลมาปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบการเข ้าร ่วมชมรมให้มีความทันสมัยตาม

นโยบายของรฐับาลประเทศไทย 4.0 และการศึกษา 4.0

3. ได้แนวทางในการวิจัย และเป็นการส่งเสริม

คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้มี

ประสิทธิภาพด้านการให้บริการนักศึกษาให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว

4. ได้สารสนเทศที่สะท้อนถึงความจ�าเป็นใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถจัดการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้ เพื่อสนองนโยบายด้านการ

ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

วิธีด�าเนินการวิจัย

ก�าหนดตวัแปรในการวจิยั ประกอบด้วยตวัแปร

ต้น คือ นวตักรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และตัวแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้จิยัได้ก�าหนดเครือ่งมอืส�าหรบัการวจิยัเป็น 2 

ประเภท ดังนี ้1) เคร่ืองมอืในการพฒันานวตักรรมระบบ

การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ซ่ึงเป็นแบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม

ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

1. เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมระบบ

การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการ

ข้อมลูด้วยเวร์ิดเพรสพร้อมด้วยปลัก๊อินทีเ่กีย่วข้อง และ

น�าหลักการ ADDIE Model (Branson & Rayner et 

al., 1975) ซึ่งแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ 

การออกแบบ การพฒันา การน�าไปใช้ และการประเมนิ

ผล น�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยผู้วิจัย

เป็นผู้พัฒนาระบบด้วยตนเอง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมระบบ

การเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ ซ่ึงแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัย

สร้างขึน้ ประกอบไปด้วยการประเมนิในแต่ละด้าน ดงันี้ 

1) ด้านภาพรวมของระบบ จ�านวน 5 ข้อ 2) ด้านรปูแบบ

การใช้งาน จ�านวน 10 ข้อ และ 3) ด้านประสิทธิภาพ

ของระบบ จ�านวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 3 ด้าน จ�านวน 

20 ข้อ ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมได้

ถูกประเมินโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ผ่านเว็บไซต์นวัตกรรมระบบการเข้าร่วม

ชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่พัฒนาขึ้นผ่านเว็บไซต์ โดยใช้เกณฑ์การยอมรับความ

พึงพอใจนวัตกรรมต้องมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.51 

ขึ้นไป จากการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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ระบบจึงจะอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับที่

ยอมรับได้ ระดับความพึงพอใจได้แบ่งระดับตามแบบ

ของลิเคอร์ท ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัย

ได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจแล้วน�าเสนอให้ผู้

เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ ดังนี้ 1) นาย

กิตติพงษ์ ทับพยุง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนา

นักศึกษา ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ 2) นายธนากร ทองกล่อม นักวิชาการ

ศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 3) นายศราวุฒิ 

วิจิตร ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.9 จากนั้นจึง

น�าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่

มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีต้องการศึกษา (Tryout) 

จ�านวน 30 ชุด และน�ามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค ซึง่ได้ค่าความเชือ่มัน่ท้ังฉบับมค่ีาเท่ากบั 

0.938 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดย

เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 16 มถินุายน พ.ศ. 2560 ถงึ 16 สิงหาคม 

พ.ศ. 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ครัง้นีใ้ช้สถติเิชงิพรรณา วเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

จากผลการด�า เ นินการตามขั้นตอนการ

วิจัย ปรากฎผลการวิจัย ได้แก่ 1) ผลการพัฒนา

นวัตกรรมระบบการเข ้าร ่วมชมรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2) ผลประเมิน

ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ทีไ่ด้รบัการ

พัฒนาขึ้น ดังนี้

1. ผลการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วม

ชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

แบ่งรายละเอียดของผลที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม

ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1.1 ภาพรวมเว็บไซต์ของรายการชมรม

ประจ�าปีการศึกษา จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายการ

ชมรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่

เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม โดยจะแสดง

รปูภาพสญัลกัษณ์ของชมรมและชือ่ชมรม เมือ่นกัศกึษา

คลกิทีช่ื่อชมรมกจ็ะสามารถเข้าดรูายละเอยีดของแต่ละ

ชมรมที่เลือกได้ ซึ่งผู้วิจัยออกแบบให้นักศึกษาเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่ายที่สุด ดังภาพที่ 1

 1.2 ข้อมลูรายละเอยีดของชมรมและการลง

ทะเบียนเข้าร่วม จะเป็นหน้าเวบ็ไซต์ทีแ่สดงรายละเอยีด

ข้อมลูของชมรม ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของชมรม อาจารย์

ที่ปรึกษาชมรม ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการ

บริหารชมรม และรายละเอียดของชมรม ข้อมูลข่าว

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรูปภาพ ดังภาพที่ 2

 1.3 การบนัทกึข้อมลูการเข้าร่วมชมรมเสร็จ

เรยีบร้อยแล้ว จะเป็นหน้าเวบ็ไซต์ทีแ่สดงข้อมลูชมรมที่

นักศึกษาได้เลือกแล้ว โดยจะแสดงล�าดับของรายที่ได้

บันทึก วันที่ รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม 

ข้อมูลของนักศึกษา ดังภาพที่ 3

 1.4 ระบบนักศึกษา จะเป็นหน้าเว็บไซต์ท่ี

ให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือแก้ไขรหัสผ่านดังภาพที่ 4

 1.5 ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมชมรม

ส�าหรับการตรวจสอบย้อนหลัง จะเป็นหน้าเว็บไซต์ท่ี

ให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการลง

ทะเบียนเข้าร่วมชมรม โดยระบบนี้จะมีการใช้งานต่อ

เนื่องทุกปี นักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าปีท่ี

ผ่านมา นักศึกษาได้เข้าร่วมชมรมใดบ้าง ดังภาพที่ 5
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จากผลการพฒันานวตักรรมผ่านระบบเวบ็ไซต์

แล้วมีการแสดงข้อมลูผลการเข้าร่วมชมรมของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ดงัน้ี 1) จ�านวนชมรม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในปีการศึกษา 

2560 มีชมรมที่ขออนุมัติจัดตั้งขึ้น จ�านวน 22 ชมรม 2) 

จ�านวนชมรมทีน่กัศึกษาเข้าร่วมในปีการศกึษา 2560 มี

จ�านวนชมรมทีน่กัศกึษาเข้าร่วมได้ทัง้หมด 8,337 ชมรม 

และ 3) จ�านวนนกัศึกษาทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมชมรมจ�าแนก

ตามคณะ เรียงตามคณะที่มีนักศึกษาเข้าร่วมชมรม

มากไปหาน้อย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 2,289 ชมรม 

คณะวทิยาการจดัการ 2,126 ชมรม คณะวทิยาศาสตร์

เเละเทคโนโลยี 1,871 ชมรม คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 1,389 ชมรม และคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 662 ชมรม ตามล�าดับ

 
 

ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของรายการชมรมประจ าปีการศึกษา 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของรายการชมรมประจ�าปีการศึกษา
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ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของรายการชมรมประจ าปีการศึกษา 
 

 

 
 
 ภาพที่ 2 ภาพหน้าเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดของชมรมและการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรมภาพที่ 2 ภาพหน้าเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดของชมรมและการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าเว็บไซต์ของการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บไซต์ของระบบนักศึกษา 
 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าเว็บไซต์ของการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ภาพที่ 2 ภาพหน้าเว็บไซต์ข้อมูลรายละเอียดของชมรมและการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าเว็บไซต์ของการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บไซต์ของระบบนักศึกษา 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บไซต์ของระบบนักศึกษา

 
 

ภาพที่ 5 ภาพหน้าเว็บไซต์ของข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมชมรม 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 การพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน หลังจากท่ีนักศึกษาเข้าใช้งานนวัตกรรมฯ ผลการประเมินความพึง
พอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 555 
คน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านภาพรวมของระบบ และด้านรูปแบบ
การใช้งาน โดยรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านภาพรวมของระบบ พบว่า ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความ
เหมาะสมของชมรมที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว ความเหมาะสมของระบบนักศึกษา  ความเหมาะสมของ
รูปแบบการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ ความเหมาะสมของรายการชมรมประจ าปีการศึกษา ความเหมาะสม
ของเมนูที่จ าเป็นภายในเว็บไซต์ ตามล าดับ 

 2. ด้านรูปแบบการท างาน พบว่า ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม การยืนยันการเข้าร่วม

ภาพที่ 5 ภาพหน้าเว็บไซต์ของข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมชมรม
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม

ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

การพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

เป ็นเว็บไซต์ที่ช ่วยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ

เข้าร่วมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น หลังจากที่นักศึกษาเข้า

ใช้งานนวัตกรรมฯ ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท้ัง 555 คน เมื่อ

พจิารณาในภาพรวมพบว่า มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านภาพรวม

ของระบบ และด้านรูปแบบการใช้งาน โดยรายละเอยีด

ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้

1 .  ด ้ า น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ร ะ บ บ  พ บ ว ่ า 

ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร ่วมชมรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ล�าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความเหมาะ

สมของชมรมที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว ความเหมาะสม

ของระบบนกัศกึษา ความเหมาะสมของรปูแบบการน�า

เสนอผ่านเว็บไซต์ ความเหมาะสมของรายการชมรม

ประจ�าปีการศึกษา ความเหมาะสมของเมนูที่จ�าเป็น

ภายในเว็บไซต์ ตามล�าดับ

2. ด้านรูปแบบการท�างาน พบว่า ความ

พึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข ้าร ่วมชมรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม การยืนยันการเข้าร่วม

ชมรม การเลือกรายการชมรมประจ�าปีการศึกษา 

การกรอกข้อมลูส่วนตวันกัศึกษาเพือ่ยนืยนัการเข้าร่วม

ชมรม การแก้ไขรหัสผ่าน การตรวจสอบข้อมูลการเข้า

ร่วมชมรม การดูข้อมูลรายการการเข้าร่วมชมรมท่ีได้

ลงทะเบียนไปแล้ว และการตรวจสอบข้อมูลชมรมที่

นักศึกษาก�าลังเลือก ตามล�าดับ

3. ด ้านประสิทธิภาพของระบบ พบว ่า 

ความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสะดวกโดย

รวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์ ความปลอดภัย

โดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ความถูกต้อง

ของการเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ ความเรียบ

ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนของสีและตัวอักษร และ

ความสวยงามในภาพรวมของเว็บไซต์ ตามล�าดับ

เมื่อน�าผลการประเมินในแต่ละด้านมาผ่าน

ระเบียบวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ยโดยรวมอีกครั้ง 

จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จึงสามารถสรุปผลการ

ประเมนิความพงึพอใจจากการใช้งานโดยรวมได้ว่านวัต

กรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับดี ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมิน และสามารถน�า

นวัตกรรมท่ีได้ไปใช้ในการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจรายด้านของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายการประเมินแต่ละด้าน X SD ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านภาพรวมของระบบ
   1) ความเหมาะสมของรูปแบบการน�าเสนอผ่านเว็บไซต์
   2) ความเหมาะสมของเมนูที่จ�าเป็นภายในเว็บไซต์
   3) ความเหมาะสมของระบบนักศึกษา
   4) ความเหมาะสมของรายการชมรมประจ�าปีการศึกษา
   5) ความเหมาะสมของชมรมที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว

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

2. ด้านรูปแบบการใช้งาน
   6) การเลือกรายการชมรมประจ�าปีการศึกษา
   7) การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม
   8) การตรวจสอบข้อมูลชมรมที่นักศึกษาก�าลังเลือก
   9) การยืนยันการเข้าร่วมชมรม
   10) การกรอกข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมชมรม
   11) การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม
   12) การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมชมรม
   13) การดูข้อมูลรายการการเข้าร่วมชมรมที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
   14) การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
   15) การแก้ไขรหัสผ่าน 

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

3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
   16) ความเรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนของสีและตัวอักษร
   17) ความสวยงามในภาพรวมของเว็บไซต์
   18) ความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ
   19) ความปลอดภัยโดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
   20) ความสะดวกโดยรวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์

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

อภิปรายผล

จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความความ

พึงพอใจของนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีข้อควร

น�ามาอภิปรายผล ดังนี้

ในภาพรวมความพึงพอใจของนวัตกรรม

ระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความรู้สึกสะดวก

สบายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการน�านวัตกรรมระบบการ

เข้าร่วมชมรมของนักศึกษามาใช้งาน เนื่องจากระบบ

เดิมนักศึกษาจ�าเป็นต้องรอลงทะเบียนยังสถานที่จัด

กิจกรรมซ่ึงใช้เวลานาน เมื่อมีจ�านวนนักศึกษาที่มาก

ย่อมมีความแออัด ส่งผลให้สูญเสียเวลาท่ีเกิดจาก

ความล่าช้า ในด้านของรูปแบบการบริหารจัดการ
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ภายหลังก็เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากระบบเดิมจะมีเพียง

การกรอกข้อมูลลงในเอกสาร บางครั้งนักศึกษาที่ดูแล

ชมรมก็ไม่สามารถอ่านลายมือจากเอกสารที่ได้รับมา

ได้ ท�าให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด ดังที่กล่าวมา 

เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากทกุด้าน โดยเรียงตามล�าดบัคะแนนเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย ดังนี้

1 .  ด ้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ  มี

ความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือ ความสะดวกโดย

รวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์ รองลงมา คือ 

ความปลอดภัยโดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ 

และอันดับสาม คือ ความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ

และการออกจากระบบ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่

มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายจากรูปแบบ

และวิธีการสมัครเข้าร่วมชมรมแบบเดิมการมีนวัตกร

รมฯ ซ่ึงสามารถใช้งานออนไลน์ได้ย่อมท�าให้นักศึกษา

ตดัสนิใจเข้าร่วมชมรมได้งา่ยกว่ารปูแบบเดมิตามความ

สนใจของนกัศกึษาเป็นหลกั และมคีวามรวดเร็ว รวมถึง

ความสะดวกสบายในการเข้าร่วมชมรมผ่านเวบ็ไซต์ ซึง่

สอดคล้องกับด้านประสิทธิภาพของระบบในรายด้าน

ความสะดวกโดยรวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์

จากงานวิจัยของ เสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์ (2558) ที่

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มในการตัดสินใจเข้าร่วมตาม

ประเภทกิจกรรมชมรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าร่วมตามประเภทกิจกรรมชมรม ด้าน

การมีส่วนร่วม ด้านการยอมรับจากสังคม ด้านความ

รับผิดชอบ และด้านมิตรภาพจากเพื่อนนิสิต พบว่า 

อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมตามประเภทกิจกรรม 

พบว่า สื่อประเภทสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านภาพรวมของระบบ มีความพึงพอใจ

อยู่ในอันดับแรก คือ ความเหมาะสมของชมรมท่ี

นักศึกษาเลือกไว้แล้ว รองลงมา คือ ความเหมาะสม

ของระบบนักศึกษา และอันดับสาม คือ ความเหมาะ

สมของรูปแบบการน�าเสนอผ่านเว็บไซต์ เนื่องจาก

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้สึกได้รับความสะดวก

สบายต่อการใช้งาน เพราะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัราชนครินทร์ส่วนใหญ่มอีายอุยูใ่นช่วง 18-24 ปี 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในเจนวาย (Gen Y) คือ ผู้ที่เกิดใน

ปี พ.ศ. 2524 - 2543 เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสนใจ

ต่อเทคโนโลยีและสามารถใช้งานอุปกรณ์ทางด้าน

เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงยังใช้เวลาว่าง

ส่วนใหญ่ไปกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองการศึกษาหรือเร่ืองความบันเทิง ซ่ึงสอดคล้องกับ

รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย ปี 2559 โดยส�านกังานพฒันาธรุกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร, 2559) พบว่า จ�านวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรก ได้แก่ สมาร์ต

โฟน ร้อยละ 85.5 รองลงมา เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล ร้อยละ 62 และคอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 

48.7 โดยหากเปรียบเทยีบระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็

โดยเฉลี่ยกับช่วงของวัย พบว่ากลุ่มเจนวาย จะเป็นก

ลุ่มที่มีจ�านวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 

53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 7.6 ชั่วโมงต่อ

วัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ที่อยู่ในเจนวายมีความต้องการใช้

งานระบบผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่ารูปแบบเดิมที่ลง

ทะเบียนเข้าร่วมชมรมผ่านเอกสารใบสมัครในรูปแบบ

ของกระดาษ ในขณะที่ความพึงพอใจในด้านความ

เหมาะสมของรายการชมรมประจ�าปีการศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนราศักดิ์ กล�่า

สี (2558) ได้ศกึษาวจัิยเร่ือง เหตุผลของการตัดสินใจเข้า

เป็นสมาชกิสโมสรนสิิตคณะศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลัย
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บูรพา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยที่เป็นเหตุผลหลัก 

6 ปัจจัย เรยีงตามล�าดบัความส�าคญัของข้อค้นพบ ดงันี้ 

ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว ปัจจัยจากบุคคลอ้างอิง 

ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการท�ากิจกรรม ปัจจัย

อื่น ๆ ปัจจัยด้านจิตอาสา และปัจจัยด้านแรงเสริม

จากคณะศึกษาศาสตร์ ตามล�าดับ โดยท้ังหมดชี้ให้

เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ส่วนใหญ่สามารถเลือกชมรมที่เหมาะสมกับตนเองได้

ตามความสมัครใจผ่านนวัตกรรมฯ ที่มีรูปแบบการน�า

เสนอผ่านเว็บไซต์ 

3. ด้านรูปแบบการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่

ในอันดับแรก คือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รองลงมา คือ 

การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม และอันดับที่สาม 

คือ การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม เนื่องจากนักศึกษา

ส่วนใหญ่มีความรู ้สึกว ่ารูปแบบการแก้ไขข ้อมูล

ส่วนตัวที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีการบันทึก

ข้อมูลการเข้าร่วมชมรม ท�าให้สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลชมรมที่นักศึกษาเคยเข้าร่วมย้อนหลังได้ รวมถึง

รูปแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรมที่มีรายละเอียด

ของชมรมที่ครบถ้วน มีรายช่ือสมาชิกของชมรมที่

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ 

ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกรสรวง มณีมาลา (2553) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า สถาบันทางการศึกษานอกจากจะท�าหน้าที่

ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ควรมีการปลูกฝัง

พฤติกรรมที่เหมาะสม ถ่ายทอดให้นักศึกษาได้มีความ

รู้ความเข้าใจในการสร้างทัศนคดิท่ีดี ดังนั้นกิจกรรม

นักศึกษา จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่อง

มือในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งทางด้าน

บุคลิกภาพ ด้านจิตใจ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และ

จริยธรรม ซึ่งท�าให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาออกไป

ควรเป็นผู้ที่สังคมพึงปรารถนา สามารถปรับตัวอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมชมรม ซึ่งผ่านนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น จึง

ถือว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ผู ้บริหาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ควรค�านึงถึงเป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควร

มีการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานทางด ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา 

เพื่อให้รองรับกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 

และด้านการศึกษาไทย 4.0 รวมถึงเพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา โดยให้

ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัย

สามารถน�าดัชนีบ ่งชี้ เหล ่านี้ ไปใช ้ในการวางแผน 

ออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2 .  ผลการประเมินความพึ งพอใจด ้ าน

ประสิทธิภาพของระบบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี เนื่องจากนักศึกษามองว่า นวัตกรรมท่ีพัฒนา

ข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอด

เพ่ือให้ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อนักศึกษา และตรงตามความต้องการของ

นักศึกษาอีกด้วย

3. ควรพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบที่คล้ายคลึง

กนันี ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวทิยาลยั

เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นักศึกษาลดขั้นตอน 

ลดระยะเวลาในการด�าเนินการ และยังช่วยให้ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยสามารถน�าผลลัพธ์ท่ีได้ไปวางแผนในการ

บริหารจดัการกจิกรรมนกัศกึษาให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับยุคดิจิทัลในสังคมปัจจุบันอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรน�าผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษา

คร้ังน้ี เป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึก เพื่อน�ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ซึ่ ง เป ็ นส ่ วนช ่ วยสนันสนุน ให ้ นั กศึ กษา ได ้ รั บ

ความพงึพอใจทัง้ทางตรงและทางอ้อมในในการด�าเนนิ

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

ในรูปแบบน้ี เพื่อน�าไปพัฒนาระบบให้หน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การพัฒนาระบบการ

จองช่ือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาระบบการจอง

ชุดครุย การพัฒนาระบบศิษย์เก่า การพัฒนาระบบ

อิเล็กทรอนิกส์พอร์ตฟอริโอของนักศึกษา เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาคะแนนการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

ในรูปแบบนี้ เพื่อน�าไปพัฒนาระบบให้หน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ เช่น การพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลวิจัยของคณาจารย์ การพัฒนาระบบวารสาร

วิชาการแบบดิจิทัลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ

เป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพและลดขั้นตอนของ

การตรวจประเมินประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

4. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมคณุภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถน�าผลการวิจัย

ไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ

พัฒนานักศึกษา และน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

นวัตกรรมไปปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ไป

เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคณุภาพของ สมศ., สกอ., 

และ กพร.
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ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา

หนงัสอืการศกึษาและความเป็นครไูทย เป็นต�าราท่ีใช้ประกอบ

การเรียนการสอนรายวิชาที่สรุปองค์ความรู้ที่ครูและนักศึกษาครูควร

รู้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ จากต้นทางถึงปลายทางของครูมี

ทีม่า หนงัสอืเล่มนีใ้นบทที ่1-3 ได้บอกเล่าการตัง้ต้นของการน�าปรชัญา 

แนวคิดทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาไทยยุคที่เป็นรากเหง้า

สมยัต่าง ๆ  มาถงึปัจจบุนั ทฤษฎกีารเรยีนรู้ ทฤษฎพีฒันาการของนกัการ

ศึกษา กระบวนการคิด แนวทาง ขั้นตอนและตัวอย่างแบบฝึกการคิดที่

หลากหลาย โดยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ของครูได้ ส่วนในบทที่ 4 ได้มีการสรุปประเด็นและสาระส�าคัญของ

กฎหมาย ข้อบังคับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา

ในรูปแบบตารางสรุปที่อ่านง่าย เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากน้ันบทที ่5-9 เป็นการน�าเสนอบทบาทหน้าที ่สภาพการท�างาน

ของครูอาจารย์ ลักษณะครูที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียน และเป็นสิ่งที่

ยดึเหนีย่วให้ผู้ประกอบอาชพีประพฤตปิฏิบัต ิรวมถงึมกีจิกรรม ขัน้ตอนตัวอย่างการปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมให้

ผู้เรียนที่ท�าได้จริง ส่วนท้ายบทที่ 10 เรื่องการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู มีการกล่าวถึงการจัดการ

ความรู้ที่หลากหลายมากถึง 15 หัวข้อ พร้อมวิธีการที่จะน�ามาจัดการความรู้นั้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยรวม

สรปุได้ว่า หนงัสอืการศกึษาและความเป็นครไูทยจะเป็นต�าราปพ้ืูนความรู้ส�าคัญในองค์กว้างของครูและบคุลากร

ทางการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาไทย

วรรณกรรมวิจารณ ์
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 หนังสือการศึกษาและความเป็นครูไทย เป็นต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาที่
สรุปองค์ความรู้ที่ครูและนักศึกษาครูควรรู้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ จากต้นทางถึงปลายทาง
ของครูมีท่ีมา หนังสือเล่มนี้ในบทที่ 1-3 ได้บอกเล่าการตั้งต้นของการน าปรัชญา แนวคิดทางการศึกษา
มาใช้ในการจัดการศึกษาไทยยุคที่เป็นรากเหง้าสมัยต่าง ๆ มาถึงปัจจุบัน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
พัฒนาการของนักการศึกษา กระบวนการคิด แนวทาง ขั้นตอนและตัวอย่างแบบฝึกการคิดท่ี
หลากหลาย โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้ ส่วนในบทที่ 4 ได้มี
การสรุปประเด็นและสาระส าคัญของกฎหมาย ข้อบังคับวิชาชีพที่เก่ียวข้องส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในรูปแบบตารางสรุปที่อ่านง่าย เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้นบทที่ 5-9 
เป็นการน าเสนอบทบาทหน้าที่ สภาพการท างานของครูอาจารย์ ลักษณะครูที่ดี คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ที่ต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียน และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้ผู้ประกอบอาชีพประพฤติ
ปฏิบัติ รวมถึงมีกิจกรรม ขั้นตอนตัวอย่างการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนที่ท าได้จริง ส่วนท้าย
บทที่ 10 เรื่องการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู มีการกล่าวถึงการจัดการความรู้ที่
หลากหลายมากถึง 15 หัวข้อ พร้อมวิธีการที่จะน ามาจัดการความรู้นั้นอย่างมีประสิทธิภาพได้  
โดยรวมสรุปได้ว่า หนังสือการศึกษาและความเป็นครูไทยจะเป็นต าราปูพ้ืนความรู้ส าคัญในองค์กว้าง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาไทย 
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