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บทความวิชาการ
Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) : Overview, Misconceptions, and Considerations for
Implementation

บทความวิจัย
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มงานวิชาการของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบ
และการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

บทความปริทัศน์หนังสือ
ค�ำพ่อสอน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความ
สามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธีต่อการคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
The Process of Knowledge Management on Dramatic
Arts for High School Students: A Case Study on
Instructional Website through a Blended Learning
System.
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
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Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP):
Overview, Misconceptions, and Considerations
for Implementation
Denchai Prabjandee*
denchai@buu.ac.th

Abstract
The question of the best way to teach English has been the central focus for teachers for
many years. Prior researchers have attempted to find teaching approaches, methods, or techniques
to educate English language learners. One of the most recent approaches is the Sheltered Instruction
Observation Protocol (SIOP) model, which is increasingly used in the United States. The model has
been empirically validated as an effective approach for English Language Learners (ELLs) at all levels
and contexts. As a result of this success, other educators may consider implementing this model
in the English classrooms. This paper presents a historical overview of the SIOP model, discusses
misconceptions, and attempts to investigate the applicability of the approach in the Thai context.
The author argues for the SIOP approach in its potential to develop language learning achievement
and support English language learners in Thailand to become successful language learners.
Keywords: sheltered instruction observation protocol, SIOP, language teaching approach

Introduction
What is the best way to teach English?
In the landscape of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), the question
above has been a thought-provoking inquiry to ponder since it is undeniable that the English language
is vital for individuals to master. As a result, educational institutions around the world have tried to
find ways to prepare their learners to master English proficiency. A recent approach, the Sheltered
Instruction Observation Protocol (SIOP) model, was developed in the United States. Prior studies
* อ.ดร. ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-1-

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
(e.g., Changes & Francis, 2011; Echevarría, Short, &
Powers, 2006; Macías, Fontes, Kephart, & Blume,
2013; Whittier & Robinson, 2007) have reported
successful results of this model in many levels
and contexts. As a result of this success, other
educators may need to consider implementing
the SIOP model in their contexts.
As is the case of other countries around
the world, the importance of English in Thailand
is paramount. It is believed that English
strengthens the nation’s ability to negotiate
in the international arena and it is a vehicle
to access knowledge. Even though English is
perceived to have paramount effects, studies
have shown that teaching and learning English
in Thailand has not been successful. Thai
learners were reported having inadequate
English proficiency in all skills: reading, writing,
speaking, and listening (Prabjandee, 2014). This
deficit situation leads educators to urgently
solve this problem. A number of factors have
been identified. One of such factor is probably
we do not have systematic framework to
teach our learners. Since the SIOP model has
been validated in many contexts, educators in
Thailand may need to consider this alternative
approach to help Thai learners master English
proficiency. It is important to note that the
purpose of this paper is not to argue that the SIOP
model is the best way to teach English, rather
I hope to introduce the model and encourage
educators to implement the model in their
classrooms. Next section presents an overview
of the SIOP model.

A Journey to the SIOP Model
It was the fall semester in a small midwestern city where the red and gold leaves
were swaying slowly by the soft autumn wind.
Excitedly, I drove to an elementary school
to observe a class as a part of an assignment
for an independent study during my doctoral
studies in the United States. I remembered
vividly that my advisor said to me with a smile,
“This observation will help you understand the
educational context in the US throughout your
doctoral studies. You will learn a new approach
to teach English and I am sure that you will love
this experience.” Her promising words increased
my curiosity to learn about this new instructional
approach.
When I met Mrs. Joy1, she led me to the
classroom where I met students from different
ethic and cultural backgrounds. Their innocent
eyes stared at me with curiosity of who I was.
After I introduced myself, the students smiled
excitedly as if they had a new friend. Over time,
the students embraced me as part of their
experience; many of them asked about me when
I did not show up.
During that semester, I spent 90 hours
observing, researching, and teaching those
culturally and linguistically diverse learners. I
learned about the instructional approach called,
Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP)
that Mrs. Joy had implemented in the classroom.
I was impressed with its comprehensive, effective,
and empirically grounded characteristics. After
that experience, I could not resist going back
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to the SIOP classrooms while doing several
studies at different schools for the next four
years. In those years, I was constantly engaged
in reflecting upon the SIOP approach and how it
might be implemented in Thailand. This paper is
an attempt to present the reflections of the SIOP
approach, consisting of an overview of the SIOP
approach, misconceptions, and considerations
for implications in a Thai context. The next
section summarizes the educational changes in
the United States.
Educational Changes in the United
States
SIOP was developed because of two vital
educational changes in the United States: the
educational reform and the diversity of learners
(Echevarría, Vogt, & Short, 2008). The No Child
Left Behind Act of 2001 demands that all schools
use standard-based instruction for all learners,
regardless of their English proficiency. Every state
mandated schools to implement subject-matter
standards (mathematics, science, social studies,
and language arts) and to assess the learners’
knowledge accordingly through high-stake testing
to ensure that they meet the standards (Short,
Fidelman, & Louguit, 2012). It became apparent
with the No Child Left Behind Act that schools
are accountable for the success of their learners
(Echevarría et al., 2008).
Apart from the educational reform, many
school districts in the US have enrolled culturally
and linguistically diverse learners (Echevarría et
al., 2008). These learners are known as English
Language Learners (ELLs), who have entered

the classrooms with a wide range of English
proficiencies, educational backgrounds, ages,
and socioeconomic statuses (Boyson & Short,
2003). Among these learners, there are refugees
that are not literate in their native languages and
have limited English proficiency (Short, 2000).
These ELLs immigrated to the US because of
wars in their home countries and many suffer
from psychological trauma from losing family
members. These ELLs did not have schooling
experience, such as holding a pencil, sitting
in a desk, working in groups, or taking a test.
These ELLs need to develop English proficiency,
content knowledge, and familiarity of school
routines (Short, 2000). Additionally, there are
also immigrant learners who arrive in the US with
strong academic backgrounds. Many of them
have above grade-level knowledge, but they do
not have adequate English proficiency. These
ELLs typically need to develop proficiency in
English and take some courses such as US history
(Short, 2000). Furthermore, ELLs are also born
in the US. They are identified as ELLs because
they speak other languages at homes and they
did not pass a screening test. Even though these
ELLs were born learning English, they typically
need academic literacy (Short, 200).
The diversity of ELLs turns them into
unsuccessful learners, which has a profound
impact on the US economy and society (Rong
& Preissle, 2009). Prior studies have shown
that ELLs dropped out of schools, and they
underperformed on assessments (Gratt &
Holcomb, 2005). Therefore, many schools have

-3-

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
attempted to find ways to accommodate ELLs
learning in a new school system. The need for a
unique approach is legitimate since these ELLs are
diverse in terms of their circumstances. What is
the best way to teach culturally and linguistically
diverse learners? Inspired by this fundamental
yet seminal question, the researchers at the
Center for Research on Education, Diversity,
and Excellence developed a new instructional
approach called SIOP to educate ELLs (Short &
Echevarría, 1999). The next section presents the
characteristics and a historical development of
SIOP.
Characteristics of the SIOP Model
SIOP is a type of sheltered instruction,
which emerged as a content-based instruction
in 1980s and 1990s (Daniel & Colin, 2015). Since
then, sheltered instruction has been used
increasingly to prepare students to meet high
academic standards (Echevarría et al., 2008).
Sheltered instruction generally refers to “a
subject such as mathematics, science, or history
taught through English wherein many or all of the
students are second language learners” (Short,
Echevarría, & Richards-Tutor, 2011, p. 364). The
term “sheltered” refers to the refuge that the
instruction provides to second language learners
who do not have grade-appropriate English
proficiency from the English-only instruction
in order to make the content comprehensible
(Fritzen, 2011; Macías, Fontes, Kephart, & Blume,
2012). In other words, sheltered instruction
“serves as a support until the student is ready

for mainstream classes” (Echevarría & Graves,
2007, p. 8).
Guided by sheltered instruction, SIOP was
initially developed as a classroom observation
tool to examine the extent that teachers used
sheltered instruction in the classrooms (Echevarría
et al., 2008). To develop SIOP, the literature on
bilingual education, language literacy, special
education, and classroom management were
reviewed. The tool was implemented and
refined based on teacher feedback. After its
initial development, the developers received
a research grant from the Office of Educational
Research and Improvement, U.S. Department
of Education to continue the SIOP project
(Echevarría et al., 2008). With the new research
grant, SIOP was used as a checklist for teachers to
reflect upon their sheltered instruction practices.
During this time, SIOP evolved into a lesson
preparation framework, and it became widely
known as the SIOP model (Short et al., 2012).
The SIOP model is an instructional
framework for lesson planning to make content
concepts accessible to ELLs and simultaneously
enhance the four domains of language skills:
reading, writing, listening, and speaking (Short,
Echevarría, & Richards-Tutor, 2011). The model
shared many characteristics with other effective
instructional methods, such as differentiated
instruction, cooperative learning, and reading
comprehension instruction (Echevarría, 2005).
The model is comprised of 30 features (see
the Appendix), grouped into eight components:
lesson preparation, building background,
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comprehensible input, strategies, interaction,
practice and application, lesson delivery, and
review and assessment (Echevarría et al., 2008).
The model incorporates recommended practices
for high quality instruction for ELLs that allows
flexibility for teachers to tailor strategies for
individual learner development (Echevarría,
2005). Before discussing in depth, it is important
to point out the characteristics exemplifying what
appear to be typical SIOP classrooms.
Context: The SIOP model is used in an
English as a Second Language (ESL) context,
where English is taught in the classroom and
it is regularly used outside of the class as a
survival mode of communication. The model
is implemented in elementary schools and
secondary schools depending on the enrollment
of ELLs.
Goal: The goal of the SIOP classrooms is
to developing academic language in English, so
SIOP is a dual-focused instruction on language
and content, giving the language a more urgent
need for ELLs.
Teachers: In the SIOP classrooms,
teachers are mostly native speakers of English or
fluent in the English language, so they are both
language and content experts.

Learners: The most challenging part in
the SIOP classrooms is the diversity of learners
since they entered the classrooms with diverse
backgrounds.
In summary, the SIOP model is a second
language enhancement packaged into content
teaching by language and content experts.
A Snapshot of a SIOP Classroom
In this section, I present a portrait of
how the SIOP model was implemented. Given
the limited space in the journal, the portrait is
only a snapshot of an ESL teacher, Mrs. Joy,
who implemented several features of the SIOP
model in her 30-minute classroom session. Mrs.
Joy taught at the Sunshine School in the midwestern area of the US. The school used an ELL
pullout model, taking out individuals or a group
of ELLs from their mainstream classrooms to
develop oral language and content knowledge
(Crawford, 2004). The portrait presented here
is an attempt to help Carlos, a newly arrived
fourth-grade ELL from Mexico who knew very
little English, develop oral language by using the
SIOP model2. As you read, think of the 30 features
in the eight components (Echevarría et al., 2008).
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SIOP Classrooms

SIOP Features

It was the first day of the cold weather. I was literally freezing after it had
been hot and warm throughout the summer. Winter is coming. I turned on the
car heater and drove to the Sunshine School to observe Mrs. Joy’s classroom.
After I checked in for a visitor badge at the principal’s office, I walked to Mrs.
Joy’s classroom. Carlos walked in with a hoodie over his head and Mrs. Joy
greeted Carlos.
Mrs. Joy: How are you doing?
Carlos: Good (then smiled).
Mrs. Joy: Can you say “Good Morning” to Mr. Denchai?
Carlos: (Reluctantly) Good morning.
Denchai: Morning, Carlos!
Carlos looked exhausted. He went to get his paper at the back of
classroom, took a seat at a round table, and started to write sentences about
dates. Mrs. Joy got a chair and sat by him. I observed their interaction off in
the distance, taking notes.
Today is Monday, October…
Yesterday was Sunday, October…
Tomorrow will be Tuesday, October…
While writing, Carlos forgot how to spell October. He walked to the
bulletin board where Mrs. Joy put an envelope of vocabulary as a place of
reference. He pulled out cards and picked the one that said “October.” Mrs.
Joy went to get a planner and gave it to Carlos. She turned to me and said
“You missed his birthday party yesterday.” I smiled and decided to join them
at the table. Carlos pointed to the planner on October 7 and murmured
something I did not understand. Mrs. Joy was surprised “Your brother’s
birthday?” Carlos had just told me that October 7 was his brother’s birthday!
After Carlos had finished writing sentences about dates, Mrs. Joy
asked him “Do you want to write about your birthday? Yesterday was…”
Carlos nodded and began to write. He stopped at the word birthday.
Mrs. Joy: How do you spell birthday?
Carlos: (Whispered quietly) I don’t know.
Mrs. Joy: Go get the dictionary.
Carlos: (Walked to the shelf) This one?
Mrs. Joy: No, the black one.
Carlos picked up the Oxford picture dictionary. Mrs. Joy said, “I will help you.”
She opened the dictionary to find the word birthday and found a picture of a
birthday party, as shown below.
-6-

Feature 16: Provide frequent
opportunities for interaction
Feature 10: Use speech
appropriate for students’
proficiency

Feature 6: Plan meaningful
activities
Feature 22: Provide activities
that integrate all language
skills
Feature 20: Provide hand-on
materials
Feature 5: Adapt content to
levels of students’ proficiency
Feature 7: Explicitly link
concepts to students’
backgrounds and experiences
Feature 15: Use a variety of
question types
Feature 18: Provide sufficient
wait time for students to
response
Feature 12: Use a variety of
technique to make content
concepts clear
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SIOP Classrooms

SIOP Features

Mrs. Joy asked Carlos, “Can you see the word birthday? What sound
does it make /b/?” Carlos answered, but it was not correct. Mrs. Joy asked me
to write the sound of /b/. I wrote the letter “b” on a piece of paper. Carlos
found it in the dictionary and he copied it down on his paper. After Carlos had
finished, Mrs. Joy took a moment to ask questions about Carlos’s birthday.
“What did you have yesterday?” she inquired. Carlos stared up at the
ceiling trying to process the information.
I helped him out my using gestures and rewording it “What did you
eat yesterday?” Carlos knew what it was, but he couldn’t remember the
word.
Mrs. Joy told him “You had cup cakes.”
“Cup cakes,” repeated Carlos.
Mrs. Joy asked further questions “What color did you have?”
“Blue”
After this conversation, Mrs. Joy pulled out a piece of paper that they
had worked on yesterday. On the paper, I saw a drawing by Carlos. It was like
a human. Mrs. Joy talked about “Pinata.” I didn’t know what it was. So, she
asked, “Can you tell Mr. Denchai what a Pinata is?” He smiled. So, Mrs. Joy
replied, “It is a Mexican tradition. You hang a Pinata on the ceiling and inside
you have a lot of candy. You are blindfolded and try to hit the Pinata. If you
can break it open, the candy will fall out.”
When Mrs. Joy explained it to me, Carlos smiled and nodded
continuously. It seemed that he got it. On the paper to the right, Carlos wrote
English words and to the left he wrote Spanish.
-7-

Feature 15: Use a variety of
question types
Feature 18: Provide sufficient
wait time

Feature 7: Explicitly link
concepts to students’
backgrounds and experiences
Feature 8: Explicitly link past
learning and new concepts
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SIOP Classrooms

SIOP Features

Fiesta Party
Dulses Candy
Familia Family
Juguetes Toys
Feature 30: Conduct
Regala Present Mrs. Joy asked Carlos, “What present did you get
assessment of student
yesterday?” She pointed to the picture of presents in the dictionary.
comprehension
“Car,” Carlos responded.
Mrs. Joy further told Carlos to draw a picture of the present that he
got. He drew a picture of a car.
“Can you write the word car?” Mrs. Joy asked. Carlos shook his head,
so Mrs. Joy opened the dictionary and showed him the word. Carlos copied
the word down.
Mrs. Joy asked, “What did I gave you?”
“Pen,” he said. Mrs. Joy asked Carlos to write the word pen and he
could do it. After that Mrs. Joy reminded him that he went to the front office
and they gave him a pencil. It was time for Carlos to go back to his room, so
Mrs. Joy told him, “Good work for today.”

As illustrated in the snapshot, Mrs.
Joy employed more than half of the SIOP
features in this lesson. It is important to note
that teaching Carlos is difficult because he
did not have adequate English proficiency to
comprehend lessons; however, Mrs. Joy did not
use Carlos’ first language as an easy way out to
teach him. Instead, she tried to use a variety of
scaffolding techniques to make content concept
comprehensible. The lesson learned from this
example is that translation is not needed when
the teachers know how to implement the SIOP
model.
Does SIOP Work?
After its inception, the SIOP model has
been tested empirically with several groups

of participants (K-12 and college), in different
content areas (e.g., language arts, social studies,
science), and across contexts such as in the United
States (e.g., Changes & Francis, 2011; Echevarría,
Short, & Powers, 2006; Macías, Fontes, Kephart,
& Blume, 2013; Whittier & Robinson, 2007), and
in Columbia (e.g., Alejandro & Murillo, 2013;
Salcedo, 2010). The SIOP developers reported
that the model has been used internationally
(Short et al., 2012). The SIOP model provides
empirically promising evidence to support the
claim that the model could be used to improve
achievement, academic language, knowledge of
content concepts, and literacy.
In the review of research on academic
literacy development using the SIOP model,
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Short et al. (2011) described three studies to test
the effectiveness of the model. The three studies
examined teacher change over time, student
achievement on standardized assessments
and researcher-developed instruments. The
results indicated that ELLs with SIOP-trained
teachers implementing with fidelity performed
significantly better on academic language and
literacy than ELLs with teachers who were not
trained using the SIOP model. Similar results
were also found in a middle-school science
class in the United States (Echevarría et al.,
2011) and high-school ESL and content classes
in New Jersey (Short et al., 2012). These prior
studies pointed out the effectiveness of the
SIOP model increased public attention to this
approach throughout the US and internationally
(Daniel & Conlin, 2015). Since several studies
have reported its effectiveness, educators, who
seek to find an alternative approach to educate
English learners in their contexts, should start to
consider the SIOP model.
Misconceptions of the SIOP Model
It is common that misconceptions often
arise after an innovation is developed. As is the
case of other innovations, the SIOP model has
been reported to have been implemented in ways
that the authors did not intend (Daniel & Conlin,
2015; Echevarría, 2005). The misconceptions
of the SIOP model center around two issues:
regarding the SIOP model as a step-by-step
method and the presentation of the content
and language objectives (Echevarría, 2005). It is
important to discuss the misconceptions since

it is a springboard for educators, including in the
Thai context, to consider before implementing
this model in their classrooms.
The first misconception was that some
researchers regarded the SIOP model as a stepby-step method, which was not initially intended
by the developers (Short et al., 2012). Examples
of misconceptions were by Settlage, Madsen,
and Rustad (2005) arguing that the vocabulary
presentation stage after presenting the learning
objectives to learners in the SIOP model
contradicted with the nature of inquiry science
teaching. Nitiprateep (2015) implemented the
eight components of the SIOP model as a set of
instructional steps in an English classroom and
found that she did not have enough time to
cover the eight steps. With this misconception,
it should be noted that the purpose of the
SIOP model is to help teachers plan a lesson to
make content comprehensible by considering
those components as a flexible framework and
apply it when necessary, not as a step-by-step
instruction (Echevarría et al., 2008).
Daniel and Conlin (2015) offered that a
possible reason why the model is misinterpreted
as a step-by-step instruction is because the
language of the features sends a mixed message
between the teachers’ and learners’ actions,
resulting in misunderstanding. They argued that,
“the model focuses heavily on the teachers’
actions, rather than on the students’ ideas”
(Daniel & Conlin, 2015, p. 172). To elaborate,
Daniel and Colin (2015) said that among 30
features, there are 25 features focusing on
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teacher actions (e.g., clear expiation of academic
task) and there are three features focusing
on student actions (e.g., students engaged
approximately 90% to 100% of the time).
Another possible explanation of why the SIOP
model is interpreted as steps of instruction might
be because the term “model” itself implies that
there are steps in the framework. As a result,
educators who attempt to use the SIOP model
need to be aware that the model is not a stepby-step instruction.
Another misconception is that there are
reports that the SIOP model requires teachers to
present content and language objectives in every
lesson (Echevarría, 2005). Many researchers argue
that this practice is demanding. In her response to
this misconception, Echevarría (2005) questioned
the definition of a lesson and argued that “we
don’t strictly interpret a lesson as a set of amount
of time each day; it can extend over a couple
days” (p. 60). Prior research has shown that
writing content and language objectives is not a
simple practice. Baecher, Farmsworth, and Ediger
(2014) analyzed 107 lesson plans by pre-service
teachers during a teaching practicum and pointed
out that the pre-service teachers tended to have
more difficulty writing language objectives than
content objectives. The language objectives were
too vague, undigested standard, not feasible, a
description of an activity not goal, or a mismatch
between objective and instruction (Baecher et
al., 2014). These difficulties legitimized the need
to train teachers to write appropriate learning
objectives when planning a lesson.

Considerations for Implementation
Since the SIOP model has been tested
empirically as an effective approach across levels
and contexts, it is important for other researchers,
educators, or teachers, particularly in Thailand,
who seek an alternative approach to teach ELLs
in their classrooms. Before implementing the
SIOP model, it is vital to examine the lessons
learned from implementation, since Thailand
and the US are two different contexts. In this
section, I have attempted to provide remarks for
consideration based on my first-hand experience
of observing, researching, and teaching in SIOP
classrooms. The remarks in this paper are not
prescriptive (not to be strictly followed); rather,
they are theoretical (something to ponder).
What Curriculum is SIOP Appropriate
For?
The above question is needed to
consider before implementing the SIOP model
in a Thai context. Even though the SIOP model
was developed as an approach to make content
concepts accessible to ELLs, I argue that the
model could be used with all content areas
(math, science, social studies, physical education,
or language arts such as an English class). It is
because the SIOP model consists of theoretical
backgrounds and practices for integrating
language and content from the literature of
several related fields (Short et al., 2012). To
answer the above question, it is important to
consider the curriculum goal.
Originally, the goal of the SIOP model
was to help ELLs succeed at schools in terms
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of academic literacy and content knowledge.
In Thailand, a curriculum that is appropriate for
implementing the SIOP model might be of such
kind. Theoretically speaking, educators may need
to consider whether the focus of the curriculum
is content-driven or language-driven (Met, 1998).
Lyster and Ballinger (2011) elaborated that
in a content-driven curriculum, the goal is to
promote both content knowledge and language
development, so assessment of both is needed.
However, in a language-driven curriculum,
the goal is to enhance language knowledge,
so assessment of content knowledge is not
necessary (Lyster & Ballinger, 2011). Recently, a
more integrated approach to teaching content
and language has been the focus in the field as
Dalton-Puffer (2011) argued that conceptualizing
the teaching of content and language as a single
unified approach is needed. As a result, it is
important for teachers and educators in Thailand
to think of the two parts (content and language)
as one process.
What Do Teachers Need to Do?
Before answering the above question,
perhaps the first question is about what kind of
teachers in Thailand should implement the SIOP
model in their classrooms. Since teachers who
successfully implemented the SIOP model in the
US are content and language experts, they do not
have limitations in terms of content knowledge
and English proficiency. Thai teachers who
attempt to employ the SIOP model may need
to have similar characteristics, being content
and language experts. With this reason, teachers

who have decent proficiency in English and
content knowledge are legitimate as foreign and
Thai teachers in international programs, English
programs, Mini-English programs, and Thai English
teachers in the regular programs. These teachers
are those who can use English as a medium of
instruction in the classrooms.
Some may argue that if learners did not
have adequate English proficiency, it could affect
the success of implementing the SIOP model. This
situation often arises since inquirers see learner’s
English proficiency as a barrier to understanding
the lessons, leading to the practice of using
English and translating into the Thai language.
With this practice, content knowledge is not
accessible through comprehensible inputs, but
through translation. What happens after using
regular translation is that learners will wait for the
translation; thus learning does not occur because
of the use of an English language medium. In the
SIOP classrooms in the US, ELLs are even more
diverse culturally, linguistically, psychologically,
and academically than Thai learners. It is even
more challenging to teach ELLs than teaching
Thai learners. Teachers in the US are still able
to use the SIOP model successfully. As a result,
I argue that the learners’ English proficiency is
not a deficit and it rarely affects the success of
implementing the SIOP model.
What do teachers need to do to
implement the SIOP model? First of all, teachers
need to be meticulous in lesson planning since
it is the most important step when using the
SIOP model. Teachers need to put themselves
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in the learners’ shoes, anticipating challenges
and cognitive loads that learners may encounter
while learning through the medium of English
instruction. The following questions might be
useful while planning a SIOP lesson.
- What content knowledge do the
learners need to master after the lesson?
- What important vocabulary words do
the learners need to learn?
- How to meaningfully present the
vocabulary to learners?
- What kind of language and skills do
learners need to use in order to complete a task,
an exercise, an activity, or a practice?
- How do the language and tasks help
learners access to content concepts?
- What supports are provided to learners
during instruction?
- What are activities to assess the learners’
knowledge of the content or the language?
It is important to note that these
questions are part of the eight components in
the SIOP model (Echevarría et al., 2008). Also,
teachers do not need to use all 30 features in
one lesson. It is highly recommended that all 30
features should be implemented in one year in
order to see successful results.
What do We Do to Successfully
Implement SIOP?
In Thailand, the implementation of
an innovative approach has been typically
conducted through a top-down process; an
authority issues a policy enforcing practitioners
to practice the policy. This top-down process

often neglects the practitioners’ readiness in
making changes to their practices. It is common
that changing a practice requires time, effort,
and energy, so it is important for educators to
be strategic to train teachers to understand the
importance of the SIOP model, characteristics of
the model, and how to use it in the classroom.
With this reason, I argue that a series of
professional teacher development, a sequence
of implementation fidelity, and a reward policy
are needed to successfully drive the SIOP
implementation.
In the US, SIOP developers have trained
teachers through a series of professional
development programs, consisting of three
aspects: a) workshops, b) classroom observations
and coaching, and c) technical assistance
via electronic media (Short et al., 2011). In
the workshops, the SIOP developers use “a
participatory approach with modeling, handson activities, cooperative mini-projects, analysis
of videotaped instruction, and integration of
research and theory to help teachers incorporate
the model into their teaching” (Short et al.,
2011, p. 368). After the workshops, classroom
observations and coaching are conducted to
provide teachers with feedback for improvement.
Informal assistance through electronic media
is also included to support teachers. With
these development programs, it is evident
that using the SIOP model in the classroom
successfully often takes time by participating
in professional development with follow-up
assistance. Educators in Thailand may need to
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implement such practice as a basic characteristic
for professional development.
Even though teachers are provided with
a series of professional development, they
might not implement the SIOP model simply
because they do not see the benefits of it. As
a result, during the professional development,
it is also important to raise teachers’ awareness
of the importance of the SIOP model. Why is it
important to integrate content and language?
Why is the SIOP model important? In addition,
since using the SIOP model requires changes in
practice, which are not easy, what benefits do
teachers get? In this case, policy makers may
need to consider a reward policy in order to
successfully enforce the SIOP policy.
Conclusion
This paper presents an alternative
approach to teaching ELLs, called the SIOP
model, which has been tested as an effective
approach to improve learners’ achievement,
academic literacy, and content knowledge.
With its effectiveness, teachers and educators in
Thailand may need to consider the SIOP model
in educating our learners to become successful.

This paper argues that a series of professional
development programs, an implementation
fidelity study, and a reward policy are needed
to successfully enforce the SIOP model.
Note:
1. All names are pseudonyms created by
the participants. By signing the informed consent,
the participants understand that I will use these
pseudonyms in all publications.
2. The data were from 80 hours of
participant observation. It is like a collective
portrait of the classroom. The portrait is a
composite of the data that I created to represent
the classroom discourse of how Mrs. Joy helped
Carlos. Mrs. Joy is an American who does not
know any Spanish, the first language of Carlos.
The language of instruction was all in English.
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Appendix
Components of the SIOP Model (Echevarría et al., 2008, p. 228-229)
1. Lesson Preparation
Content objectives clearly defined, displayed, and reviewed with students.
Language objectives clearly defined, displayed, and reviewed with students.
Content concepts appropriate for age and educational background level of students.
Supplementary materials used to a high degree, making the lesson clear and meaningful
(e.g., computer programs, graphs, models, visuals).
Adaptation of content (e.g., text, assignment) to all levels of student proficiency.
Meaningful activities that integrate lesson concepts (e.g., surveys, letter writing, simulations,
constructing models) with language practice opportunities for reading, writing, listening, and/or
speaking.
2. Building Background
Concepts explicitly linked to students’ background experiences.
Links explicitly made between past learning and new concepts.
Key vocabulary emphasized (e.g., introduced, written, repeated, and highlighted for students
to see).
3. Comprehensible Input
Speech appropriate for students’ proficiency levels.
Clear explanation of academic tasks.
A variety of techniques used to make content concepts clear.
4. Strategies
Ample opportunities provided for students to use learning strategies.
Scaffolding techniques consistently used, assisting and supporting students understanding.
A variety of questions or tasks that promote higher-order thinking skills.
5. Interaction
Frequent opportunities for interaction and discussion between teacher/student and among
students, which encourage elaborated responses about lesson concepts.
Grouping configurations support language and content objectives of the lesson.
Sufficient wait time for student responses consistently provided.
Ample opportunities for students to clarify key concepts in L1 as needed with aide, peer,
or L1 text.
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6. Practice and Application
Hands-on materials and/or manipulatives provided for students to practice using new
content knowledge.
Activities provided for students to apply content and language knowledge in the classroom.
Activities integrate all language skills.
7. Lesson Delivery
Content objectives clearly supported by lesson delivery.
Language objectives clearly supported by lesson delivery.
Students engaged approximately 90% to 100% of the period.
Pacing of the lesson appropriate to students’ ability levels.
8. Review and Assessment
Comprehensive review of key vocabulary.
Comprehensive review of key content concepts.
Regular feedback provided to students on their output.
Assessment of student comprehension and learning of all lesson objectives throughout
the lesson.
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รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ สร้ า งและพั ฒ นา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จ�ำนวน 380 คน โดยใช้เทคนิคการสุม่ หลายขัน้ ตอน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เครือ่ งมือมีคา่ ความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาตั้งแต่ .80 ถึง1.00 ค่าความสัมพันธ์รายข้อ มีค่าตั้งแต่ .21 ถึง .82 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Z-test
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 1.1) กิจกรรมส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินภารกิจ
ของเครือข่าย 1.2) เทคนิค วิธกี ารพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 1.3) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empowerment)
1.4) คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น�ำเครือข่าย และ 1.5) การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล 2)
กระบวนการสร้างเครือข่ายมี 6 ขั้นตอน คือ 2.1) ขั้นตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการสร้างเครือข่าย 2.2) ขั้นประสาน
หน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย 2.3) ขั้นสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน 2.4) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย 2.5) ขั้นพัฒนาความ
*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สัมพันธ์ และ 2.6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจ คือ 3.1) การ
พัฒนาหลักสูตร 3.2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.3) การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4) การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5) การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 3.7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และ 4) ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The purposes of this study were to study the elements of academic cooperation network,
and to create and develop a model of academic cooperation network of primary educational service
Area Offices under the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education Thailand. There
were 380 participants selected by multi-stage sampling consisting of directors of primary educational
service area offices and their vice-directors educational supervisors, school administrators, teachers,
supervisors and evaluation commission. The research tools were a five rating scale questionnaire
and an in-depth interview protocol with the Index of Item Objective Congruence (IOC) between
.80 – 1.00, the item-total correlation between .21- .82, and the reliability of .98. The data analyses
were average, mean, standard deviations, and Z-test.
The research findings found that the model consisted of three main components : six steps
of networking, the elements of academic cooperation network, and the academic framework of
primary educational service area offices. 1) The elements of academic cooperation network consisted
of 1.1) important supporting activities in performing the network, 1.2) methods and techniques
in developing network’s members, 1.3) empowerment procedures, 1.4) good qualifications of
network’s members and leaders, 1.5) network performance and reflections. 2) The six steps of
networking are 2.1) networking need awareness, 2.2) coordination of organizations and networks,
2.3) covenant formation components, 2.4) network management, 2.5) relationship developing,
and 2.6) maintaining the relationship. 3) The academic framework consisted of seven aspects: 3.1)
curriculum, 3.2) learning procedures, 3.3) educational assessment and evaluation, 3.4) educational
technology, innovations and media, 3.5) supervision system, 3.6) quality assurance in education,
and 3.7) educational management. 4) The result of using the model was significantly higher than
the standard at the .01 level.
Keywords : academic cooperation network, primary educational service aea offices, office of
basic education commission
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บทนำ�
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปทุกด้านทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพราะการ
พั ฒ นาประเทศนั้ น ต้ อ งอาศั ย คนซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่
มี ค วามส� ำ คั ญ หน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ จั ด การศึ ก ษา
ในระดั บ พื้ น ที่ คื อ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก�ำหนดภารกิจ
ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอ� ำ นาจให้ ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลและด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2546) ในการพั ฒ นาการ
ศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและขี ด ความสามารถของคนใน
ประเทศโดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมก�ำหนดและตัดสินใจในกิจกรรม
ทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงาน
ของตนสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้
พั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพและสร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้
เอื้อต่อความส�ำเร็จจะท�ำให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่
เข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (ประยูร อัครบวร และ
คณะ, 2553) การพัฒนางานด้านวิชาการเป็นงานที่มี
ความส�ำคัญที่สุดตามบทบาทภารกิจของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จึงมีการน�ำยุทธศาสตร์เครือ
ข่ายความร่วมมือ (Collaborative Networks)และ
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ (Integrated
Learning) ยุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือเป็นทาง
เลือกส�ำคัญในการเป็นศูนย์กลาง(Hub) ของชุมชนและ

ศูนย์โรงเรียน (School Center) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นทางเลือก
หนึ่งของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)การที่จะพัฒนางานด้าน
วิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพราะเป็ น กลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในระดับส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจ�ำเป็นจะต้องพัฒนาผู้น�ำทางการศึกษา
โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จะต้องปรับบทบาท
หน้าที่และมีความรับผิดชอบใหม่จะต้องกระท�ำอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดการ
ศึกษาของชาติ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545)
การจั ด การศึ ก ษาของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในปั จ จุ บั น พบว่ า คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน โดยที่โรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่
ในชนบท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และนับวันจะ
เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2550 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้แต่ละ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสรุปผลนวัตกรรม
การบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็น
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อน�ำมา
วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ รู ป แบบที่ เ ป็ น แบบอย่ า ง
สามารถขยายผลให้กว้างขวางขึ้น (ส�ำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
สู ง สุ ด ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของหลักสูตร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จ�ำเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจงานด้าน
วิชาการที่จะต้องด�ำเนินการ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2) การพั ฒ นากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4) การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการ
ศึ ก ษา 5) การพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศติ ด ตาม และ
ประเมินผล 6) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ศึกษา และ 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การด�ำเนินการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับองค์กรและหน่วย
งานอื่นยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่ง
เน้นศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานในระดับส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเนื่ อ งจากการศึ ก ษา
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏมากนัก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
น�ำเอาองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านั้นมาใช้ร่วมกับแนวคิด
ในการพัฒนาองค์การให้เป็นรูปแบบการพัฒนาเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานอันจะส่งผล
ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นองค์การทางวิชาการที่
มีความเข้มแข็งต่อไป

2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ หมายถึง คุณลักษณะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการประสบความส�ำเร็จ
ประกอบด้วย กิจกรรมส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ด� ำ เนิ น ภารกิ จ ของเครื อ ข่ า ยเทคนิ ค / วิ ธี ก ารพั ฒ นา
สมาชิกเครือข่าย กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
(Empowerment)คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น�ำ
เครื อ ข่ า ยและการปฏิ บั ติ ง านของเครื อ ข่ า ยและการ
สะท้อนผล
2. รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิ ช าการ หมายถึ ง โครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ ป ระกอบ กระบวนการ/ขั้ น ตอนการสร้ า ง และ
ขอบข่าย / ภารกิจด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงานพัฒนางานวิชาการร่วมกันของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย
หมายถึ ง ล� ำ ดั บ ขั้ น วิ ธี ก ารในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ ขั้นตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ในการสร้างเครือข่าย ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กร
เครื อ ข่ า ยขั้ น สร้ า งพั น ธะสั ญ ญาร่ ว มกั น ขั้ น บริ ห าร

จัดการเครือข่าย ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และขั้น
รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4. ขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ หมายถึง
วัตถุประสงค์การวิจัย
การด�ำเนินงานตามขอบข่ายภารกิจด้านวิชาการของ
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่
ร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, การพัฒนา
ประถมศึกษา
กระบวนการเรียนรู้, การพัฒนาการวัดและประเมิน
ผลการศึกษา, การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา, การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูแกนน�ำ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการ
ประเมินผล, การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และ บริหารการศึกษาและนักการศึกษา ในปีการศึกษา
การศึกษาการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 2557
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 380 คน ได้มาด้วย
ศึกษา
วิ ธี สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-stage
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Sampling) แบ่งตามสภาพของกลุ่มตัวอย่าง ตาม
ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก แนวคิด หลักการ และงาน เกณฑ์การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซซี่
วิจัยของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ; เกรียงศักดิ์ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608)
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) ; ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์และปาริชาต
โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
สถาปิตานนท์ (2549) ; พิสิฐ เทพไกรวัล(2554) ; อรุณ
ตัวอย่าง จ�ำนวน 380 คน ขั้นที่ 2 ค�ำนวณสัดส่วน
รักธรรม (2546) ; ธวัช บุณยมณี (2546) ; ส�ำนักงาน
ของกลุ่มตัวอย่างตามจ�ำนวนประชากรตามเขตตรวจ
เลขาธิการสภาการศึกษา(2557) ; French and Bell
(1990) ; Clutterbuck and Kernaghan (1994) ; Tracy ราชการตั้งแต่เขตตรวจราชการที่ 1 ถึง เขตตรวจ
(1990) ; Stadt (1974) ; Margaret Ingram King (1989) ราชการที่ 12 ขัน้ ที่ 3 สุม่ จังหวัด ด้วยการสุม่ อย่างง่าย
; Shaeffer (1994) ; Mattox (1978) การด�ำเนินการตาม (Simple Random Sampling) จากรายชื่อจังหวัด
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เอาข้อมูลที่ ตามเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการละ 3 จังหวัด
จัดเก็บมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก�ำหนดความสัมพันธ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 36 จังหวัด และขั้นที่ 4 สุ่มส�ำนักงาน
เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบของรูปแบบ ก�ำหนด เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาด้วย การสุม่ อย่างง่าย
โครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบเพื่อน�ำไปสู่ ผลสรุป (Simple Random Sampling) จากรายชือ่ ส�ำนักงาน
ส�ำหรับอธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นการวิจัยในครั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดที่เป็นกลุ่ม
ได้มีการปรับปรุงรูปแบบและตรวจสอบก่อนน�ำรูปแบบ ตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง 121 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ไปทดลองใช้จริง มีการประเมินผล พัฒนาปรับปรุงหลัง ศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 380 คน
จากการน�ำรูปแบบไปใช้งานจริง แล้วน�ำเสนอรูปแบบ
และขยายผลในขั้นตอนสุดท้าย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 36,653
คน ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะ
กรรมการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
จั ด การศึ ก ษา คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม เกี่ยวกับรูปแบบเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าน�้ำหนัก 5 ระดับ ได้แก่
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด การปฏิบัติอยู่ ในระดับ
มาก การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อย และการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. ร่างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นร่าง

- 22 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบและกระบวนการ/ยุทธวิธี ของเครือข่าย
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวค�ำถาม
เทปบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป
3. แบบสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-depth
Interview) เป็นการใช้ค�ำถามปลายเปิดเพื่อสัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบและกระบวนการ/ขั้นตอนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
4. คู่มือการด�ำเนินการประกอบการใช้รูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และแบบสอบถามความคิด
เห็นที่มีต่อคู่มือการด�ำเนินการของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยถามในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้และการเรียงล�ำดับของเนื้อหา การจัดรูปแบบของ
การพิมพ์ ความสะดวกในการน�ำไปใช้ ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเนือ้ หา และความเป็นประโยชน์ของคูม่ อื
พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ย และร่ า ง
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบกระบวนการ
สร้ างเครื อข่ า ยและองค์ป ระกอบของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูป แบบการพัฒ นา
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ของส� ำ นั ก งาน

เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในสถานการณ์ จ ริ ง
ด�ำเนินการดังนี้
1. ทดลองใช้ ใ นส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ซึ่งเป็นเขต
พื้นที่เป้าหมายที่ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. น�ำผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายทัง้
2 แห่ง มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน ก�ำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของผลส�ำเร็จ
ในการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีค่ามากกว่า 3.50 ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงผล
การด�ำเนินงานอยู่ในระดับมาก
ระยะที่ 4 การประเมิ น การใช้ รู ป แบบเครื อ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ครู
และศึกษานิเทศก์ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายในกลุ่มทดลอง
ใช้รปู แบบจาก ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ�ำนวน 80 คน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(บุญชม ศรีสะอาด,2545)
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย
2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ของเครื่ อ งมื อ (IOC) (สมนึ ก
ภัททิยธนี, 2537)
2.2 ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
โดยใช้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
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2.3 ตรวจสอบค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อของ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีItem total Correlation (ล้วน
สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2536)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การประเมินการใช้รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วม
มือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากับเกณฑ์
โดยใช้ Z-test (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

ผลการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการ /
ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย
และร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปรากฏว่า ได้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือมี
องค์ประกอบส�ำคัญ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ กิจกรรม
ส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินภารกิจของเครือ
ข่าย เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empowerment) คุณลักษณะ
ที่ดีของสมาชิกและผู้น�ำเครือข่ายและการปฏิบัติงานของ
เครือข่ายและการสะท้อนผลและมีองค์ประกอบย่อยที่
มีค่าระดับความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จ�ำนวน 36
องค์ประกอบย่อย 2) กระบวนการ/ ขั้นตอนการสร้าง
เครือข่าย มี 6 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ในการสร้างเครือข่าย ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่าย ขัน้ สร้างพันธะสัญญาร่วมกัน ขัน้ บริหารจัดการ
เครือข่าย ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ขั้นรักษาความสัมพันธ์
อย่างต่อเนือ่ ง และมีรายละเอียดประเด็นย่อยทีม่ คี า่ ระดับ
ความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จ�ำนวน 47 ประเด็น 3)
ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบด้วยภารกิจหลัก 7 ภารกิจ ได้แก่
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ

พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาระบบ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา และมีรายละเอียดประเด็นย่อยทีม่ คี า่ ระดับ
ความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จ�ำนวน 58 ประเด็น
2. การสร้างและตรวจสอบกระบวนการสร้าง
เครื อ ข่ า ย และองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการพั ฒ นา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจากข้อสรุปเกี่ยวกับร่าง
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่ว มทางวิชาการที่
ได้ จ ากการจั ด ท� ำ รายละเอี ย ดรู ป แบบฉบั บ ร่ า ง และ
ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้น�ำข้อสรุปดังกล่าวไปสร้าง
เครื่ อ งมื อ ในการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 12 คน ทีใ่ ช้วธิ เี ลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Method) ผลปรากฏว่า ได้ปรับแก้
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่
ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ มีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1.1) กิจกรรมส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินภารกิจของเครือข่าย
1.2) เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย
1.3) กระบวนการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจ
(Empowerment)
1.4) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องสมาชิ ก และผู ้ น� ำ
เครือข่าย
1.5) การปฏิ บั ติ ง านของเครื อ ข่ า ยและการ
สะท้อนผลและมีองค์ประกอบย่อย จ�ำนวน 40 องค์
ประกอบย่อย
2) กระบวนการ/ ขั้ น ตอนการสร้ า งเครื อ
ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ มี 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
ขั้ น ตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
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ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ขั้นสร้างพันธะ
สัญญาร่วมกัน ขัน้ บริหารจัดการเครือข่าย ขัน้ พัฒนาความ
สัมพันธ์ และขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมี
รายละเอียดประเด็นย่อย จ�ำนวน 44 ประเด็น
3) ขอบข่ า ยภารกิ จ งานด้ า นวิ ช าการของ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยภารกิ จ
หลัก 7 ภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมิน
ผล การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และมีรายละเอียด
ประเด็นย่อย จ�ำนวน 55 ประเด็น
3. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาผู้วิจัยน�ำรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาไปทดลองใช้ในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในปีการศึกษา
2557 ปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย
2. ด้านองค์ประกอบของเครือข่าย
3. ด้านโครงการพัฒนางานวิชาการ

N
80
80
80

X
4.75
4.77
4.78

SD
0.44
0.42
0.48

Z
2.862**
3.047**
2.654**

หมายเหตุ * P<.05 ** P<.01
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ด้ า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายและด้านองค์
ประกอบของเครือข่าย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านโครงการ
พั ฒ นางานวิ ช าการของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผล
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษา หลั ง จากการทดลองใช้ โ ดยผู ้ วิ จั ย ได้ ส อบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมความเป็นไปได้
และความมีประโยชน์ของรูปแบบและได้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผู ้ เข้ า ร่ ว มทดลองเพื่ อ ทราบจุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ต ้ อ งการ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู
และศึกษานิเทศก์ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายในกลุ่มทดลอง
ใช้รูปแบบจาก ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ�ำนวน 80 คน ผลการ
ประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาครูและศึกษานิเทศก์ ตัวแทนกลุม่ เครือข่ายใน
กลุม่ ทดลองใช้รปู แบบทีม่ ตี อ่ คูม่ อื รูปแบบการพัฒนาเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษา โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .59

อภิปรายผล
ได้แก่

1. องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ

1.1 กิจกรรมส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพ
การด�ำเนินภารกิจของเครือข่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการเป็น
เครือข่ายความร่วมมือนั้นสิ่งที่จะท�ำให้องค์ประกอบ
หลักด�ำรงตัวอยู่ได้จะต้องมีจุดร่วมหรือกิจกรรมเสริมที่
จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆซึ่งสอดคล้องกับ
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้กล่าวว่า ความเป็น
เครือข่ายจะต้องมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญและสามารถมี
การเปลี่ยนแปลงได้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545)
เห็นว่าการเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นเครือข่ายไม่ใช่การ
รวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจเพียงต้องการพบปะ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็นหรือร่วมสัง สรรค์กันเท่านั้น
แต่มันหมายถึงความต้องการที่จะพัฒนาไปสู่การลงมือ
กระท�ำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน
และ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์และปาริชาต สถาปิตานนท์
(2549) ยังให้ความเห็นอีกว่าการสร้างเครือข่ายเป็นระบบ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่ควรได้รับการสร้าง
โอกาสในการเชือ่ มโยงเครือข่ายต่อไปเรือ่ ยๆ มีการเรียนรู้
อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างเครือข่ายได้แก่ 1) การส่งสารที่เป็น
ข้อมูลหรือข่าวสารทีช่ ดั เจนให้ผรู้ บั เข้าใจง่าย 2) การรับสาร

ที่เปิดใจรับข้อมูลหรือข่าวสารอื่นที่อยู่นอกเหนือจาก
ความคิดที่ตนมีอยู่เดิมสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ
เทพไกรวัล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก พบว่ า องค์ ป ระกอบของ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ประกอบด้ ว ย ลั ก ษณะหรื อ
กิจกรรมส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินภารกิจ
ของเครือข่ายมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยนติดต่อสื่อสารที่หลากหลายวิธีเสริมสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการปรั บ ตั ว พั ฒ นากิ จ กรรม
และความเคลื่อนไหวทางการศึกษาพัฒนาสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรอื่น
1.2 เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือ
ข่าย เป็นวิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายที่มีประโยชน์
ในการช่วยให้กระบวนการด�ำเนินงานของเครือข่ายทุก
ขั้นตอนเป็นไปด้วยดีตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปัญหาการระบุเป้าหมายการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการ/จัดสรรงบประมาณการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลและ
การรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นวิธีการที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของบุคคลรวมทั้งคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ในการท�ำงานระหว่างบุคคลและเป็นความ
พยายามในระยะยาวที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดั บ สู ง เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารการ
มอบอ�ำนาจการเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหาโดย
ผ่านการด�ำเนินงาน การบริหาร การจัดการวัฒนธรรม
องค์การ (Management of Organization Culture) ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ French and Bell (1990) ทีไ่ ด้
จ�ำแนกการพัฒนาองค์การตามกลุม่ เป้าหมายงาน ภารกิจ
และกระบวนการเป็นเทคนิควิธพี ฒ
ั นาองค์การทีม่ งุ่ พัฒนา
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เกิดการเรียนรู้และการเข้าถึง
จุดมุ่งเน้นในปัญหาเกี่ยวกับภารกิจหรือกระบวนการอีก
ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2546)
ที่ให้แนวคิดว่าเทคนิค/วิธีการพัฒนาเป็นเครื่องมือใน
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การควบคุมและพัฒนาโปรแกรมโดยจะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาผู้เข้ารับการอบรมเวลาและงบ
ประมาณเป็นการพัฒนาระดับกลุ่มที่มีวิธีด�ำเนินการคือ
การบรรยายเป็นการใช้ขอ้ มูลข่าวสารตรงตามเนือ้ หา การ
ประชุมอภิปรายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การอภิปรายปัญหา (Panel
Discussion) และการประชุมปฏิบัติการ (Workshop)
1.3 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
(Empowerment) การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการท�ำงาน
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลที ม งาน
และองค์การซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Clutterbuck
และ Kernaghan (1994) ที่กล่าวว่า การจ�ำแนกการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในองค์การได้แก่การเปลี่ยนแปลง
ในระดับบุคคลทีมงานและองค์การที่จะท�ำให้เห็นการ
เปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจถ้าขาด
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะท�ำให้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการ
ท�ำงานในองค์การขาดความสมบูรณ์ในทางตรงกันข้าม
หากองค์การมีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจอย่างสมบูรณ์
ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในระดับบุคคลทีม
งานและองค์การสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงาน
(Employee Empowerment) ของ Tracy (1990) ที่
ได้เสนอรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจการท�ำงานเป็น
ล�ำดับขัน้ ตอน 10 ขัน้ ตอนคือ 1) ให้ความชัดเจนในหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Clearly Define Responsibilities)
ของผูป้ ฏิบตั งิ านและร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายและภารกิจ
ขององค์การ 2) มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ (Delegate
Authority) ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามขอบข่ายการท�ำงาน
ของผู้ปฏิบัติงานนั้น 3) ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงาน
(Set Standard of Excellence) ให้ผู้ปฏิบัติงานไปถึง
มาตรฐานที่ตั้งไว้ 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training
and Development) ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ตนเองและการท�ำงานตามความสนใจและความสามารถ
6) ให้ความรูแ้ ละสารสนเทศ (Provide Knowledge and

Information) เกี่ยวกับองค์การที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจ
ในการท�ำงานอย่างถูกต้องชัดเจน 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Give Feedback) เกี่ยวกับการท�ำงาน 8) ให้การยกย่อง
หรือยอมรับ (Recognition) ในผลส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ทางาน 9) ให้ความไว้วางใจ (Trust) ในการท�ำงานโดยให้
อิสระในการตัดสินใจยอมรับข้อผิดพลาด (Permission to
Fail) ผู้บริหารพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขกับผู้ปฏิบัติงานและ
10) ให้ความเคารพ (Respect) ต่อการตัดสินใจของผู้
ปฏิบัติงาน
1.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น�ำ
เครือข่าย
การปฏิ บั ติ ง านของเครื อ ข่ า ยจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
มีผู้น�ำเครือข่ายเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญเพื่อให้เกิดการ
ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้
ประสบผลส�ำเร็จซึ่งจะรวมไปถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของผู้นาเครือข่ายสอดคล้องกับ Stadt (1974) ที่ได้
กล่ า วไว้ ว ่ า ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห ารที่ ป ระกอบด้ ว ยการ
ค�ำนึงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานการเป็นที่พึ่งของ
คนอื่นได้ กล้าคิดกล้าเสี่ยงและกล้าท�ำมีความรับผิด
ชอบมีความสามารถในการแบ่งงานให้ผู้อื่นท�ำมีวินัยใน
ตนเองมีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการสื่อ
ความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Margaret Ingram
King (1989) ที่ได้ท�ำการศึกษาพบว่าโรงเรียนที่ประสบ
ผลส�ำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนที่มีความ
รู้ความเข้าใจโครงสร้างการด�ำเนินงานภายในโรงเรียน
อย่างชัดเจนวางแผนจ�ำแนกงานพร้อมกับจัดวางตัวบุคคล
เพื่อรับผิดชอบงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิสฐิ เทพไกรวัล (2554) ได้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่าคุณลักษณะทีด่ ขี อง
ผู้น�ำเครือข่ายมีความเป็นประชาธิปไตยมีความคิดริเริ่ม
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สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบสูงมีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
สูงมีมนุษยสัมพันธ์จริงใจต่อเพือ่ นร่วมงานมีความสามารถ
ในการสื่อความคิด
1.5 การปฏิ บั ติ ง านของเครื อ ข่ า ยและ
การสะท้อนผลเป็นองค์ประกอบที่จะท�ำให้เครือข่าย
ด� ำ เนิ น ไปได้ อย่ า งต่ อ เนื่องท�ำให้ก ารปฏิบัติง านมีเ ป้า
หมายหรือทิศทางร่วมกันที่ชัดเจน พระมหาสุทิตย์ อา
ภากโร (2547) ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการท� ำ งานของ
เครือข่ายต่าง ๆ ว่ามีลักษณะร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ
กระบวนการท�ำงานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไป
สู่หน่วยใหญ่ การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ความ
หมายและโลกทัศน์ร่วมกัน การเสริมสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู ้ แ ละการปรั บ ตั ว และการพั ฒ นากิ จ กรรมและ
ความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกระบวนการท�ำงานนวัตกรรม
และวาทกรรมในการพัฒนาฉะนั้นกระบวนการปฏิบัติ
งานที่ส�ำคัญของเครือข่ายจึงประกอบด้วยก�ำหนดวิสัย
ทัศน์ก�ำหนดเป้าหมายก�ำหนดบทบาทหน้าที่ก�ำหนดวิธี
การสื่อสารและกลไกการประสานงานให้ความรู้ความ
เข้ า ใจในแผนการปฏิ บั ติ แ ละประเมิ น ผลก� ำ หนดแผน
ปฏิบัติการและวางระบบการประเมินผลสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Shaeffer (1994) ที่ได้ระบุกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการมีสว่ นร่วมทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์
ในบริบทการจัดการศึกษาคือ การรวบรวมและตรวจสอบ
การวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลสภาพปัญหาก�ำหนด
นิยามจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและก�ำหนดเป้า
หมายการประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูลการตัดสินใจ
และการวางแผนการด�ำเนินงานการออกแบบยุทธศาสตร์
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลการจัดสรรงานและความ
รั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ ที ม งานการปฏิ บั ติ ต ามแผนงานการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานและการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิสฐิ เทพไกรวัล (2554) ได้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่าการปฏิบัติงานที่

ของเครือข่ายและการสะท้อนผลได้แก่ ก�ำหนดวิสัยทัศน์
ก�ำหนดเป้าหมายก�ำหนดบทบาทหน้าที่ก�ำหนดวิธีการ
สื่อสารและกลไกการประสานงานให้ความรู้ความเข้าใจ
ในแผนการปฏิบตั แิ ละประเมินผลก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ าร
วางระบบการประเมินผล
2. กระบวนการ/ ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย
จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้าง
เครือข่ายในภาพรวมและรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ผูเ้ ชีย่ วชาญยืนยันข้อค้นพบจากการวิจยั ว่า กระบวนการ/
ขั้ น ตอนการสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ ขั้นตระหนัก
ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย ขั้ น ประสาน
หน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย ขัน้ สร้างพันธะสัญญาร่วมกัน
ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ
ขัน้ รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งจากการทดลองใช้รปู
แบบในสถานการณ์จริงและการสอบถามทัง้ 2 ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พบว่าเครือข่ายสมาคมครู เครือข่าย
ครูวัดผลการศึกษา เครือข่ายศึกษานิเทศก์ เครือข่ายครู
ICT เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสมาคมผู้
บริหารสถานศึกษา และเครือข่ายสมาคมบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ความส�ำคัญเรื่องการสร้างเครือข่ายมากและ
เห็นว่าเครือข่ายจะช่วยให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุม่
เครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล
(2554) ที่ท�ำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก พบว่า กระบวนการ/ ขั้นตอนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) ขั้นตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นในการสร้างเครือข่ายก่อนสร้างเครือข่ายควร
มีการเตรียมกลุ่มหรือเตรียมเครือข่าย 2) ขั้นประสาน
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รเครื อ ข่ า ยมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงสมาชิกเพื่อให้เข้าใจกันได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็น
แหล่งวิชาการ 3) ขั้นสร้างพันธะสัญญาร่วมกันก�ำหนด
และสร้ า งข้ อ ตกลงเป็ น พั น ธะสั ญ ญาร่ ว มกั น มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับมีความจริงใจต่อกัน 4) ขั้นบริหาร
จัดการเครือข่าย มีกระบวนการด�ำเนินงานและพัฒนา
งานอย่างเป็นระบบก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
ก�ำหนดกฎกติกาของเครือข่าย 5) ขั้นการพัฒนาความ
สัมพันธ์และการใช้ประโยชน์มีการสร้างนวัตกรรมใหม่
และการจั ด การความรู ้ ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งความสั ม พั น ธ์
ต่อกันในลักษณะของกัลยาณมิตร และ 6) ขัน้ รักษาความ
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื่องช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาภายในเครือข่าย
บริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัย รักษาสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ
3. ขอบข่ า ยภารกิ จ งานด้ า นวิ ช าการของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 7 ภารกิจ
ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การพั ฒ นากระบวนการ
เรี ย นรู ้ การพั ฒ นาการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาถื อ ว่ า เป็ น งานหลั ก
เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาผู้
เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธวัช บุณยมณี (2546) ได้ศึกษาพบว่าบทบาทในอุดมคติ
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ า นการบริ ห าร
วิชาการประกอบด้วยบทบาทที่ส�ำคัญ ได้แก่ บทบาท
การจั ด ระบบงานวิ ช าการ บทบาทการวางแผนงาน
วิชาการ บทบาทการบริหารหลักสูตร บทบาทการจัดการ
เรียนการสอน บทบาทการจัดบริการเกี่ยวกับการเรียน
การสอน บทบาทการนิเทศติดตาม บทบาทการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน บทบาทการพัฒนาการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนและบทบาทการประเมิน
ผลการด� ำ เนิ น งานทางวิ ช าการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ส�ำรวจความต้องการในการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาของ
Mattox (1978) ที่เน้นเรื่องการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน
ทั้งยังสอดคล้องกับผลการก�ำกับติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต3 (2550)
ที่พบว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการแนะแนวการ
ศึกษาเป็นงานวิชาการที่สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา (2557) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การบริหารงานวิชาการในระดับ
รัฐมีการก�ำหนดแนวทางการศึกษาของชาติ เป้าหมาย
การศึกษาของชาติ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรจากกรอบหลักสูตรแห่งชาติที่รัฐก�ำหนด
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและชุมชน
ร่วมกันก�ำหนดเลือกใช้หลักสูตรและพัฒนาให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รกลางและสภาพของท้ อ งถิ่ น และสถาน
ศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 7 สาระ คือ ภาษา
ประจ� ำ ชาติ ภ าษาอั ง กฤษและภาษาอื่ น คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา
และพลานามัย โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะ
พึงประสงค์ของพลเมืองและทักษะที่จ�ำเป็น 8 ประการ
คือ ทักษะการสือ่ สาร การค�ำนวณทักษะ ด้านสารสนเทศ
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการตนเองและการ
แข่งขัน ทักษะทางสังคมและการร่วมมือกัน ทักษะทาง
กายภาพ และทักษะในการท�ำงาน 2) การจัดการเรียน
การสอนการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครูที่จะ
น�ำหลักสูตรทีไ่ ด้พฒ
ั นาแล้วมาวางแผนการสอนและเลือก
ต�ำราเรียนได้เองและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะ
ต่างๆโดยทั่วไปใช้หลัก 4 ประการ คือ จัดการเรียนรู้ตาม
ระดับความสามารถ สนับสนุนทัศนคติเชิงบวกต่อการ
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เรียนรู้สิ่งใหม่ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และก�ำหนด
สภาพความส�ำเร็จและตัวชี้วัด การประเมินผลที่ชัดเจน
และการติดตามช่วยเหลือในการนี้กรอบหลักสูตรแห่ง
ชาติได้ก�ำหนดแนวทางวิธีการสอนของครูที่ควรค�ำนึง
คือ การกระตุ้นให้เด็กได้คิดเป็นท�ำเป็นการสร้างสภาพ
แวดล้อมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม 3) การประเมินผลการเรียน
เป็นหน้าทีข่ องครูโดยตรงทีจ่ ะประเมินอย่างอิสระด้วยวิธี
การต่างๆในปี 2553 รัฐได้พัฒนากรอบการประเมินขึ้น
และยึดเป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียนในการนี้ครูจะ
ประเมินผูเ้ รียนอย่างหลากหลายเช่น การสังเกตพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน ผลงาน/รายงานการประเมินตนเองของผูเ้ รียน
การประเมินโดยบุคคลภายนอกแฟ้มสะสมผลงานตัวชีว้ ดั
การประชุ ม พิ จ ารณาร่ ว มกั น และการทดสอบทั้ ง นี้ รั ฐ
มีการจัดท�ำเครื่องมือการประเมินให้แก่ครูเพื่อง่ายต่อ
การประเมินรวมทัง้ ผูป้ กครองจะมีสว่ นร่วมในการประเมิน
ให้ข้อมูลด้วยเพื่อประโยชน์ในการรับทราบพัฒนาการ
ทักษะและความต้องการของเด็ก

หน่วยงาน/องค์กรต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของความร่วมมือของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2 หน่วยงานต้นสังกัดควรจะน�ำรูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไปใช้แก้ปัญหาในการ
บริหารงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส�ำหรับเครือข่ายความร่วมมือด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก าร
ศึกษาในแต่ละองค์ประกอบหลักอย่างละเอียดเพื่อให้
เป็นที่ยอมรับว่าองค์ประกอบนั้นๆจะส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาเทียบเคียงหรือปรับปรุงรูปแบบให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
2.2. ควรมีวจิ ยั ต่อยอดเกีย่ วกับการพัฒนาตัว
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
บ่งชี้เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของส�ำนักงาน
1.1 หน่ ว ยงานระดั บ นโยบายควรมี ก าร เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและใช้ เ ป็ น เกณฑ์
ก�ำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาในเครือข่ายความร่วม หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
มือทางวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่อไป
ศึกษาเป็นรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มบุคคล
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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 136 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling การศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ�ำนวน 3 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้ากลุม่ สาระครูผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จ�ำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การตรวจสอบ
ร่างรูปแบบและการประเมินรูปแบบฯ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) การยืนยันตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปได กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูท รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดสนทนากลุม่ ( Focus Group ) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมิน แบบบันทึก สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และดัชนีความต้องการจ�ำเป็น PNI
ผลการวิจัย พบว่า
1.สภาพปัจจุบันการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ความต้องการจ�ำเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิน่ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบดวย
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สว นที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายนอก องคประกอบที่ 2 ปจจัยปอน
เขา องคประกอบที่ 3 กระบวนการ องคประกอบที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ สวนที่ 3
แนวทางการนํารูปแบบไปใช สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนาท้องถิ่น

Abstract
This study was designed to develop school-based management model for local improvement
for schools in service of Khon Kaen Provincial Administrative Organization (PAO). The research
methodology was divided into two phases. Phase 1 was to study the current and desirable situations;
this phase was conducted in two steps. Firstly, the stratified random sampling technique was used
to choose 136 participants from Basic Education committees, institutional administrators, and
heads of a department. Secondly, three best practice schools were observed and the data were
collected from nine administrators, heads of a department, and relevant teachers who were chosen
purposively. Phase 2 was to develop school-based management model for local improvement
and it consisted of two steps. The first step focused on drafting and evaluating the model by 12
purposively chosen experts. Then, the appropriateness and feasibility of the model were validated
by a focus group discussion of nine purposively chosen experts. The research instruments were
the survey, structural interview, evaluation form, and observation form. The statistics used for data
analysis were mean and standard deviation.
The findings of the study were:
1.The current situation of the school-based management model for local improvement
for schools in service of the Provincial Administrative Organization was generally at the high level,
while the desirable situation of the model was at the highest level. Overall, the demand for the
school-based management model was at the high level.
2. The appropriateness and feasibility of the school-based management model for local
improvement for schools in service of the Provincial Administrative Organization were at the high
level. The model was divided into four parts: Part 1- the objectives, the concepts, and the principles,
Part 2- the components of the school-based management model for local improvement which
consisted of 1) surrounding, 2) input, 3) process, 4) products/ results, and 5) feedback, Part 3- the
model implementation, and part 4- the factors in success
Keywords: school-based management model, local improvement, schools in service of

provincial administrative organization
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บทนำ�

สนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวง ด�ำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป
มหาดไทย ได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาใน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สังกัดโดยใช้แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
1.เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่
การพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for
Local Development หรือ SBMLD มีจุดเริ่มต้นจาก พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
แนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องน�ำไปสู่การเป็นคนดี พัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
มีอาชีพสุจริตเพื่อ ให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ส่วนจังหวัดขอนแก่น
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
อย่าง มีความสุข” และให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริ ห ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัด
2542 คื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ท้ อ งถิ่ น บริ ห ารพั ฒ นาโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการ ขอบเขตของการวิจัย
พัฒนาท้องถิน่ ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong
การวิ จั ย รู ป แบบการบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย น
Education) ทั้งด้านการจัดการศึกษาในระบบ (Formal
เป็ น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ โรงเรี ย นใน
Education) การจั ด การศึ ก ษานอกระบบ (Nonสังกัดองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ได้
formal Education) และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ศึกษาตามแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2542 :
(Informal Education) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเด็ก เยาวชน
154-156) ได้แก่ หลักการกระจายอ�ำนาจ หลักการมี
ประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ
ส่วนร่วม หลักการคืนอ�ำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน
แต่ละบุคคล และส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา
หลั ก การบริ ห ารตนเอง และหลั ก การตรวจสอบและ
ขั้น พื้น ฐาน มี ความเข้มแข็ง สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ถ่ ว งดุ ล และแนวคิ ด การบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น
ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวคิดของกรม
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551: 37-38)
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2551 : 7-8) จ�ำแนก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น จึ ง ได้
เป็น 4 แนวทาง ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
น�ำนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษา
พัฒนาท้องถิ่น สู่การปฎิบัติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
ในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการ
โรงเรียนในสังกัด บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
ศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต แต่อย่างไร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก็ตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในกาพัฒนา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
ท้องถิน่ ส�ำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
ขอนแก่น ทีผ่ า่ นมาพบว่าการบริหารจัดการยังขาดรูปแบบ
กลุม่ สาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 209 คน กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
ที่เหมาะสมกับบริบท ที่ก่อให้เกิดแนวทางการบริหาร
136 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถ
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43-46)
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ สภาพปั จ จุ บั น และ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ก ารบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

ระยะเวลา ในการวิจัย
สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 4 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิ ด เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบ แนวคิ ด
ของพูลสุข หิงคานนท์ (2540) สมาน อัศวภูมิ (2537)
และดิเรก วรรณเศียร (2545) ประกอบดวย (1) การ
ศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (2)
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (3) การสรางรูป
แบบ (4) ขั้นตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบและ
ความเหมาะสมในการนําไปใช (5) ปรับปรุงและ นําเสนอ
รูปแบบ
2.แนวคิ ด เชิ ง ระบบ เป  น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สถานศึกษาในฐานะระบบ โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีระบบของ Kast and Rosenzweig (1985),
Robbins(1990),Lunenburg and Ornstien (2008);
Hoy and Miskel (2001), วิจิตร ศรีสอาน (2523),
ทองอินทร วงศโ สธร (2547) ทีก่ ลา ว ถึงองคป ระกอบของ
ระบบ เปน 5 ดา น ดังนี้ (1) ปจจัยนําเขา (2) กระบวนการ
(3) ผลผลิต (4) ขอมูลปอนกลับ (5) สภาพแวดลอม
3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวคิดของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (2551หน้า7-8) จ�ำแนกเป็น 4 แนวทาง
ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) การจัดการศึกษาในระบบ (3)
การจัดการศึกษานอกระบบ (4)การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย
4. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หน า ที่ ห รื อ กระบวนการ
บริหาร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่การบริหาร
ของดูบริน (Dubrin) สาระสําคัญของหนาที่การบริหาร
คือ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ
(Organizing) (3) การนํา (Leading) (4) การควบคุม
(Controlling)

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น สภาพที่
พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
1.ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ�ำนวน 209 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ จ�ำนวน 136 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด,
2545 : 43-46)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ(Best Practice) จ�ำนวน 3 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 3 คน ครูผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จ�ำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
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จ�ำนวน 3 คน รวม 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ยกร่ า งรู ป แบบและประเมิ น รู ป
แบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่1) ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ขั้นตอนที่2 การตรวจสอบยืนยันประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ส�ำหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผูทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การขอหนั ง สื อ จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เพือ่ ขออนุญาต ในการจัดเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผ่านตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และติดต่อขอรับคืน โดยใส่
คืนที่ตู้ รับ-ส่ง หนังสือราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น หรือส่งคืนทางไปรษณีย์(โดยผู้วิจัยมอบ
ซองติดแสตมป์ที่จ่าหน้าซองส่งกลับคืนมายังผู้วิจัย)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น รู ป แบบ
การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น (ฉบับที่1 ) โดยทางไปรษณีย์(โดยผู้วิจัยมอบซอง
ติดแสตมป์ที่จ่าหน้าซองส่งกลับคืนมายังผู้วิจัย)
4. การตรวจสอบยืนยันประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่2) ผู้วิจัยจัดสนทนา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ ่ ม (Focus Group) ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ� ำ นวน 9 คน
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ ณ ห้ อ งประชุ ม กองการศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม
ที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาท้องถิ่น เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การศึกษาดูงานโรงเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เครื่องมือแบบ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
พัฒนาท้องถิน่ โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ ง
ระยะที่ 2 พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโดย เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ก�ำหนดเกณฑ์
ใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เครื่ อ งมื อ การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 :
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความ 103) วิเคราะห์ดัชนีประเมินความต้องการจ�ำเป็นใช้สูตร
เหมาะสมเป็นไปได้ของรูปแบบฯ มีลักษณะเป็นแบบ (Modified Priority Needs Index : PNI Modified
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548 : 84) วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
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สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการ
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พรรณนาสังเคราะห์การวิเคราะห์เนื้อหา
พึงประสงค์ของการบริหารโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
สรุปผลการวิจัย
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น พบว่ า โดยรวมอยู ่ ใ น
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั การบริหารโดยใช้ ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้น�ำนโยบายสู่
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ส�ำหรับโรงเรียนใน การปฎิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยรวม ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
อยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารโดย ท้องถิ่น ได้ก�ำหนดให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ส�ำหรับโรงเรียน ในการพัฒนาท้องถิ่น (School-based Management
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่าโดย for Local Development - SBMLD)เป็นนโยบาย ใน
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจ�ำเป็นใน การพัฒนาสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาเยาวชนและประชาชน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
ส�ำหรับในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การวิจัย ยุวรี จีนทองหลาง (2556 : 66-69) ได้วิจัย
เรียงล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เรื่อง สภาพปัญหาและสภาพการปฏิบัติการบริหารโดย
ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดการศึกษา ใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
นอกระบบ ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัย พบว่า
และด้านการจัดการศึกษาในระบบ
สภาพการปฏิบัติการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
2.รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัย
พัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ชวลิต ใสสอน (2557 หน้า 146-148) ได้วิจัยเรื่อง สภาพ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความเหมาะสมและความเป็น ปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ และแนวทางการพัฒนาการ
ไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรูปแบบฯ แบ่งเป็น บริหารโดยใช้โรงเรียนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
4 ส่วน ประกอบดวย สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า
และหลักการของรูปแบบ สวนที่ 2 องคประกอบของ สภาพที่พึงประสงค์ ของการด�ำเนินงานการบริหารโดย
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ท้องถิ่น ประกอบ ดวย องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอม ความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ภายนอก องคประกอบที่ 2 ปจจัยปอนเขา องคประกอบ ในการพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ
ที่ 3 กระบวนการ องคประกอบที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านที่มีความต้องการมาก
องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ
ที่สุด คือ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งนี้เป็น
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช สวนที่ 4 เพราะว่า การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการ
เงื่อนไขความสําเร็จ
ศึกษาตามความสนใจของผูเ้ รียนและผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยการศึกษา
อภิปรายผล
ตามอัธยาศัยในชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา
ผลจากการวิ จั ย มี ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ น� ำ มา คุณภาพชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยตามธรรมชาติและ
อภิปรายผล ดังนี้
สังคม การศึกษาตามอัธยาศัยโดยการเรียนรู้ผ่านงาน
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
วั ฒ นธรรม ประเพณี ท ้ อ งถิ่ น การด� ำ เนิ น การบริ ห าร
และการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้โรงเรียนเป็นฐานปฎิบตั ิ ในการ จัดการ
ศึกษาตลอดชีวติ หรือเรียกว่า “การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ”(กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2551 : 5-6) สอดคล้องกับแนวคิด สุวรรณ
พิณตานนท์ และ กาญจนา วัธนสุนทร. (2555 : 10-12)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุน ให้โรงเรียน
มีแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายและครบวงจร โรงเรียนจะ
กลายเป็น “ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ Learning Complex”
ที่มีคุณค่าส�ำหรับประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ที่สามารถ
เข้ า ไปเรี ย นรู ้ ไ ด้ ทุ ก เรื่ อ ง ทุ ก เวลา และทุ ก รู ป แบบ
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และสอคคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ชญานี ภัทรวารินทร (2556 : 98-112) ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน พบว่า ความตองการในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม
มีความตองการที่จะดําเนินการระดับมากที่สุด
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ส�ำหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความ
เหมาะสมและความเป็ น ไปได้ โ ดยรวม อยู ่ ใ นระดั บ
มาก และรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด  ว ย
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูป
แบบ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ รงเรียนเปน ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ประกอบดวยอง
คประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายนอก องคประกอบ
ที่ 2 ปจจัยปอนเขา องคประกอบที่ 3 กระบวนการ
องค  ป ระกอบที่ 4 ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ  องค  ป ระกอบที่
5 ขอมูล ปอนกลับ สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบ
ไปใช สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ อาจเป็นเพราะว่า
ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิจัยศึก ษาข อมูลเชิง คุณภาพและ

ขอมูลเชิงปริมาณเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงประจักษ์ที่
ถูกตองชัดเจนสามารถนํามาเปนรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไดอยางถูกตอง
ตามหลักทฤษฎีและสามารถอธิบายเชิงเหตุผลของเรื่อง
ที่ศึกษาไดสอดคลองกับแนวคิดของพูลสุข หิงคานนท
(2540 : 75) ที่กลาวไวเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของ
รูปแบบตองมีความสัมพันธของตัวแปรแบบมีโครงสราง
สามารถใช  ก ารพยากรณ  ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น ด  ว ยข  อ มู ล
เชิงประจักษอธิบายปรากฏการณเชิงเหตุผลไดอยาง
ชั ด เจนนํ า ไปสู  ก ารสร  า งความคิ ด ใหม  แ ละมี ค วาม
สอดคลองกับทฤษฎีทที่ าํ การศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบของสมาน อัศวภูมิ (2537 : 21) และ
ดิเรก วรรณเศียร (2545 : 29) ซึ่งได้กล่าวถึงการพัฒนา
รูปแบบไว้ว่าการพัฒนารูปแบบนั้นเริ่มต้นจากการศึกษา
หลักการข้อมูลพื้นฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่
จะสร้างเพื่อน�ำผลที่ได้มาก�ำหนด กรอบแนวคิดและร่าง
รูปแบบจากนั้นออกแบบและน�ำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อ
ให้ได้รูปแบบที่ดีกว่าเดิมแล้วหาความเชื่อมั่นของรูปแบบ
โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ และสุดท้ายจะต้องมีการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบสอดคล้อง
งานวิจัยของ กาญจนา วัธนสุนทร (2556 : 126-162) ได้
วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก
แนวทางการนํ า รู ป แบบไปใช พบว่ า 1)
โรงเรียนตองสรางความตระหนัก เกี่ยวกับการบริหาร
โดยใช โรงเรี ย นเป น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให เ กิ ด
ในตัวผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่
มีสวนเกี่ยวของจนถึงขั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม 2) พัฒนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูที่มีสวนเกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจ และมี
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน  า ที่ ที่ กํา หนด
3) จั ด ประชุ ม สั ม มนาร  ว มกั น เพื่ อ กํ า หนดเป  า หมาย
การ พัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
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ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 4) จัดทําคูมือการบริหารโดย
ใช  โรงเรี ย นเป น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให  โรงเรี ย น
ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม 5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 6) ดําเนิน
การนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน สอคคล้องกับ
งานวิจัยของ ชญานี ภัทรวารินทร (2556 : 185 ) วิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน พบว่าแนวทางการนํารูปแบบไปใช
คือ 1) โรงเรียน ตองสรางความตระหนัก เกี่ยวกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเกิดในตัวผูบริหาร ครู
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
และพัฒนาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และ ผูที่
มีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความ เขาใจ และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด
ในสว นของเงือ่ นไขความสําเร็จของรูปแบบแมวา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะมีความ
สมบูรณเพียงใดก็ตาม แตก็มีขอจํากัดดวยเงื่อนไขหลาย
ประการ อาทิเชน ปจจัยทางการศึกษาที่แตกตางกัน
ภาวะผูนําของผูบริหารที่แตก ตางกัน บริบทที่แตละ
โรงเรียนแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เงื่อนไขความสําเร็จที่
พบจากการวิจยั นี้ พบวา 1) โรงเรียนตอ งกาํ หนดเปา หมาย
ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ชัดเจน
และมีมาตรฐานและตัวชี้วัดความสําเร็จที่สามารถวัด
ไดจริง 2) ผู้บริหารตองกระจายอํานาจอยางแทจริง มี
ความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกลมีความรับผิดชอบ
และบริหารจัดการไดดี 3) บุคลากรทุกฝายตองยอมรับ
บทบาทหนาที่ของตนเองและยอมรับผูอื่นมีคานิยมและ
ศรัทธาในอาชีพ 4) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
สงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิน่ ใหม ากขึน้ ออกระเบียบหรือแนวปฏิบตั ใิ หโรงเรียน

มีอิสระและคลองตัวในการปฏิบัติตามภารกิจไดสะดวก
ขึ้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย วิ สุ ท ธิ์ วิ จิ ต รพั ช ราภรณ์ ,
(2547) วิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอ�ำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบว่า
ผูบ้ ริหารตองกระจายอํานาจอยางแทจริง มีความเปนผูน าํ
มีวสิ ยั ทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบและบริหารจัดการ
ไดดี และสอดคลองกับงานวิจัย ชญานี ภัทรวารินทร
(2556 : 185) วิจยั การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโ รง
เรียนเปนฐาน ของโรงเรียนเอกชน พบวาผูบ้ ริหารตองกระ
จายอาํ นาจอยา งแทจ ริง มีความเปน ผูน าํ มีวสิ ยั ทัศนก วา ง
ไกล มีความรับผิดชอบและบริหารจัดการไดดี

ขอเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนควรมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งการบริหาร
งานทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
และการบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กระทรวงมหาดไทย จึงควรออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ หรือหนังสือสั่งการที่ก�ำหนดแนวทางวิธีการให้
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจน
1.2 ควรมี ก ารพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าการศึ ก ษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ให้ เข้ า ใจหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษา
หลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องฝ่าย
ต่างๆ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
2.1 ความต้องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านที่มีความ
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ต้องการมากที่สุด คือ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ดังนั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวต้องตระหนัก
และให้ความส�ำคัญในด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
และควรวางแผนอย่างเป็นระบบ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดย
การประชุม ชี้แจงคณะท�ำงานรวมทั้งมีการก�ำกับติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับค�ำสั่ง
ให้ด�ำเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในด้ า นต่ า งๆ ควรจะมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ ตามขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา
2.3 คู่มือการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่รับผิด
ชอบได้ศึกษา หรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
2.4 ควรมีการปรับโครงสร้างการบริหารภายใน
สถานศึ ก ษา ในการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบให้ ค รู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
มี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ การวางแผนการตั ด สิ น ใจจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียน มีการประสานงานสามารถรับรู้ข่าวสาร
ภายในถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง

2.5 ผูบ้ ริหารจะต้องเป็นผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความรู้ความสามารถใน
งานทีป่ ฏิบตั ิ สร้างความตระหนักในภารกิจให้บคุ ลากรใน
สถานศึกษารับทราบ ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้น�ำแบบ
เกื้อหนุน เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำงาน สร้างขวัญ
ก�ำลังใจ และเข้าใจงานทั้งระบบ
2.6 ในการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติควรปฎิบัติให้
เหมาะสมกับบริบท
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

3.1 ควรมี ก ารนํ า รู ป แบบการบริ ห ารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปทดลอง
ใชเพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นในแตละองคประกอบใหมี
ความถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.2 ควรศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น
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รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มงานวิชาการของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
A Model for Knowledge Management of Academic Affairs
Department under Chanthaburi Primary Educational
Service Area Office One
พัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร*
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สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์**
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ตรวจสอบและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม
งานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม(Participatory action research: PAR) โดยมีผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholder) จ�ำนวน 34 คน ทีมนักวิจัย
ภายใน จ�ำนวน31 คน ด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน 3 รอบ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2558
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และการปฏิบตั งิ าน การสังเกต การสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง (การสัมภาษณ์เชิงลึก) การสัมภาษณ์กลุ่ม การทดสอบ การตรวจผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์
เชิงปรากฎการณ์วิทยาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มงานวิชาการ โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ประกอบด้วยกิจกรรมด�ำเนินงาน9กิจกรรมคือ พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สร้างคลังความรู้ สร้างและพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ จัดตั้งและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ สร้างภาวะผู้น�ำในการจัดการความรู้ พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ ดร. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการความรูข้ องกลุม่ งานวิชาการภายหลังการด�ำเนินงานกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน3 รอบ พบว่า ดัชนีตัวชี้วัด (KPI) คุณภาพตามแนวทางการจัดการความรู้ทุก
ดัชนี ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกดัชนี กล่าวคือ
2.1 กระบวนการการจัดการความรู้ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และโครงการจัดการ
ความรู้ การจัดท�ำคู่มือ อบรมประชุมเสวนาเกี่ยวกับแผนงานโครงการ จัดตั้งทีมงานปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการจัดการความรู้ การสร้างภาวะผู้น�ำและผู้ตามให้กับทีมงาน การพัฒนาองค์ความรู้จากการสืบค้น
และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงาน การแต่งตั้งคณะท�ำงานประจ�ำศูนย์ คณะท�ำงานบริหารเครือ
ข่าย คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดการความรู้ สร้างคลังความรู้ในเว็บไซต์ใยแมงมุม จัดเก็บและเผยแพร่
องค์ความรู้ การสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและสารสนเทศในเว็บไซด์แมงมุม เผยแพร่สารสนเทศ
Best practice อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลเว็บไซด์
2.2 กระบวนการการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย การให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง จัดท�ำโครงการเพื่อทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษางานวิจัย ศึกษาดูงาน และนิเทศติดตามผล การจัดท�ำห้องปฏิบัติการศูนย์การจัดการความรู้
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ การสรรหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความ
รู้และทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลบริหารงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และเทคโนโลยี ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ รวมทั้งสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับบุคลากร
3. ผลการด�ำเนินงานตามรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มงานวิชาการพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ของบุคลากรในกลุ่มงานวิชาการอยู่ในระดับดีมาก เจตคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ความร่วมมือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ อยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจผลที่เกิดจากการพัฒนา
อยู่ในระดับดีมาก และผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก

Abstract
The purposes of this study were to construct a model of knowledge management, to
evaluate, and to find out the results of the implementation of the model of knowledge management
of academic affairs of Chantaburi Primary Educational Service Area Office One.The research method
was Participatory Action Research by which 34 stakeholders and 31 researchers who participate in
the operation. The operation took place at Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
for three rounds from May 2013 to January 2015. The research instruments were documents analysis
evidence and observation of working practices at Chanthaburi Primary Educational Service Area
Office One, participatory observation, semi-structured interviews practicals (in-depth interview) and
group interview questionnaire, achievement test, performance test and the phenomenological
analysis were also used for data collection. The data were analyzed qualitatively.
The finding revealed that :
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1. The model of knowledge management consisted of nine activities which were; 1)
Construct strategies for knowledge management, and educational quality development, 2) Construct
knowledge data-based, 3) Construct and develop personnel team work for knowledge management,
4) Construct and develop knowledge management center, 5) Construct and develop knowledge
management network, 6) Development of knowledge management leadership, 7) Enrichment of
skills for tools, technologies and innovations users, 8) Create learning organization for academic
affairs department, and 9) Developing people in the department for higher work efficiency.
2. The evaluation of models of knowledge management in academic affairs department,
after three rounds of the Participatory Action Research, the results showed that all indicators of
knowledge management models met the set criteria.
2.1 The management of knowledge consisted of setting strategic plan and projects for
knowledge management, developing manual of knowledge management application, training and
seminar on strategic plan and projects, setting operational team work and setting up a knowledge
management center, setting up knowledge network, encourage team for good leader and follower,
enrichment of body of knowledge from searching and study tours, sharing and participating with in
team members, constructing people responsible for works in the center of network, constructing
criteria of knowledge management, constructing Spider Website for knowledge storage, receiving
and retrieving knowledge, as well as creating good attitudes for knowledge management for the
people concerned.
2.2 Transformation management consisted of giving information and training concerned
with transformational process, setting up a project on English for communication skills, project
of training for workingtechnologies usage, constructing researches-field trip-and work follow up,
construction of knowledge management center, giving information concerned with knowledge
management, purchasing new tools and technologies, providing knowledge and skills in using tools
and technologies, as well as English communication skills, constructed and improved tools for
measurement and evaluation. Management of budget for changing of tools and technologies, follow
up the budget spending for supporting knowledge management, as well as nurturing personnel
morale.
3. The results of the models development revealed that the personnel understanding of
knowledge management was at the very high level, the personnel attitudes towards knowledge
management in academic affairs department was at highly agreeable level, the cooperation in
working was at very high level, satisfaction towards the model development was at very high level,
as well as the quality of knowledge management model was at high level.
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บทนำ�
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เป็นการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี มีปญ
ั ญา และมีชวี ติ อยู่
อย่างมีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ มีความตระหนักเห็นความส�ำคัญของการศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความรูเ้ ป็นสากลและมีความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิตสามารถปรับตัวได้ในยุคสมัยแห่งโลกข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ เทคโนโลยี การบริหารงานวิชาการ
นับว่ามีความส�ำคัญเป็นอันดับแรกของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1และสถานศึกษาใน
สังกัด โดยจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง และบรรลุเป้าหมายความเป็นชุมชน เป็นหมูค่ ณะ
ความเอื้ออาทรระหว่างกันในองค์การ (วิจารณ์ พานิช,
2549 : 1) มุง่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนในสังกัด
ทุกคนได้เป็นคนดี คนเก่ง และมีชีวิตอยู่ในสังคม/ชุมชน
อย่างมีความสุขซึ่งบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะ
ต้องน�ำความรูท้ จี่ ดั เป็นความรูฝ้ งั ลึก (Tacit Knowledge)
และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) น�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
องค์การ (สุวัชรา จุ่นพิจารณ์, 2555) โดยน�ำกระบวนการ
การจั ด การความรู ้ (Knowledge Management
Process) และกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)มาด�ำเนินการร่วม
กันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนในสังกัดมีศักยภาพและมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของนันทรัตน์ เจริญกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ พบว่าองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ใช้ใน
การจัดการความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและ

ความรู้ชัดแจ้งในองค์การ กระบวนการจัดการความรู้
กิจกรรมที่อยู่ในแต่ละกระบวนการ ทีมงานจัดการความ
รู้ในองค์การ และผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง
บทบาทหน้าที่และขอบเขตภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
เทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ใช้ขับเคลื่อน
กิจกรรมการจัดการความรู้ ผลทีไ่ ด้จากการจัดการความรู้
ถือว่าประสบความส�ำเร็จสูงสุด (เจนเนตร มณีนาค และ
ดรุณรัตน์ วิบุลศิลป์, 2546 : 6) กระบวนการการจัดการ
ความรู ้ แ ละกระบวนการบริ ห ารจั ด การเปลี่ ย นแปลง
น�ำมาด�ำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research: PAR) ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan)
2) การปฏิบัติ (Act) 3) การสังเกต (Observe)และ4)
การสะท้อนกลับ (Reflect)เพื่อให้องค์การประสบความ
ส�ำเร็จ ด้านการจัดการความรูท้ มี่ รี ปู แบบการจัดการความ
รู้ที่เหมาะสมกับองค์การซึ่งการจัดการความรู้จะบรรลุ
ผลส�ำเร็จได้นั้นเมื่อทุกคนท�ำงานด้วยกันภายในกลุ่มมี
ความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น มีความร่วมมือกัน และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Brown & Dugaid, 1998)
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรี เขต 1 (2555 : 14) มีหน้าทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 3
ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพิม่ โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และการส่งเสริมและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา จึง
ต้องมีการปรับตัว โดยการเร่งพัฒนาองค์การแต่ผลของ
การด�ำเนินการพัฒนาองค์การในการบริหารจัดการศึกษา
ที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง เนื่องจากมี
ปัญหา อุปสรรคหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการจัดการ
ความรูค้ อื ผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์การยังไม่เห็นความ
ส�ำคัญด้านการจัดการความรู้ องค์การยังไม่มีรูปแบบการ
จัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การยังไม่มีคลังความ
รู้ส�ำหรับเก็บ/ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไว้ใน
เว็บไซต์วัฒนธรรมขององค์การยังไม่เป็นองค์การแห่ง
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การเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ระบุไว้ในมาตรา 11 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ” แผนปฏิบัติการประจ�ำ
ปียังไม่เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง ท� ำ ให้
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนในสังกัด
มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าร้อยละ 50 ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เหล่านีต้ อ่ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพือ่ ให้เห็นความส�ำคัญและตระหนัก
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้และการบริหาร
จัดการเปลีย่ นแปลงขององค์การเพือ่ น�ำมาพัฒนาองค์การ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเมือ่ ผูว้ จิ ยั
ได้รับการสนองตอบด้วยดีจากผู้น�ำองค์การแล้วผู้วิจัยจึง
ด�ำเนินการศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดการความรูแ้ ละ
การบริหารจัดการเปลีย่ นแปลง ด้วยกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ตามขั้นตอน เพื่อให้ได้
รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การ ด�ำเนิน
การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อน�ำ
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
และก�ำหนดทิศทางการจัดการความรู้และการบริหาร
จัดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม
งานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR)

2.เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ด การ
ความรู้ของกลุ่มงานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR)
3.เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการความ
รู้ของกลุ่มงานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 1 ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR)

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเพื่อสร้าง ตรวจสอบ และศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการความรู้ของกลุ่มงานวิชาการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้วย
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มซึ่ ง
ประกอบด้วย 2ด้านหลักคือ 1) ด้านพัฒนาพันธกิจกลุ่ม
งานวิชาการ ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และกลุ่มนโยบายและแผน
2) ด้ า นแนวคิ ด รู ป แบบการจั ด การความรู ้ โ ดยอาศั ย
แนวคิดของคุกซา (Kucza,2001) ในเรื่องกระบวนการ
จัดการความรู้(Knowledge management process)
ประกอบด้วย การระบุความรู้ที่ต้องการ การแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ การสร้ า งความรู ้ การรวบรวม/จั ด เก็ บ ความ
รู้ และการท�ำความรู้ให้ทันสมัย และอาศัยแนวคิดของ
บริษัท Xerox Corporation (บุญดี บุญญากิจ นงลักษณ์
ประสพสุขโชคชัย ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรียวรรณ
กรรณล้วน, 2547 : 46-53)ในเรื่องกระบวนการบริหาร
จัดการเปลี่ยนแปลง(Changemanagement process)
ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ การเตรียมและการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่อง
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มือการฝึกอบรมและการเรียนรู้ การวัดผล การยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัล และการวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้กระบวนการ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory
Action Research: PAR)โดยอาศัยแนวคิดของเคมมิส
และแม็คแทกการ์ท (Kemmis & Mc Taggart, 1990)
ซูเบอร์-สเคอร์ริท (Zuber-Skerrit, 1992) และของ
สมโภชน์ อเนกสุข (2548) ประกอบด้วยการวางแผน
การปฏิบัติ การสังเกตการสะท้อนกลับโดยเลือกพื้นที่
ศึกษาคือ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการและ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ�ำนวน 6 คน ศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต
1จ�ำนวน 5คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจ�ำนวน 3
คน นักวิชาการศึกษาจ�ำนวน 7 คนผู้อ�ำนวยการสถาน
ศึ ก ษาจ� ำ นวน 5 คน และผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา
เอกชนจ�ำนวน5 คนนักวิชาการศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำนวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องการจัดการความรู้จ�ำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 34 คน

ได้น�ำเครื่องมือทั้งหมดนี้ไปทดลองใช้กับบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกลุ่มอ�ำนวยการของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักจ�ำนวน 15คนก่อนที่จะน�ำไปใช้เก็บข้อมูล
จริงในสนามวิจัย ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
มือมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสัมภาษณ์กลุม่ ปลายเปิด และแบบบันทึกการสังเกต
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
องค์ความรู้ฯ ทั้งฉบับ .93 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
เจตคติ/ ความพึงพอใจ การจัดการความรู้ทั้งฉบับ .94
และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบตรวจผลการปฏิบตั งิ านการ
จัดการความรู้ .91

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสัมภาษณ์กลุ่มปลายเปิด
และแบบบันทึกการสังเกตในสนามวิจยั จริง แบบทดสอบ
วัดองค์ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถการจัดการ
ความรู้ จ�ำนวน 25 ข้อ แบบวัดเจตคติ/ ความพึงพอใจ
การจัดการความรู้ จ�ำนวน 20 ข้อ และแบบตรวจผล
การปฏิบัติงาน จ�ำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีความตรงตามเนื้อหา
โดยได้ผ่านการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่ง
ขึ้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาและด้านการจัดการความรู้ ต่อจากนั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คะแนนเฉลี่ย (X) เพื่อศึกษาระดับความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถ ระดับเจตคติ/ความพึงพอใจ
และระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านการจั ด การความรู ้ ( ชู ศ รี
วงศ์รัตนะ, 2537 หน้า 41)
2. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อวิเคราะห์
การกระจาย(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2537 หน้า 74) ของระดับ
ความรู้ ความเข้าใจความสามารถ ระดับเจตคติ/ความ
พึงพอใจ และระดับผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยแบ่งออก
เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1ระยะเตรียมการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษา
หลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ศึกษาหน้าที่พันธกิจของกลุ่มงานวิชาการ
คั ด เลื อ กพื้ น ที่ วิ จั ย คื อ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักจ�ำนวน 34 คนและทีมวิจัยภายใน จ�ำนวน 31 คน
2) จัดประชุมและอบรมเพื่อสร้างความสนใจร่วมกันกับ
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและทีมวิจยั ภายในในเรือ่ งการจัดการ

- 49 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
ความรู้ การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง เทคนิคพลัง
สร้างสรรค์ (A-I-C) และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม3) ด�ำเนินการสร้าง/ตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือการวิจยั และเลือกใช้สถิตกิ ารวิจยั ได้แก่ คะแนน
เฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์
กลุ่มและแบบทดสอบวัดความรู้ ฯ น�ำมาเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 ระยะการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมผู้วิจัยด�ำเนินการ คือ 1) การวางแผน (Plan) โดยจัด
ประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ วิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทของพื้นที่
วิจัยด้วยเทคนิคพลังสร้างสรรค์ A-I-C ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ
วิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์กลุ่มน�ำมา
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอข้อมูลให้แก่ทีมวิจัย
ในการวางแผนร่วมกันปฏิบัติงานการจัดการความรู้ใน
สนามวิจัย และ 2) จัดท�ำแผนและน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ
ทีมวิจยั ประชุมเพือ่ จัดท�ำแผนการพัฒนาการจัดการความ
รู้และจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action plan) และทีมวิจัย
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายใน
สนามการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือวิจยั แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
และแบบสัมภาษณ์กลุม่ น�ำมารวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน
ผล และน�ำเสนอข้อมูลทีไ่ ด้ให้แก่ทมี วิจยั และทีมวิจยั ร่วม
กันวางแผนปฏิบัติงานในสนามการวิจัยในแต่ละรอบซึ่ง
ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้บางช่วงเวลา
ขั้นตอนที่ 3 ระยะการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1) สั ง เกต (Observe) และติ ด ตามผล
(Monitoring) ผู ้ วิ จั ย ใช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ จั ย น� ำ มาเก็ บ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในสนามวิจัยใน
แต่ละรอบ ซึ่งผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้บาง
ช่ ว งเวลาและที ม วิ จั ยร่วมกันวางแผนด�ำเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในรอบ

ต่อไป 2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Evaluation) ทีม
วิจัยประชุมระดมพลังสมองเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนและผู้วิจัยใช้เครื่องมือการ
วิจัยแบบตรวจผลการปฏิบัติงาน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบวัดเจตคติเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสะท้อนกลับ (Reflect) ให้แก่ทีมวิจัย และ
ทีมวิจัยร่วมกันปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบัติการ (Action
plan) ให้สมบูรณ์ และร่วมกันวางแผนพร้อมปฏิบัติการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในรอบที่ 2 และ 3 และ…หรือจนกว่าจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยประเมินผล สรุปผลในขั้นตอน
การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ ทีมวิจัยด�ำเนินการ
3 รอบจึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกดัชนีตัวชี้วัด (KPI)
และรายงานผลให้แก่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทราบ ผู้วิจัย
ด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อ
เสนอแนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และน�ำเสนอกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักเพือ่ ยืนยันข้อมูลและรับรองรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของกลุ่มงานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการความรู้ของ
กลุม่ งานวิชาการของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 1 สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. รู ป แบบการจั ด การความรู ้ ข องกลุ ่ ม งาน
วิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1โดยด�ำเนินการสร้างรูปแบบการจัดการ
ความรู้ 3 ขั้นตอนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส ่ว นร่ว ม ได้แ ก่ ขั้นตอนระยะเตรียมการวิจัย
ขัน้ ตอนระยะการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ และขัน้
ตอนระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านการ
จัดการความรู้จ�ำนวน 3 รอบผลการด�ำเนินงานสร้างรูป
แบบการจัดการความรูบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ทกุ ดัชนีตวั ชีว้ ดั
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ประกอบด้วยแนวทางหลัก 9 กิจกรรม ได้แก่ 1) พัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการความรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา2) สร้างคลังความรู้ 3) สร้างและพัฒนาทีมงานการ
จัดการความรู้ 4) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลการจัดการ
ความรู้ 5) จัดตัง้ และพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 6)
สร้างภาวะผูน้ ำ� ในการจัดการความรู้ 7) พัฒนาทักษะการ
ใช้เครือ่ งมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 8) สร้างวัฒนธรรม
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 9) พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของกลุ่มงานวิชาการภายหลังการด�ำเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน
3 รอบ พบว่า คุณภาพตามแนวทางการจัดการความรูท้ กุ
ดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกดัชนีดังนี้
2.1 กระบวนการการจัดการความรูป้ ระกอบ
ด้วยกิจกรรม การระบุความรู้ กระบวนการพัฒนาการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้างคลังความรู้ กระบวนการ
รวบรวม/จัดเก็บความรู้ และกระบวนการท�ำความรู้ให้
ทันสมัย
2.2 กระบวนการบริหารจัดการเปลีย่ นแปลง
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การสื่อสารเปลี่ยนแปลง กระบวนการและเครื่องมือ
เปลี่ยนแปลง การฝึกอบรมและการเรียนรู้เปลี่ยนแปลง
การวัดผลเปลี่ยนแปลง และการยกย่อง ชมเชย และให้
รางวัลเปลี่ยนแปลง
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม
งานวิชาการด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของกลุ่มงานวิชาการอยู่ใน
ระดับดีมากด้านเจตคติ/ความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัดการ
ความรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งด้านความร่วมมือ
ปฏิบัติงานจัดการความรู้ อยู่ในระดับดีมาก และด้านผล
การปฏิบัติงานการจัดการความรู้อยู่ในระดับสูงมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. รู ป แบบการจั ด การความรู ้ ข องกลุ ่ ม งาน
วิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1ที่สร้างในครั้งนี้จ�ำนวน 3 ขั้นตอน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
จ�ำนวน 3 รอบ ประกอบด้วย9แนวทางหลักได้แก่1)
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู ้ แ ละการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา และมี 2 กิจกรรมย่อย2) สร้างคลัง
ความรู้และมี 4 กิจกรรมย่อย 3) สร้างและพัฒนาทีม
งานการจัดการความรู้ และมี 2 กิจกรรมย่อย 4) จัดตั้ง
และพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลการจัดการความรูแ้ ละมี 4 กิจกรรม
ย่อย 5) จัดตัง้ และพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรูแ้ ละ
มี 4 กิจกรรมย่อย 6) สร้างภาวะผู้น�ำในการจัดการความ
รู้ และมี 2 กิจกรรมย่อย7) พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมี 3 กิจกรรมย่อย 8) สร้าง
วัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
มี3กิจกรรมย่อย 9) พัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานและมี 3 กิจกรรมย่อย ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 9
แนวทางหลักเป็นแนวทางส�ำคัญและจ�ำเป็นในการจัดการ
ความรู้ของกลุ่มงานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งมีความตระหนัก
และให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรู้ของบุคลากร
กลุ่มงานวิชาการ ในการดึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน และ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง น�ำออกมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง/
ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขององค์ ก าร มี ก ารสนั บ สนุ น งบ
ประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ / จั ด จ้ า งเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย มี ส มรรถนะสู ง ส� ำ หรั บ ปฏิ บั ติ ง าน ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้บคุ ลากรมีเจตคติทดี่ มี กี ารท�ำงานเป็นทีม และ
มีการบริหารจัดการความรู้ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนใน
สังกัด และเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
เครือข่ายการจัดการความรู้ สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
องค์ ก ารให้ เ ป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
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และอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2551 : 116-117) ระบุไว้ว่า หากองค์การจะพัฒนา
ตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูจ้ ะต้องบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์การให้เป็นระบบ มีการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรให้ได้รับความรู้ เพื่อจะได้ดึงความรู้ที่
ได้จากบุคลากรเหล่านี้ออกมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่เพื่อนร่วมงานน�ำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานการจัดการความ
รู้ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อ
ไปและสอดคล้องกับผลความส�ำเร็จของการจัดการความรู้
ของบริษทั ซี. พี. เซเว่นอีเลฟเว่นจ�ำกัด (มหาชน) (วิจารณ์
พานิช, 2549 : 264-266) ระบุไว้ว่าองค์การต้องสร้าง
โมเดลการจัดการความรู้ด้วยทีมงานการจัดการความรู้
ขององค์การเอง ซึ่งทุกคนในทีมงานจะก่อให้เกิดความรู้
ขึน้ และสามารถน�ำเอาความรูน้ นั้ ไปใช้ปฏิบตั งิ าน องค์การ
ต้องมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะการใช้งานสูง
ส�ำหรับช่วยให้การจัดการความรู้ท�ำได้สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิผล
2. ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบการ
จั ด การความรู ้ ข องกลุ ่ ม งานวิ ช าการของส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
จ�ำนวน 3 รอบ ซึ่งผู้วิจัยและทีมวิจัยได้ประชุมระดม
พลังสมองเพื่อร่วมกันตรวจสอบคุณภาพด้านการจัดการ
ความรู้และการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัย
พบว่า คุณภาพแนวทางการจัดการความรู้และแนวทาง
การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงทุกโครงการ/ กิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกดัชนีตัวชี้วัด (KPI)ผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกดัชนีทั้งนี้เนื่องจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีการพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้อย่างจริงจังและอย่าง
ต่อเนื่องเช่น องค์การมีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และ
โครงการจัดการความรู้ จัดท�ำคู่มือ จัดอบรมประชุม

เสวนาเกีย่ วกับแผนงานโครงการ จัดตัง้ ทีมงานปฏิบตั กิ าร
และจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการจัดการความรู้ สร้างภาวะ
ผู้น�ำและผู้ตามให้กับทีมงานและองค์การมีการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง เช่น อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
จัดท�ำโครงการเพื่อทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ศึกษา
งานวิจัย ศึกษาดูงาน และนิเทศติดตามผล จัดท�ำห้อง
ปฏิบัติการศูนย์การจัดการความรู้ สรรหาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์
และเทคโนโลยี สร้ า งและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลการจัดการความรู้ ท�ำให้องค์การเกิดการ
พัฒนาด้านการจัดการความรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพจากการตรวจสอบคุณภาพแนวทาง
การจั ด การความรู ้ แ ละคุ ณ ภาพแนวทางการบริ ห าร
จัดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์การสามารถด�ำเนิน
โครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง พัฒนาความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ
การท�ำงานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ให้มีประสิทธิภาพทุกคนมีความเอื้ออาทรระหว่างกันใน
องค์การ ฯลฯ สอดคล้องกับบุญดี บุญญากิจ นงลักษณ์
ประสพสุข โชคชัย ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรียวรรณ
กรรณล้วน (2549 : 23, 102) ชีใ้ ห้เห็นว่าการจัดการความ
รู้เป็นกระบวนการเพือ่ น�ำความรู้ทมี่ อี ยูห่ รือทีเ่ รียนรู้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ความ
รู้และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ระบุไว้ว่า
ความส�ำเร็จหรือความผิดพลาดของโครงการ/กิจกรรม
การจั ด การความรู ้ ส ามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ด ้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ที่
เหมาะสม แยกตามประเภทต่างๆ ตลอดจนให้ทุกๆ คน
ภายในองค์การมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้
ค่าที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด เพื่อน�ำมาประเมิน
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ผลและพัฒนากิจกรรมการจัดการความรูใ้ ห้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม
งานวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 1ด้วยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจและความสามารถ
เกีย่ วกับการจัดการความรูอ้ ยูใ่ นระดับดีมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
คณะกลุม่ งานวิชาการได้รบั การอบรม และมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบตั งิ านตามกระบวนการจัดการความรู้
และกระบวนการบริหารจัดการเปลีย่ นแปลงได้เป็นอย่าง
ดี ท�ำให้สามารถพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูอ้ ย่างแท้จริงสอดคล้องกับแนวคิดของน�ำ้ ทิพย์ วิภา
วิน (2546 : 87) กล่าวว่า การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของความรูใ้ นองค์การองค์การสามารถ
น�ำวิธีการจัดการความรู้มาใช้ปฏิบัติงานจัดการความรู้
ช่วยให้การปฏิบัติงานจัดการความรู้ประสบความส�ำเร็จ
และมีประสิทธิภาพผู้น�ำจะต้องมีความตระหนักและมี
ความเข้าใจในคุณค่าของความรู้โดยให้การสนับสนุนทั้ง
ด้านความรู้ งบประมาณ เวลา และสถานที่คณะท�ำงาน
ในองค์การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความสนใจ กระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเองและมีความรู้ ความสามารถในการ
ปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ดี (Senge,1994 : 340)
ด้านเจตคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1มุ่งเน้นให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยองค์ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มี
สมรรถนะสูงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู้ของบุคลากรภายใน/ ภายนอกองค์การ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิภาดา คุปตานนท์ (2548)
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ พบว่า

องค์การเอกชนมีวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างทีมงาน เน้น
ผลผลิต และเน้นผูป้ ฏิบตั งิ านในขณะทีอ่ งค์การภาครัฐเน้น
การสร้างทีมงาน เน้นผลผลิต เน้นผู้ปฏิบัติงาน และเน้น
กฎเกณฑ์และระเบียบการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549 : 60-61) ) ระบุไว้
ว่า เครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
การจัดการความรู้มีความส�ำคัญในการช่วยให้บุคลากร
ในองค์การสามารถค้นหา/ ดึงเอาความรู้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ และข้อมูลความรูต้ า่ งๆ สามารถถูก
จัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ
ด้ า นความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านจั ด การ
ความรู้ อยูใ่ นระดับดีมากทัง้ นีเ้ นือ่ งจากส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน
การท�ำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การมี
ศูนย์การจัดการความรู้และมีเครือข่ายการจัดการความรู้
เพื่อบริหารจัดการความรู้ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล
สนับสนุนให้ทุกคนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการความรู้และการ
บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับแนวคิดของ
บริษทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2549 : 97) ระบุไว้วา่ ความส�ำเร็จในการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในองค์การคือ การได้รับความร่วมมือทั้ง
องค์การ ถ้าขาดการสนับสนุนและขาดความร่วมมือจาก
ทุกคนทัง้ องค์การ การด�ำเนินโครงการจัดการความรูจ้ ะไม่
สามารถส�ำเร็จลุลว่ งไปได้เลย ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ให้การสนับสนุนทัง้ ความคิดและการเงินตามความเหมาะ
สมอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจึง
เป็นเรื่องที่ต้องมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องมีวาระ
การประชุมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการความรู้
อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ติดตามผลโครงการ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1995) กล่าวว่า การเรียนรู้
แบบร่วมมือมีลักษณะส�ำคัญคือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน มีการปรึกษาหารือด้วยกันอย่างใกล้ชิด สมาชิก
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แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง และสามารถ
ตรวจสอบได้
ด้านผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้และ
การบริ ห ารจั ด การเปลี่ ย นแปลง พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ
สู ง มากทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากคณะกลุ ่ ม งานวิ ช าการมี ค วาม
สามารถปฏิบัติงานจัดการความรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพท�ำให้ทุกโครงการ/กิจกรรมแนวทาง
การจั ด การความรู ้ แ ละแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
เปลีย่ นแปลงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกุ ดัชนีตวั ชีว้ ดั (KPI)
เกิดผลงานการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพสูงมากเป็นที่
ประจักษ์สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐิกาณ วรรณโณ
(2549 : 1)กล่าวว่าองค์การที่จะเปลี่ยนให้เป็น “องค์การ
แห่งการเรียนรู้” จะต้องประกอบด้วยการสร้างการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์การการปฏิรูปองค์การ
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้การให้อ�ำนาจแก่
สมาชิกในองค์การในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ รวม
ถึงการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนท�ำให้เกิดการเรียนรู้ใน
องค์การด้วย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษา และองค์การต่างๆ ควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการจั ด การความรู ้ แ ละกระบวนการบริ ห าร
จัดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้สอดคล้อง
กับบริบท สภาพปัญหา และความต้องการขององค์การ
อย่างแท้จริง
2. ด้านการสร้างภาวะผู้น�ำและผู้ตามในการ
จัดการความรู้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้เรียน
รู้การเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดีมีการหมุนเวียนการเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามการจัดการความรู้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการสร้างรูปแบบการ
จัดการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านอื่นๆ
โดยให้ความส�ำคัญกับการดึงความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก
และความรู้ที่ชัดแจ้ง ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ได้กำ� หนดนโยบายส่งเสริมนักเรียนอัจฉริย
ภาพ ดังนัน้ ควรจัดท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารสร้างรูปแบบการ
จัดการความรูใ้ นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
อังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนกลุ่มนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพบริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด�ำเนินการสร้าง
กลยุทธ์จากผลการศึกษาสภาพบริบทจากพหุกรณีศึกษาของโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 33 คน และผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร รวมทั้งผลจากการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 396 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามแนวทางของยามาเน่ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
***อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
แบบวิเคราะห์เอกสารและแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทโดยการวิเคราะห์SWOT Analysis
สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ โ ดยใช้ SWOT Matrix ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุ ท ธ์
โดยการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 13 ท่าน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพบริบทการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากพหุกรณีศึกษาในภาพรวม
พบว่า จุดแข็ง ได้แก่ การใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จุดอ่อนที่พบ คือ ภาระงานของครูและจ�ำนวน
นักเรียนต่อห้องมีมาก โอกาส ได้แก่ ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อุปสรรคที่พบ คือ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง และปัจจัย
ที่ส่งผลมากที่สุดคือทักษะด้านมโนภาพของผู้บริหารโรงเรียน รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนที่ส่งเสริมการคิด ความเชื่ออ�ำนาจภายในตนของนักเรียนพื้นฐานครอบครัว
สัมพันธภาพภายในครอบครัวพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียนและบรรยากาศในการเรียนรู้ทาง
กายภาพ
2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์ย่อย 15
มาตรการ และ 15 ตัวชี้วัด
ค�ำส�ำคัญ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง

Abstract
This research aimed to examine the environment contexts and factors affecting
academic administration for learning management, to develop the higher-order on thinking
skills of lower secondary school students under the secondary educational service area
and, to establish academic administration strategies for learning management to develop
the higher-order on thinking skills of lower secondary school students under the secondary
educational service area. The strategies created from the environment contexts of
best practice school principals were conducted by interviewing 33 participants,
the document analysis, and the factors affecting academic administration for learning management to
develop the higher-order on thinking skills of lower secondary school students under the secondary
educational service area were conducted by the questionnaire survey of 396 respondents. All
respondents were selected by the multi-stage stratified random sampling technique and the sample size
followed the formula of Yamane.The participants and respondents consisted of administrators, assistant
administrators of academic, head of academic and head of eight learning areas. The instruments were
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semi-structure interview, document analysisform, and questionnaires.The environment contexts
were using the SWOT Analysis. Statistics employed for data analyses were percentages, arithmetic
mean, and stepwise multiple regression analysis.The strategies formulated with the SWOT Matrix.
The focus group discussion was organized among 13 experts to confirm the propriety standard of
the strategies.
The findings of the research were as follows:
1. The SWOT analysis indicated that as for the internal contexts affecting learning
management to develop higher-order on students’ thinking skills,theco-operation of learning
management was the most strengthening variable butthe teacher working load and too many
students per classroom were weakening variables. As for the external contexts, the trust of
the school from the stake holders was the supporting variable and political interference with
educational policy wasthe threat variable. As for the factors significantly affecting the most was
administrators’ conceptual skills, student’s achievement, student’s thinking abilities, student’s
internal locus of control, family background, family relationship, teaching behaviors and learning
atmosphere respectively.
2. The proposed academic administration strategies for learning management to develop the
higher-order on thinking skills of lower secondary school students under the secondary educational
service area consisted of six strategies, 12 sub-strategies, 15 measures and15 indicators.
Keywords: academic administration strategies, learning management, higher-order thinking skills

บทนำ�
ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้ มี ก ารก� ำ หนดจุ ด เน้ น ในการพั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ มี ก าร
พัฒนาทักษะการคิดในทุกระดับชั้น (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 2) การที่จะมุ่งให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
หน้าทีโ่ ดยตรงในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้บรรลุผล
ส�ำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำหนดกลยุทธ์เนื่องจากกลยุทธ์เป็นการวางแผนแม่บท
ในการด�ำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถด�ำเนิน
การไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ และยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ

บริหารสถานศึกษาเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ (ภูสิทธิ์ พรม
ตัน, 2544: 2) กอร์ทอน (Gorton, 1983, p.71) ได้กล่าว
ไว้ว่า บทบาทหลักของผู้บริหารโรงเรียน คือ เป็นผู้น�ำทาง
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นหัวใจและเป็นชีวิต
ของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนในด้านการจัดการเรียนรู้ ถือได้วา่ เป็นหัวใจ
หลักของการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีนักวิชาการ
งานวิจัย และองค์กรหลายภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญและมีนโยบายการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนใน
ประเด็นดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร
ดังผลการวิจัยของภารดี วัชรสินธุ์ และคณะ (2557)
ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ผลการสังเคราะห์การประเมิน
คุณภาพภายนอกการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษา
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ขั้นพื้นฐาน รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) จ�ำนวน 37,588
แห่ง พบว่า มาตรฐานที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สูงสุดคือ มาตรฐานด้านผู้เรียนจุดที่
ควรพัฒนา คือ ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ที่จ�ำเป็นตามหลักสูตรมีทักษะกระบวนการคิดระดับสูง
ควรพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการคิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
นอกจากนี้ จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน(O-NET)และจากภาพสะท้ อ น
ผลการทดสอบในโครงการต่างๆ ระดับนานาชาติ ไม่
ว่าจะเป็น PISA (Programme for International
StudentAssessment)และTIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study)
ซึ่งล้วนแต่เป็นการประเมินทักษะการคิดในด้านต่างๆ
เช่ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ทั ก ษะการ
คิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น ต้ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 5-7) ได้แบ่งระดับของทักษะ
การคิดตามจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับ
ชั้นโดยทักษะการคิดพื้นฐานอยู่ในชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 และทักษะการคิดขั้นสูงอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ทักษะการประเมิน
ทักษะการสรุปลงความเห็นทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะการสังเคราะห์ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประกอบด้วยทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากการจ�ำแนกทักษะการคิดออกเป็น 2 ระดับดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยจึงควร
มุ ่ ง เน้ น ไปในเรื่ อ งของการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง
ของผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายเท่า
ที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากสภาพปัญหาของ
ประเทศด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) และผลการ
ทดสอบในโครงการต่างๆ ระดับนานาชาติต�่ำ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 1) สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารงาน
วิชาการซึ่งเป็นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน (กุลฑรี พิกุลแกม,
2551: 5) ซึ่งลอว์ และ ลอว์ (Lall and Lall 1983 อ้างอิง
ใน ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2548: 64-65) กล่าวถึง
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ได้
จัดกระบวนการทางสติปัญญาตามระดับช่วงอายุในช่วง
สุดท้ายของเด็ก คืออายุระหว่าง 11-15ปีในช่วงอายุ
นี้ เ ด็ ก จะสามารถเริ่ ม คิ ด แบบผู ้ ใ หญ่ สามารถที่ จ ะคิ ด
หาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะ
คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและ
ทฤษฎี รวมทั้งสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและคิด
ในสิ่งที่ซับซ้อนอย่างเป็นนามธรรมได้มากขึ้น และเด็ก
จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาในการใช้ทักษะการคิด
ขั้นสูงโดยเด็กในช่วงอายุดังกล่าวก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ซึ่งยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ
ดังนั้นจากสภาพการด�ำเนินงานพัฒนาทักษะ
การคิดของหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยัง
ไม่ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาที่เป็นจุดเปลี่ยนจาก
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานสู่ทักษะการคิดขั้นสูง ผู้วิจัยจึง
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความสนใจในการศึกษา
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะได้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่จะเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาของประเทศชาติให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาสภาพบริบทและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูงและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ของโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BestPractice)

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปัจจัยในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพบริบทและปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
1.1 การศึกษาพหุกรณีเกี่ยวกับสภาพบริบท
ของการบริ ห ารงานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา แหล่ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ โรงเรี ย นที่
มี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ในการ

บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนที่มีวิธีการ
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ รวมจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 33 คนรวมทั้ ง
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ สภาพบริ บ ทและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ S WOT Analysis วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) และสร้างข้อสรุป
1.2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตัวแปรที่ศึกษา
ได้แก่ ตัวพยากรณ์ และตัวแปรตาม ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวมประชากร
จ�ำนวนทั้งสิ้น 24,112 คน และกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 396
คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (MultiStage Random Sampling) โดยใช้สูตรตามแนวทาง
ของยามาเน่ (Yamane, 1973) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Conbach’ alpha-coefficient) ได้
เท่ากับ .98 และ .92 ตามล�ำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาแบ่งการ
ด�ำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 การยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยน�ำผลที่ได้จากขั้น
ตอนที่ 1 มาก�ำหนดกลยุทธ์โดยใช้ SWOT Matrix และ
ยกร่างกลยุทธ์
2.2 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาโดยการจั ด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1)
นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต หรือมีต�ำแหน่งทางวิชาการ และมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารกลยุทธ์
การวิจัย การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้ หรือ
ทักษะการคิดขั้นสูง จ�ำนวน 3 คน 2)ผู้อ�ำนวยการ หรือ
อดีตผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับ
เชี่ ย วชาญ หรื อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต จ�ำนวน 2 คน 3)ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หรือ
อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ หรือส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน 3 คน 4) ครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่ มี วิ ท ยฐานะระดั บ เชี่ ย วชาญ หรื อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมีประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 คน และ 5) ศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ระดั บ เชี่ ย วชาญ หรื อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาคู่มือการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ และ
ประเด็นการจัดสนทนากลุ่ม ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อตรวจ
สอบความเหมาะสมของกลยุทธ์และคู่มือการด�ำเนินกา
รตามกลยุทธ์ รวมทั้งน�ำข้อสรุปจากการจัดสนทนากลุ่ม
มาปรับปรุงแก้ไขและจัดท�ำเป็นกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาสภาพบริ บ ทและปั จ จั ย ที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามีดังนี้
1.1 ผลการศึกษาสภาพบริบทการบริหาร
งานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดขัน้ สูงของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้พหุกรณี
ศึกษา พบว่า1) ด้านการก�ำหนดนโยบายการจัดการเรียน
รู้ มีจุดแข็ง คือมีการก�ำหนดนโยบายการจัดการเรียน
รู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จุดอ่อน คือ นโยบายการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท�ำได้ยาก 2) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาครูมีจุดแข็งคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนา
ตนเองด้านภาวะผู้น�ำอย่างสม�่ำเสมอ ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงการพัฒนาตนเอง
และศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
จุดอ่อน คือ ขาดการนิเทศติดตามขยายผลอย่างเป็น
รูปธรรม ครูมีภาระงานมาก 3) ด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้มีจุดแข็ง คือ ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
ทางการเรียนกับนักเรียน โรงเรียนมีการสนับสนุนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ใ นทุ ก ๆ ด้ า น และมี ก ารนิ เ ทศติ ด ตาม
อย่างสม�่ำเสมอ จุดอ่อน คือ จ�ำนวนนักเรียนต่อห้องมี
มากท�ำให้การจัดการเรียนรู้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนได้ทุกคน 4) ด้านกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ มี จุ ด แข็ ง คื อ ครู มี ก ารจั ด กระบวนการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด ใช้ วิ ธี ที่ ห ลากหลายและ
เป็นระบบ จุดอ่อน คือครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้างมี
คุณลักษณะของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูนอ้ ย นักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
มีรูปแบบการเรียนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการคิด
5) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีจุด

แข็ง คือ มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงอย่างเป็นระบบ จุดอ่อน คือครูขาดความรู้
ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
6) ด้ า นการนิ เ ทศภายในมี จุ ด แข็ ง คื อ มี ก ารนิ เ ทศ
ติ ด ตามอย่ า งสม�่ ำ เสมอและเป็ น ระบบ จุ ด อ่ อ น คื อ
ครูบางส่วนมีทัศคติในทางลบกับการนิเทศภายใน ทั้งนี้
ในทุ ก ๆ ด้ า นมี โ อกาสและอุ ป สรรคที่ เ หมื อ นกั น
โดยพบว่ า โอกาส คื อ ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา ความ
มี ชื่ อ เสี ย งและความเป็ น ที่ นิ ย มของทางโรงเรี ย นของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ท� ำ ให้ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น ของ
นักเรียนเพื่อเข้าเรียนสูง และเครือข่ายต่างๆ ให้การ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น การ
ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้ง
นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและนโยบาย
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส่ ง ผล
ให้ ท างโรงเรี ย นต้ อ งด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ดั ง กล่ า วสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลอุ ป สรรค คื อ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายด้ า นการศึ ก ษาอยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง และจากผล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ อกสาร สรุ ป ได้ ว ่ า มี
กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนดังนี้
1) กลยุ ท ธ์ ส ่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครอง
ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
เช่ น โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น2)
กลยุทธ์พัฒนาครู และบุค ลากรเป็นมืออาชีพ ได้แ ก่
โครงการพั ฒ นาครู ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
เช่น โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนนักคิด
4) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
คิด เช่น โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ
นักเรียน เป็นต้น
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1.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหาร
งานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise
Multiple Regression Analysis)พบว่ า ปั จ จั ย ที่
ส่ ง ผลมากที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะด้ า นมโนภาพของผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียน (X24) รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน(X5) คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน
ที่ส่งเสริมการคิด (X3) ความเชื่ออ�ำนาจภายในตนของ
นักเรียน (X6) พื้นฐานครอบครัว (X12) สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว (X11) พฤติกรรมการสอนของครูตาม
การรับรู้ของนักเรียน (X15) และบรรยากาศในการเรียน
รู้ทางกายภาพ (X13) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ .430, .277, .238, -.204, -.182,
.121, .115 และ .097 ตามล�ำดับ ทั้งนี้สามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y /= 1.076 + .371(X24) + .176(X5) +
.188(X3) - 144(X6) - .136(X12) + .087(X11)
+.117(X15) + .079(X13)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z/= .430 X24 + .277X5+.238X3- .204X6.182X12+ .121X11+ .115 X15 + .097X13
2. ผลการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงาน
วิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ต้ น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
โดยน�ำผลที่ได้จากการศึกษาสภาพบริบทจากพหุกรณี
ศึกษา และผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
รวมทั้งผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามาก�ำหนดและ

ยกร่างกลยุทธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของ
ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) พบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้าน
การจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้ ประกอบด้วย6 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์
ย่อย15 มาตรการ และ 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของครู
ผูป้ กครอง และชุมชนในการก�ำหนดนโยบายจัดการเรียน
รูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงของนักเรียนประกอบด้วย
1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ก ารจั ด การ
เรี ย นการสอนและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น และพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้ า นมโนภาพและภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มี 3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ที่ มุ ่ ง เน้ น การ
พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นกลยุ ท ธ์ ย ่ อ ย
ที่ 2.2 พั ฒ นาครู ผู ้ ส อนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ ต่ อ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน และกลยุทธ์
ย่อยที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านมโนภาพและภาวะผู้น�ำ
ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นโดยในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ย ่ อ ยของ
กลยุทธ์ที่ 2 ประกอบด้วย 1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด
รวม 3 มาตรการ 3 ตัวชี้วัด
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ยกระดั บ การสนั บ สนุ น การ
จั ด การเรี ย นรู ้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและครอบครั ว
ในการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น มี 4
กลยุทธ์ย่อย ได้แก่กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 สนับสนุนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ภ ายในสถานศึ ก ษาด้ า นองค์ ป ระกอบ
ทางกายภาพ กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 สนับสนุนการจัดการ
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เรียนรู้ภายในสถานศึกษาด้านองค์ประกอบทางสังคม
กลยุ ท ธ์ ย ่ อ ยที่ 3.3 ส่ ง เสริ ม การสนั บ สนุ น ทางการ
เรียนจากผู้ปกครอง และกลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 ส่งเสริม
การสร้ า งสั ม พั น ธภาพภายในครอบครั ว ของนั ก เรี ย น
โดยในแต่ละกลยุทธ์ย่อยของกลยุทธ์ที่ 3 ประกอบด้วย
1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดรวม 4 มาตรการ 4 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ มุ ่ ง เน้ น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นมี
5 กลยุ ท ธ์ ย ่ อ ย ได้ แ ก่ ก ลยุ ท ธ์ ย ่ อ ยที่ 4.1 พั ฒ นาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียน กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 พัฒนานักเรียน
ให้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ส ่ ง เสริ ม การคิ ด
กลยุ ท ธ์ ย ่ อ ยที่ 4.3 ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ มี รู ป แบบ
การเรียนแบบมีส่วนร่วมและแบบร่วมมือกลยุทธ์ย่อย
ที่ 4.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.5 พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความ
เชื่ออ�ำนาจภายในตนของนักเรียน โดยในแต่ละกลยุทธ์
ย่อยของกลยุทธ์ที่ 4 ประกอบด้วย 1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด
รวม 5 มาตรการ 5 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนประกอบด้วย 1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 6ขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนประกอบด้วย 1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด

สรุปและอภิปรายผล
1. 	สภาพบริ บ ทการบริ ห ารงานวิ ช าการ
ในโรงเรี ย นที่ มี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ จากพหุ ก รณี
ศึกษาในภาพรวม พบว่า มีจุดแข็ง คือ ใช้หลักการมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย น
รู ้ เนื่ อ งจากการใช้ ห ลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มมี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันก�ำหนด
นโยบาย วางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้เกิดความผูกพัน
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ดังที่ธรรมรส โชติกุลชร (2540: 228)
ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้บริหาร
และหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
สามารถคลี่คลายข้อขัดแย้งระหว่างความต้องการของ
แต่ละบุคคลและความคาดหวังขององค์กร เพราะการ
ให้ โ อกาสแก่ บุ ค คลในการมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ขององค์กร พวกเขาจะสามารถควบคุมการท�ำงานของ
เขาเองได้ในการที่จะใช้ความสามารถและสร้างความ
ส�ำเร็จได้ นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือทักษะ
ด้านมโนภาพของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .430 ซึ่ง
เคทซ์ (Katz, 1955, p. 22-42) มีความเห็นว่า ทักษะ
ดังกล่าวเป็นความสามารถของผู้บริหารที่ควรเข้าใจมอง
ภาพความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในองค์รวมทั้งหมดมี
ความคิดกว้างไกลครอบคลุมและเชือ่ มโยงกับผูอ้ นื่ ได้เป็น
อย่างดี ทั้งทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับจุลภาพและมหภาคสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนัส
ปาละพันธุ์ (2548) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง ทักษะการบริหาร
งานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่
1-2สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า
ทักษะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ผู้สอนทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดคือ
ด้านมโนภาพของผู้บริหาร
2. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการด้ า นการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง
เสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนใน
การก�ำหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงของนักเรียน เป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่มีสภาพ

- 64 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ขององค์กรโดยรวมมีจุดแข็งและโอกาสที่ควรจะสร้าง
ความตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการก� ำ หนดนโยบายการจั ด การ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น
ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 88-90) ได้ก�ำหนด
แนวทางการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองและชุ ม ชนใน
การจั ด การศึ ก ษา ดั ง นี้ 1) การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด
ท�ำหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนจัดสร้างหลักสูตรสถาน
ศึกษา และก�ำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ผู ้ ป กครองและชุ ม ชน
เป็นยุทธศาสตร์ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึ ก ษาควรระลึ ก ถึ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวง
ศึ ก ษาธิ การ (2548: 40-43) ที่ไ ด้ท�ำการสัง เคราะห์
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส� ำ คั ญ พบว่ า ผู ้ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะ
การคิด มีการพัฒนาด้านทักษะการคิดเพิ่มขึ้น โดยภาคี
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย ภาคีผปู้ กครอง ภาคีหน่วยงานภาครัฐนอกกระทรวง
ศึกษาธิการ ภาคีองค์การพัฒนาเอกชน ภาคีสื่อมวลชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการ
สอนและคุณลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทักษะการคิดขัน้
สูงของนักเรียน และพัฒนาทักษะด้านมโนภาพและภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่มีสภาพ
ขององค์กรโดยรวมมีจุดแข็งและโอกาส ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาครูที่มีความส�ำคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเนื่องจากครู
และผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นากระบวนการคิ ด ในโรงเรี ย นให้ ป ระสบผล
ส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ ตัวผูเ้ รียน

(กัญญาบุตร ล้อมสาย, 2552: 6)สอดคล้องกับการวิจัย
ของศศิธร ลีบ่อน้อย (2547) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัย
บางประการที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปร
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรูข้ องนักเรียนส่งผล
ต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05และงานวิจัยของนารี อาแว (2546) ได้ท�ำการ
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของหัวหน้าภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะอาจารย์
ผู ้ ส อนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า เฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
งานวิชาการของหัวหน้าภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนรายห้องเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้จากงานวิจัยของชเวทเซอร์
(Schweitzer, 1984) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความ
สั ม พั น ธ์ ข องภาวะผู ้ น� ำ กั บ คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นจาก
โรงเรียนจ�ำนวน16โรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และจากการวิจัย
ของวิรัลพรัชร วงศ์วัฒน์เกษม (2555-2556: 65-66)
ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ ำ� 7 ลักษณะ
ทีอ่ ธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 74.804 ประกอบด้วย
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการที่ซื่อสัตย์และมีระดับสติปัญญา
สูง ภาวะผู้น�ำที่มีบุคลิกภาพด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่มีการตัดสินใจที่ดีและมีความรับผิดชอบ ภาวะผู้น�ำ
แบบเผด็จการที่ใช้อ�ำนาจทางเศรษฐานะและใช้อ�ำนาจ
ทางกฎหมาย ภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี ร ่ า งกายแข็ ง แรงมี ร ะดั บ
สติปญ
ั ญาสูงและมีความมัน่ ใจ ภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสบการณ์
ภาวะผู ้ น� ำ แบบประชาธิ ป ไตยที่ มี ค วามรู ้ ท างวิ ช าการ
และเทคโนโลยี รวมทั้งภาวะผู้น�ำที่มีวุฒิการศึกษาสูง
และจากงานวิจัยของพระมหากานต์ ชาวดร (2548:
120) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
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การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครพบว่า ทักษะด้าน
มโนภาพของผู้บริหารส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ยกระดั บ การสนั บ สนุ น การ
จั ด การเรี ย นรู ้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและครอบครั ว
ในการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น เป็ น
กลยุ ท ธ์ ตั้ ง รั บ ที่ มี ส ภาพองค์ ก รโดยรวมมี ทั้ ง จุ ด แข็ ง
และอุ ป สรรคซึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า ว
ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและกั บ ครอบครั ว
ของนั ก เรี ย นให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ นั้ น ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
บทบาทหน้ า ที่ โ ดยตรงของผู ้ บ ริ ห ารในการสนั บ สนุ น
การจัดการเรียนรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2542:
30) ได้ระบุเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารต้องมีบทบาทหน้าที่
ในการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ส อดคล้ อ งกั บ งาน
วิจัยของพระครูสมุห์ไกรยสิทธิ์ฐานโกสโล (2549) ได้
ท�ำการศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารและครูอาจารย์
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รปราการพบว่ า ด้ า นการจั ด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัยของ รุสราญ อะหลี
(2552: 103) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การคิ ด ขั้ น สู ง ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา พบว่า การสนับสนุน
ทางการเรี ย นจากครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก
กั บ การคิ ด ขั้ น สู ง ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
รูท้ มี่ งุ่ เน้นทักษะการคิดขัน้ สูงของนักเรียนเป็นกลยุทธ์เชิง
พัฒนาที่สภาพองค์กรมีจุดอ่อนและโอกาสโดยจะต้อง
สร้างความตระหนักความส�ำคัญ และแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความส�ำคัญที่สุดในการพัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน ดังที่จิติมา วรรณศรี
(2557: 7) กล่าวไว้วา่ การจัดการเรียนรู้ ซึง่ ถือเป็นขัน้ ตอน
ส�ำคัญของการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาดังนั้นสถานศึกษา
จึงควรตระหนักถึงความส�ำคัญและเร่งรัดในการขับเคลือ่ น
กลยุทธ์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกัญญาบุตร ล้อมสาย (2552: 253)
ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
กระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัย
ที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 ปรั บ ปรุ ง การวั ด และประเมิ น
ผลการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะ
การคิดขัน้ สูงของนักเรียนกลยุทธ์นเี้ ป็นกลยุทธ์เชิงพัฒนา
สภาพองค์กรมีจุดอ่อนและโอกาสซึ่งการวัดและประเมิน
ผลการเรี ย นรู ้ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา ท�ำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็น
ในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผล
การเรียนรูท้ คี่ าดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงของนักเรียน ถือได้
ว่าผู้บริหารมีบทบาทโดยตรงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดัง
กล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพดังทีน่ วลจิตต์
เชาวกีรติพงศ์และคณะ (2545: 53) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร
ยังมีบทบาทในการก�ำกับติดตามประเมินผล ผูบ้ ริหารควร
สร้างความตระหนักในความส�ำคัญของการวัดผลประเมิน
ผล วางแผนก�ำกับ ติดตาม และสรุปผลสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (2551) ได้ท�ำการศึกษา
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน พบว่าองค์ประกอบย่อยด้านการวัด
และประเมินผลและการเทียบโอนเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งใน
การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนใน
องค์ประกอบด้านการบริหารวิชาการ
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
กลยุ ท ธ์ ที่ 6 ขั บ เคลื่ อ นการนิ เ ทศภายใน
แบบกั ล ยาณมิ ต รที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น ในกลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วเป็ น กลยุ ท ธ์
เชิ ง พั ฒ นา มี ส ภาพองค์ ก รมี จุ ด อ่ อ นและโอกาส ซึ่ ง
การนิ เ ทศภายในถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ภารกิ จ หลั ก ประการ
หนึ่ ง ของสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ดั ง ที่ วรรณี
ภิรมย์ค�ำ (2558: 182) กล่าวว่า การส่งเสริมการนิเทศ
(Supervision Stimulation) เป็ น สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ก าร
นิ เ ทศภายในประสบผลส� ำ เร็ จ ประกอบด้ ว ย การมี
ส่ ว นร่ วมและการสร้ า งเครือข่ายการมีมนุษ ยสัมพันธ์
และบทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ นิ เ ทศ ทั้ ง นี้ ห ากต้ อ ง
มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น
สถานศึ ก ษาควรใช้ รู ป แบบการนิ เ ทศภายในแบบ
กั ล ยาณมิ ต รจึ ง จะท� ำ ให้ ก ระบวนการดั ง กล่ า วด� ำ เนิ น
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิศนา แขมมณี (2544: 58-70: 173-180 อ้างถึงใน
กัญญาบุตร ล้อมสาย, 2552: 18-19) ได้ท�ำการศึกษาพหุ
กรณีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน
พบว่า องค์ประกอบด้านยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้บริหารใช้และประสบ
ความส�ำเร็จ ประกอบด้วย การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู
การมีสง่ เสริมให้ครูมสี ว่ นร่วมในการพัฒนา การมีแนวคิด
หลักเป็นจุดร่วมในการพัฒนา และการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก
สั ง กั ด รวมทั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรน� ำ กลยุ ท ธ์
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห าร
งานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ตลอดจนใช้ เ ป็ น แนวทางในการก� ำ หนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของประเทศชาติ
ให้สูงขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรท� ำ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียนในทุกระดับชัน้ และสถานศึกษา
สังกัดองค์กรอื่นๆ
2.2 ควรท�ำการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
ขั้นสูงของนักเรียนระดับต่างๆ
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การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและ
การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และศึกษาผลการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรูฯ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย
มีการด�ำเนินการวิจัย 3 ระยะ ได้แก่1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2) พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
การเรียนรู้ และศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 ได้มาโดยการสุ่มจ�ำนวน 2 ห้อง จับสลากกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มควบคุม
* นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
** รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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จัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบแบบสังเกตพฤติกรรม ใช้
แผนการวิจัยกึ่งทดลองตามรูปแบบการทดลองกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกัน (Non-equivalent Control
Group Pretest Posttest Design)และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบทีแบบไม่อิสระ(Dependent samples t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบ
ทางเดียว (One way MANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1.ยุทธศาสตร์ฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีองค์ประกอบได้แก่ 1) ชือ่ ยุทธศาสตร์ 2) ความเป็นมาและความส�ำคัญ 3)
ทฤษฎีที่พัฒนายุทธศาสตร์ 4) หลักการ 5) จุดมุ่งหมาย 6) กระบวนการของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่ 6.1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นจุดประกายการคิด ขั้นพิชิตการค้นหา ขั้นพา
กันร่วมสร้าง ขั้นจัดวางระบบความรู้ และขั้นสรุปสู่การน�ำเสนอ 6.2) การจัดปัจจัยสนับสนุนและการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์ฯ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และความ
สามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : ยุทธศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้แบบโครงงาน การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์

Abstract
The purposes of this research were (1) to develop the learning management strategy based
on systems thinking and project- based learning approaches, and (2) to study the effects of the
learning management strategy. The research consisted of three phases as follows. Phase 1, the
study on states and problems of learning management in enhancing scientific thinking and creative
problem solving abilities; Phase 2, the development of learning management strategy; Phase 3,
the study on the result of implementing learning management strategy.
The participants were 5-6 years of age students in the second year of young children in
the second semester of the academic year 2015 of AnubanUdonThani School. The students were
divided into two groups being randomized into the experimental group and the control group.
The experimental group learnt under the developed strategy and the control group learnt under
conventional strategy according to early childhood curriculum. The instruments of the study
composed of learning management plans related to such strategies above, tests of two abilities,
observational forms of behavior concerning those abilities.The quantitative data were analyzed to
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be mean, standard deviation and percent, dependent samples t-test, and MANOVA. The qualitative
data were analyzed by using the content analysis method.
The study found as follow:
1. The details of components of the strategy included: 1) strategy name, 2) background
and importance, 3) concepts and theories in developing the strategy, 4) principles of the strategy,
5) purposes of the strategy, 6) the strategy process consisted of two parts: 6.1) the learning
management process; comprised five procedures including 6.1.1) Sparking 6.1.2) Searching 6.1.3)
Sharing, Constructing and Creating 6.1.4) Systemizing Knowledge 6.1.5) Summarizing to Presenting
and 6.2) learning supporting factors and environmental management, and7) measurement and
evaluation of the strategy.
2. The result of the implementation of the strategy found that: mean scoresof the scientific
thinking and creative problem solving abilities of the experimental group were After higher than
those before the statistical significance at the level of .01. And higher than the control group with
statistical significance at the level of .01.
Keywords: strategy, systems thinking, project based learning, scientific thinking, creative problem
solving

บทนำ�
จากทฤษฎี อ งค์ ค วามรู ้ เรื่ อ งพั ฒ นาการเด็ ก
รวมทั้งรายงานการวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ชี้ให้เห็นว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลา
ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่สุดของการวางรากฐานการเจริญ
เติบโตในทุกด้าน ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้อง
ตามหลั กวิ ช าการ เด็ ก จะพัฒ นาได้เ ต็มตามศัก ยภาพ
(ตะวัน เทวอักษร, 2556: 5) สอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญ
อนันตพงษ์ (2550: 2) ที่กล่าวว่าวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุแปดปีหรือเด็กปฐมวัยเป็นช่วงระยะที่ส�ำคัญ
ที่สุดของพัฒนาการทุกด้านทั้งทางร่างกายสติปัญญา
อารมณ์จิตใจสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ผลจาก
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการการเรียนรู้นั้น
พบว่า ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และความ
สามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นคุณลักษณะ
ที่ควรจะปลูกฝังให้มีหรือเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย และเป็น

คุณลักษณะตามธรรมชาติของเด็กที่ชอบซักถาม ชอบ
ทดลอง มีความอยากรู้อยากเห็น และถ้าเด็กได้รับการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีความสามารถทั้งสองด้านนี้
จะท�ำให้เด็กเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเป็นนักคิด เป็น
บุคคลที่มีเหตุผล คุณลักษณะที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนใน
เด็กปฐมวัย คือ ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักแก้ปัญหา
และนักสร้างสรรค์ เด็กที่ได้รับการฝึกให้คิดหรือได้ร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เมื่อโตขึ้นจะมีภาวะของความ
เป็นผู้น�ำสูงกว่าเด็กที่ไม่เคยได้รับการจัดประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตร์
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิดที่
ยึดหลักเหตุผลและความสอดคล้องกันของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ซึ่งบุคคลใช้ในการสืบเสาะหาความรู้เพื่อน�ำไป
สู่ค�ำตอบของค�ำถามหรือปัญหาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
โดยหาเหตุผลหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆเน้นวิธี
คิดที่เป็นเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องผ่านการใคร่ครวญ
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ตรวจสอบหลักฐานความแม่นย�ำเสียก่อน (Stuessy,
1984 : 12 ; Schafersman, 1997 : 1-2 ; ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2541 : 9-11 ; สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 ข : 23 ;
ภานุเดช หงษาวงศ์, 2548 : 126) ทิศนา แขมมณี (2544:
148) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า มีความ
สัมพันธ์กบั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะประกอบ
ด้วยขั้นตอนในการคิดและด�ำเนินการเพื่อแสวงหาความ
รู้ท่ีเชื่อถือหรือแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประสบผลส�ำเร็จได้
การปลูกฝังให้บุคคลมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะจะช่วยให้บคุ คลสามารถด�ำเนินชีวติ
ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และช่วยให้สามารถปรับตัวให้อยูไ่ ด้ในสภาพแวดล้อมใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ
ในการสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่กว่าเดิม พร้อมทั้งสามารถพิจารณา คิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกแนวทางวิธีการที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหา ซึ่งเน้นหลักของความคิดสร้างสรรค์
สามารถฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง มอง
ปัญหาให้รอบด้านทุกแง่ทุกมุม พิจารณาเหตุผลและ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการใช้ปญ
ั ญาเพือ่ แก้ปญ
ั หาด้วย
ตนเอง ในส่วนของเด็กปฐมวัยนั้น ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้ระบุไว้ว่า การคิดแก้ปัญหาและความ
คิดสร้างสรรค์เป็นธรรมชาติสว่ นหนึง่ ของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา ทีค่ วรได้รบั การพัฒนา ด้วย
การเรียนรูข้ องเด็กวัยนี้ มีผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพ
ชีวิตของคน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552:
6-7) และมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้
ระบุไว้ในพัฒนาการทางสติปัญญา คือ มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและมี
ความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 9)

ซึ่งจากการติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 พบว่า มาตรฐานที่ 10 ความสามารถ
ในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และ
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์
มีผลการประเมินยังไม่น่าพอใจถึงแม้ว่าการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในหลักสูตรฯ แต่การ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นความสามารถทางด้าน
การคิดรูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วย การแก้ปัญหา และ
การสร้างสรรค์ ที่สามารถฝึกเพื่อท�ำให้การเรียนรู้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อค้นพบที่ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ซึ่งมนุษย์ในอนาคตควรต้องมี (Treffinger, 1995: 301302 อ้างถึงใน พัชรา พุ่มพชาติ, 2552: 5) สอดคล้องกับ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 8) ที่ระบุว่า
ถึงแม้การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ต้องอาศัยทักษะและ
วิธีการที่ซับซ้อนในการส่งเสริม แต่ด้วยเด็กปฐมวัยเป็น
รากฐานของการพัฒนา เป็นวัยทีม่ ธี รรมชาติความอยากรู้
อยากเห็น การอบรมเลี้ยงดู และการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเรียนรู้และฝึกฝนช่วย
เพิ่มความสามารถและสมรรถนะตามวัยของเด็กได้
การคิ ด เชิ ง ระบบ เป็ น รู ป แบบวิ ธี คิ ด ที่ ใช้ ใ น
การพิจารณาปัญหาหรือสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาหลัก
การส�ำคัญของการคิดเชิงระบบคือการคิดที่พิจารณา
“องค์รวม” ยอมรับในความมีพลวัตความสลับซับซ้อน
ของปัญหา ทัง้ นีผ้ ลทีไ่ ด้รบั จากการใช้การคิดเชิงระบบคือ
บุคคลนั้นจะสามารถเข้าใจสภาพการณ์ที่ต้องการให้งาน
หรือกิจกรรมนัน้ ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มนตรี
แย้มกสิกร, 2546: 3) สอดคล้องกับ วิทยา สุหฤทด�ำรง
(2550: 4) ที่กล่าวถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่เรา
ต้องคิดอย่างเป็นระบบว่า การคิดเชิงระบบเป็นทัง้ แนวคิด
และเครื่องมือในการบูรณาการแนวคิดในการจัดการให้
เป็นองค์รวมมากขึ้นกว่าอดีต เพราะธุรกิจ สังคมและการ
ศึกษา ก�ำลังเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของปัญหามากขึน้
และอย่างต่อเนื่อง
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การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน (Project Based
Learning) เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กระบวนการสร้างความรู้ โดยที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยเชื่อว่าสามารถพัฒนา
เด็กได้ในหลายๆด้านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
จะท�ำให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลาได้แสดงความคิดเห็นและวางแผนร่วมกันใน
การหาวิธีเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท�ำให้เกิดทักษะ
ในทุกด้านทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์จิตใจคุณธรรมสังคม
และส่งเสริมให้เด็กแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่าง
เต็มที่จะเห็นได้จากการแสดงความคิดการสร้างสรรค์ผล
งานจากการเรียนรู้ (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ และธิดาพิทักษ์
สินสุข,2543 : 5 – 6) ซึง่ แคทซ์และชาร์ด (Katz & Chard,
1994 : 2) ได้กล่าวถึงการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
ว่าเป็นการศึกษาในเรื่องที่เด็กมีความต้องการและสนใจ
ที่จะเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีการบูรณาการการสอนหลายๆอย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
ทัง้ ในเรือ่ งการเรียนรูใ้ นลักษณะทีเ่ ด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัส ลงมือปฏิบตั ทิ ำ� ให้เด็กเห็นคุณค่าและ
มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปญ
ั หาอย่าง
สมเหตุสมผล ท�ำให้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก าร
จั ดการเรี ย นรู ้ เ พื่ อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้ างสรรค์ ข องเด็ กปฐมวัยบนฐานการคิด เชิง ระบบ
และการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวัง
ว่า ผลการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้ได้ยุทธศาสตร์การจัดการ
การเรี ย นรู ้ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ค รบถ้ ว นและสมบู ร ณ์
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของ
เด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผลจากการ
วิจัยจะเป็นแนวทางให้ครู และผู้สนใจน�ำกระบวนการ
ดังกล่าวไปปรับใช้ตามความเหมาะสม อันจะเป็นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนว
การคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริม
สร้างความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และความ
สามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2. ศึ ก ษาผลการใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
การเรี ย นรู ้ ต ามแนวการคิ ด เชิ ง ระบบและการเรี ย นรู ้
แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถการคิดเชิง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาเชิ ง
สร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
2.1 ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและ
หลังการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรูต้ ามแนวการ
คิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน
2.2 ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรูต้ าม
แนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน
2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถใน การแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ยุทธศาสตร์
การจั ด การการเรี ย นรู ้ ต ามแนวการคิ ด เชิ ง ระบบและ
การเรียนรู้แบบโครงงาน กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามยุทธศาสตร์ การจัดการการเรียนรูต้ ามแนวการคิดเชิง
ระบบและการเรียนรูแ้ บบโครงงาน มีความสามารถในการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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2. กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิด
เชิงระบบและการเรียนรูแ้ บบโครงงาน มีความสามารถใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ยุทธศาสตร์ฯ สูงกว่า
ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์ฯ
3. กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูต้ ามแนวการคิดเชิง
ระบบและการเรียนรูแ้ บบโครงงานมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิด
เชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หลังการใช้ยุทธศาสตร์ฯ
สูงกว่า ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์ฯ
5. กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิด
เชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถ
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ สูง กว่ากลุ่มควบคุมที่ไ ด้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีด�ำเนินการ 3 ระยะ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการ
จัดการเรียนรู้มีวิธีด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
2. ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการจั ด การ
การเรียนรู้ ด้วยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยใน
โรงเรี ย นและผู ้ เชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ส อนสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษา
3. กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ที่สอน
สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ นวน
กลุ่มละ 5 คน
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ครูผู้สอนและ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ที่
สอนในมหาวิทยาลัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ
สัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลด้วยตนเองทัง้ การสัมภาษณ์กลุม่
ครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญโดยติดต่อประสานงานเพื่อขอ
สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบ
สัมภาษณ์และบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยน�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปตามประเด็นที่ได้จากการศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนรู้มีวิธีด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสั ง เคราะห์ ยุ ท ธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทฤษฎี แนวคิดการจัดการการเรียนรู้และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ น�ำมา
สังเคราะห์เพื่อก�ำหนดเป็นร่างยุทธศาสตร์การจัดการ
การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การร่างยุทธศาสตร์การจัดการ
การเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบ
โครงงานซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐาน
หลักการ จุดมุง่ หมาย องค์ประกอบ ขัน้ ตอนกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทผู้เรียน การวัดการ
ประเมินผลตามยุทธศาสตร์และการน�ำยุทธศาสตร์ไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งการตรวจสอบโครงร่างของยุทธศาสตร์ที่
ออกแบบนีไ้ ด้นำ� ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน พิจารณา
ความเหมาะสม

- 75 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.40
ระยะที่ 3การศึ ก ษาผลการใช้ ยุ ท ธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้มีวิธีด�ำเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี โรงเรียนประถมศึกษาทีเ่ ปิดสอน
ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2546 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 232 โรง
กลุ ่ ม ตั วอย่ า งที่ใช้ใ นการวิจัยเป็นเด็ก ปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 8 ห้องเรียน
ท� ำ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ ่ ม (Cluster Random
Sampling) จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จ�ำนวนเด็ก 69 คน แล้ว
จับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ�ำนวนเด็ก 34 คน
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ�ำนวนเด็ก 35 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มี 2 วิธีได้แก่ วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ฯ
และวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์
3. แบบแผนการทดลอง
ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองตามรูปแบบการ
ทดลองกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน (Non – equivalent
Control Group Pretest Posttest Design)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 5 ชนิด ได้แก่

1 ) แ ผ น ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ต า ม
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนฯ แบบปกติการหาคุณภาพ ได้ค่า
ความสอดคล้อง (IOC) = 1.00
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์การหาคุณภาพ ได้ค่าความสอดคล้อง
(IOC) = 1.00, ค่าความเชื่อมั่น (α- Coefficient) =0.87
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์การหาคุณภาพ ได้คา่ ความสอดคล้อง
(IOC) = 1.00, ค่าความเชื่อมั่น (α- Coefficient) =0.96
4) แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมความสามารถ
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การหาคุณภาพ ได้ค่าความ
สอดคล้อง (IOC) = 1.00
5) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การหาคุณภาพ ได้ค่าความ
สอดคล้อง (IOC) = 1.00
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในระยะนี้ มีขั้นตอนการด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ก่อนการทดลองได้ด�ำเนินการทดสอบ
กับเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของเด็ก
ปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมด้วย
แผนการจัดประสบการณ์ตามยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่ม
ควบคุมด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดประสบการณ์แบบปกติ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญ
ั หาเชิง
สร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุ่ม
3) หลังการทดลองได้ด�ำเนินการทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กับเด็กกลุ่ม
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ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
กับก่อนการทดลอง
เด็กปฐมวัยพบว่า ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตาม
แนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน มี
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขื่อยุทธศาสตร์ 2) ความเป็นมา
(%) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ และความส�ำคัญ 3) ทฤษฎีที่น�ำมาใช้พัฒนายุทธศาสตร์
คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการคิด 4) หลักการของยุทธศาสตร์ 5) จุดมุง่ หมายของยุทธศาสตร์
เชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง 6)กระบวนการของยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูต้ าม
แนวการคิ ด เชิ ง ระบบและการเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานมี
สร้างสรรค์
2) การเปรี ย บเที ย บคะแนนการทดสอบ องค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ 6.1) ด้านกระบวนการของการ
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคะแนน จัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นจุดประกายการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ กับเกณฑ์ ขั้นพิชิตการค้นหา ขั้นแบ่งปันร่วมสร้าง ขั้นจัดวางระบบ
ร้อยละ 80 ใช้การทดสอบทีแบบกลุม่ เดียว (One Sample ความรู้ และขั้นสรุปสู่การน�ำเสนอ และ 6.2) ด้านการจัด
ปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ 7)
t – test)
3) การเปรี ย บเที ย บคะแนนการทดสอบ การวัดและการประเมินผลตามยุทธศาสตร์
2.ผลการศึกษาการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนและ การเรี ย นรู ้ ต ามแนวการคิ ด เชิ ง ระบบและการเรี ย นรู ้
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
(dependent Samples t – test)
4) การเปรี ย บเที ย บคะแนนการทดสอบ สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2.1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดเชิง
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า หลังการจัดกิจกรรม
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบทีแบบอิสระ กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ มี
คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิด เชิงวิทยาศาสตร์ ไม่
(Independent Samples t – test)
5) วิ เ คราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ำ� หนดไว้โดย
ของคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง มีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ยุทธศาสตร์ฯ สูงกว่า ก่อนการ
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง ใช้ยทุ ธศาสตร์ฯอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ
สร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่ม ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ทดลองกับกลุม่ ควบคุมด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์สงู กว่า กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
พหุคูณแบบทางเดียว (One Way MANOVA)
สถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้
1. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียน ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า หลังการจัด
รู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรม กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามยุทธ
ั หาเชิง
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ฯ มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการแก้ปญ
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สร้างสรรค์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก�ำหนดไว้โดยมีคะแนนเฉลีย่ หลังการใช้ยทุ ธศาสตร์สงู กว่า
ก่อนการใช้ยุทธศาสตร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง

มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้
ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ในกลุ ่ ม ทดลอง
และกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ ท� ำ การทดสอบ
ด้วยMultivariate Test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
หลั ง การทดลอง พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถ
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย มี ป ระเด็ น ที่ ส ามารถน� ำ มา
อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากผลการวิจัย
พบว่า เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์ฯ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมฯ
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมฯ แสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ฯ สามารถเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งผู้วิจัยสรุป
แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ การจัดการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเป็น
ส�ำคัญ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูข้ องเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ศกึ ษาค้นคว้า
อย่ า งลุ ่ ม ลึ ก ในเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ที่ เ ด็ ก สนใจ ท้ า ทาย
ความสามารถของเด็ก กระตุ้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาค�ำตอบที่มาจาก
ความสนใจและความต้องการของเด็ก สอดคล้องกับ
แคทซ์และชาร์ด (Katz & Chard, 1994: 15-16) กล่าว
ว่า การจัดประสบการณ์แบบโครงงานเป็นการศึกษา
แบบลุ่มลึกในหัวข้อที่เด็กสนใจ และครูพิจารณาแล้ว
ว่ามีคุณค่าในการเรียนรู้ โครงงานมีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาสติปัญญา การศึกษาวิชาการต่างๆ ทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน นอกจาก
นี้ ก ารจั ด ประสบการณ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ฯ ยั ง มี ก าร
ผสมผสานกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น การสนทนา
พูดคุยการสัมภาษณ์วิทยากร การอภิปรายซักถาม การ
ส�ำรวจ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิ บั ติ จึ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ในทุ ก ด้ า น
ท�ำให้เด็กเห็นคุณค่า เชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา ดังที่แลงแอน
(Langan , 2005)ได้กล่าวถึง การสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์โดยการใช้วิธีการกระตุ้นด้วยค�ำถาม
เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาค�ำตอบด้วยตัวเองผู้สอนจะเปลี่ยน
บทบาทจากผูเ้ ฉลยค�ำตอบมาเป็นเพียงผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำเน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยการท�ำงานเป็นทีมผู้เรียน
เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระท�ำ (การทดลอง) เป็นการส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวผูเ้ รียนเองได้รบั ค�ำตอบ
ของข้อสงสัยจากการลงมือปฏิบัติ
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ประเด็นทีส่ อง การจัดการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้เนื่องจากยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่พัฒนา
ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การสอนวิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก
ปฐมวัย กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ จะต้องครอบคลุมส่วนประกอบที่ส�ำคัญ 3
ประการ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านวิธีสอน และด้านบริบท
การเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551: ก) ด้านเนื้อหา มุ่งให้เด็กเกิดความ
เข้าใจ มากกว่าจะจ�ำเป็นองค์ความรู้ และไม่ใช่การท่องจ�ำ
แต่เป็นการเรียนรู้จากการให้เด็กคิดและมีเหตุผล เข้าใจ
มโนทัศน์ต่างๆ เน้นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กและเด็กมีความ
สนใจ สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมเอื้อให้เด็กได้ลงมือ
กระท�ำตามธรรมชาติของเด็กที่ชอบส�ำรวจตรวจสอบ มี
ความอยากรูอ้ ยากเห็น ชอบแสวงหาความรู้ ด้านวิธสี อน
เนือ่ งจากเด็กปฐมวัยมีธรรมชาติของการสืบเสาะหาความ
รูแ้ บบวิทยาศาสตร์อยูใ่ นตนเอง กระบวนการเรียนรูจ้ งึ มุง่
เน้นให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยให้
เด็กได้พัฒนาความตระหนักรู้ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกรอบตัวของเด็กเอง ด้านบริบทการเรียนรู้ มุง่ เน้นให้
เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีส่ ง่ เสริมธรรมชาติ เช่น การสังเกต
การส�ำรวจ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ชุมชน ท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่
จะเห็นได้ว่า การด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของทุกคนต่างมี
ความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จึงมีความส�ำคัญที่ท�ำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด
ทัง้ ความคิดทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทกั ษะทีส่ ำ� คัญในการค้นหาความรู้
มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตั ด สิ น ใจโดยใช้ ข ้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายและมี ป ระจั ก ษ์
พยานตรวจสอบได้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้คน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและเทคโนโลยี

ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น รวมทั้ ง การน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ มี เ หตุ ผ ล มี คุ ณ ธรรม นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ย
ให้คนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
การดู แ ลรั ก ษาตลอดจนการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น (สถาบั น
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551: 1)
เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์
การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิงระบบและการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยจากผลการ
วิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามยุทธศาสตร์ฯ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมฯ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมฯแสดงให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์ฯ สามารถเสริม
สร้างความสามารถในการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งผู้
วิจัยสรุปแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ การจัดการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์
การจั ด การการเรี ย นรู ้ ต ามแนวการคิ ด เชิ ง ระบบและ
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็ก
เป็นส�ำคัญ เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ
เด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะใน
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงเหตุผล
ฝึกให้เด็กได้ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ท�ำให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น โดย
เด็กไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่เด็กพูดหรือแสดงความคิดเห็น
นั้ น จะผิ ด เพราะค� ำ ตอบที่ ถู ก ต้ อ งไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งค� ำ ตอบ
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เดียว ดังที่ อรพรรณ พรสีมา (2543: 44-45) กล่าว
ว่า การแก้ปัญหาเป็นทักษะการคิดระดับสูงประเภท
หนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิจารณญาณ และการ
คิดแบบสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ แวน ดิคและคินซ์
(Van Dijk & Kintsch,1983) กล่าวว่า การแก้ปัญหา
เป็นกระบวนการทางสมอง หรือขัน้ ตอนในการด�ำเนินการ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ และ สุคนธ์ สินธพานนท์
และคณะ (2551: 104)กล่าวว่า
การแก้ปญ
ั หาเป็นการน�ำประสบการณ์เดิมทีเ่ กิด
จากการเรียนรูม้ าเป็นพืน้ ฐานการแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์
หรือปัญหาใหม่โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
แก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ก�ำหนด
ไว้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของบุคคลจะแตก
ต่างกันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณ์ ความ
สนใจ สติปัญญา ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ยุทธศาสตร์นั้น ครูจะกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการ และ
พูดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย คิดให้แปลกและ
แตกต่างไปจากเพือ่ นคนอืน่ กิจกรรมมีลกั ษณะทีเ่ ปิดกว้าง
ทางความคิดให้อิสระแก่เด็กในการคิดแก้ปัญหา เพราะ
การแก้ปญ
ั หานัน้ เป็นกระบวนการทางสมองเกีย่ วกับการ
คิดการจินตนาการเป็นพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาทีเ่ ด็กคิด
แก้ปัญหาโดยน�ำประสบการณ์เดิม และจากการร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ประเด็ น ที่ ส อง การจั ด สภาพแวดล้ อ มและ
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเป็นปัจจัยที่ครูจะ
ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดี
ถ้าหากว่ามีการจัดกิจกรรมภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น มี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยที่สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ต้องตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย
จั ด พื้ น ที่ ใ ห้ เ พี ย งพอ สะดวกในการท� ำ กิ จ กรรม เด็ ก
สามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้สะดวก และปลอดภัย จัด

ห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างที่เพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวกมีการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นสุข ไม่เครียด
ไม่กดดันเด็ก ให้เด็กมีอิสระในการคิด การกระท�ำและ
การแสดงออก มีบรรยากาศที่เป็นมิตร รักใคร่ อบอุ่น
ให้เด็กมีความรู้สึกเหมือนเด็กอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองใน
ครอบครัวของตนเอง เด็กมีความรู้สึกไว้วางใจและรู้สึก
ว่าตนเองเป็นบุคคลที่ส�ำคัญต่อเพื่อน ต่อบุคคลอื่นๆใน
สังคม และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนควรดูแล
อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย
สวยงามสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิด
ธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชนท้อง
ถิ่นจัดบริเวณส�ำหรับการส�ำรวจให้มีความหลากหลายทั้ง
ในร่มและกลางแจ้ง มีพนื้ ผิวแตกต่างกันเช่น หญ้า ดิน ปูน
ไม้ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษาความ
สะอาดจัดสถานที่และเครื่องใช้ในการส�ำรวจให้พอเพียง
ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษาและ
ควรให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อช่วยพัฒนา
ทั้งกายและจิตให้เด็กมีความสนุกสนานในการส�ำรวจ
และจัดการกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสอดคล้องกับ ลัดดา
ภู่เกียรติ (2544)กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
โครงงานตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ คือเชือ่ มัน่ ในศักยภาพการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิน่ ผูเ้ รียนได้
บูรณาการทักษะประสบการณ์ความรูส้ งิ่ แวดล้อมรอบตัว
ตามสภาพจริง
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์
การจั ด การการเรี ย นรู ้ ต ามแนวการคิ ด เชิ ง ระบบและ
การเรียนรูแ้ บบโครงงาน สามารถเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยได้สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ก่ อ นการน� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
การเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ ค วรมี ก ารประชุ ม ชี้ แจง ท� ำ ความ
เข้าใจร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง เนื่องจาก
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวการคิดเชิง
ระบบและการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ มีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้คิด ได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่เน้นการ
สอนอ่านสอนเขียน ผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ
คิดว่าเด็กไม่ได้เขียนและ ไม่ได้เรียน และในบางครั้งที่มี
การน�ำเด็กออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ หรือ
การเชิญวิทยากร บุคคลจากภายนอกมาให้ความรูก้ บั เด็ก
อาจจะต้องขออนุญาตผู้บริหาร ผู้ปกครอง ซึ่งนอกจาก
การอนุญาตแล้ว ก็อาจจะรวมถึงการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณและการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น
1.2 การน�ำยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
ไปใช้ ผู้สอนควรมีการเตรียมตัวที่ดีโดยมีการศึกษาและ
ท�ำความเข้าใจยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตาม
แนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงานให้
ชั ด เจนก่ อ นน� ำ ไปใช้ โดยผู ้ ส อนที่ น� ำ ยุ ท ธศาสตร์
การจั ด การการเรี ย นรู ้ นี้ ไ ปใช้ จะมี บ ทบาทที่ เ ปลี่ ย น
ไปจากเดิม โดยเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็น
ผู้อ�ำนวยความสะดวก และเป็นผู้ชี้แนะให้เด็กสามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 สถานการณ์ ป ั ญ หา หรื อ ปั ญ หา ที่
น�ำมากระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาใกล้ตัวเด็ก
ที่เด็กได้มีโอกาสพบเจอในชีวิตประจ�ำวัน เหมาะสมกับ
วั ย สอดคล้ อ งกั บ หน่ ว ยการจั ด ประสบการณ์ ที่ ก� ำ ลั ง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิด
ความสนใจ กระตือรือร้นและมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการน�ำยุทธศาสตร์การจัดการ
การเรี ย นรู ้ ต ามแนวการคิ ด เชิ ง ระบบและการเรี ย นรู ้
แบบโครงงาน ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณ ลักษณะของการเห็นคุณ ค่าและมีค วามเชื่อมั่นใน
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม
การรู้จักบทบาทของตนเองในสังคม เป็นต้น
2.2 ควรน�ำยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
ตามแนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู้แบบโครงงาน
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการด�ำรง
ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กหลายคน
จะมีปัญหาในการเข้าสังคม การใช้ภาษาและการสื่อสาร
การท�ำงานและการอยู่ร่วมกับคนอื่น รวมไปถึงเด็กที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติ รวมทั้งเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธใี ช้ปญ
ั หา
เป็นฐานกับวิธีปกติ การวิจัยนี้ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านแหลม
แท่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 34 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 14 ชัว่ โมง ส�ำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ใช้คา่ เฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานสูง
กว่าวิธีปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 3) เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานสูงกว่าวิธปี กติอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้ ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์
*นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***นาวาตรี ดร. ภาควิชาวิจัยและวัดผลทางสถิติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the result of studying Science
of Prathomsuksa six students by using problem based learning method and traditional learning
methods. This research also was compared with the process of science and scientific attitude of
Prathomsuksa six students. The sample consisted of 34 students in Prathomsuksa six, who enrolled
on the first semester in academic year of 2015 at Ban Laem Tan School, Mueng District, Chonburi
Province. The students were selected by purposive sampling. This research took 14 hours. The
research instruments were lesson plans, learning achievement test, the process of science skill test
and scientific attitude test. The research was analyzed by using mean and standard deviation, and
t-test. These were the results of the research. 1) The result of studying science of Prathomsuksa
six students who were taught by using problem based on learning method was higher than using
normal learning method. The result was statistically higher significant at (p<.05). 2) The result of
science skill of Prathomsuksa six students who were taught by using problem based on learning
method was not different from using traditional learning method. The result was statistically
significant in general. 3) The scientific attitude of Prathomsuksa six students who were taught by
using problem based on learning method was higher than using traditional learning method. The
result was statistically higher significant at (p<.05).
Keywords: learning approach/ problem-based/ learning achievement/ scientifics attitudes

บทนำ�
ปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
อีกทั้งยังเป็นยุคสังคมของการเรียนรู้ และภูมิปัญญาถูก
น�ำมาใช้ในการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ
การศึกษาจึงเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะผลักดันประเทศให้ก้าว
สู่ศตวรรษใหม่อย่างมั่นคง ซึ่งคุณภาพของการศึกษาจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้อตระหนัก การเรียนโดยการ
ท่องหนังสือหรือท่องจ�ำ มุ่งแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก โดย
ครูเป็นผู้ป้อนหรือถ่ายทอดโดยตรงนั้นไม่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ครบในทุก ๆ ด้าน (วัลลี สัตยาศัย, 2547 : 2)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลง

ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล
สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก และพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
ก�ำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งมี
เจตคติทจี่ ำ� เป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญบนพื้น
ฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ (ชนัญธิดา พรมมา, 2554 : 2) ซึ่ง
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การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์นั้น
ครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยการน�ำ
นวัตกรรมใหม่ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการสังเกต
ตั้งค�ำถาม หาค�ำตอบ รู้จักการท�ำงานเป็นกลุ่มให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ครูจะต้องจัดเตรียมการสอน โดยมีการ
วางแผนกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การวัดผล ประเมินผล กิจกรรมจะต้องเน้น
กระบวนการคิด วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล แก้
ปัญหา การมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน การสร้างค�ำอธิบาย
เกีย่ วกับข้อมูลทีส่ บื ค้นเพือ่ น�ำไปสูค่ ำ� ตอบของปัญหาต่างๆ
(กรมวิชาการ, 2545 : 142-143)
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น เน้น
ให้ผู้เรียนได้คิดค้นความรู้และลงมือปฏิบัติหรือกระท�ำ
จริงทุกขั้นตอน จนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ จึง
จ�ำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน
ที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมี
หลายวิธี ได้แก่ การสอนแบบใช้สถานการณ์จ�ำลอง การ
สอนแบบใช้บทบาทสมมติ การสอนแบบร่วมมือ การสอน
แบบกรณีตัวอย่าง การสอนแบบทดลอง การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น ส�ำหรับวิธีสอนหรือกิจกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทนี่ ยิ มใช้มหี ลายวิธี
แต่ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีวิธีสอนหรือกิจกรรมใดที่ดีที่สุด
เหมาะกับทุกสถานการณ์ ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์จึงต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับความ
สามารถของนักเรียน เนื้อหาวิชา ตลอดจนอุปกรณ์การ
สอนที่มีอยู่ และการสอนแบบบรรยายเป็นวิธีสอนที่ครู
สอนโดยถ่ายทอดความรู้จ�ำนวนมากแก่นักเรียนโดยตรง
เป็นวิธีการหนึ่งที่น�ำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะ
องค์ความรูท้ เี่ ลือกสรรและจัดล�ำดับไว้อย่างดี การด�ำเนิน
การอาจแบ่งได้ 4 ตอน คือ การกล่าวน�ำ ตัวเนื้อเรื่อง การ
สรุปย่อระหว่างน�ำเสนอ และการสรุปการบรรยาย (ภพ
เลาหไพบูลย์, 2542 : 18)

ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นวิธสี อนทีส่ อดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึง่
ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวน
การจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้าง
ความรู้จากกระบวนการท�ำงานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกีย่ วกับชีวติ ประจ�ำวัน และมีความส�ำคัญต่อ
ผู้เรียน ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียน
รู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลและสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา
รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะ
ได้ฝกึ ฝนการสร้างองค์ความรูโ้ ดยผ่านกระบวนการคิดด้วย
การแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 1) อีกทั้งการเรียน
รู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจาก
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์นยิ ม โดยให้
นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการใช้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
แห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ ได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษา การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�ำงานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจแก้ปัญหาเป็นฐาน (มัณฑรา ธรรม
บุศย์, 2545 : 13)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นทั้ ง ระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจะเน้ น ให้ มี กิ จ กรรมการ
ทดลอง โดยเน้นกระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหล่านีแ้ ก้ปญ
ั หาต่างๆต่อไปใน
อนาคต แต่ปัญหาที่ประสบก็คือ ไม่ว่าหลักสูตรจะดีเพียง
ใด ถ้าการจัดการเรียนการสอนยังคงเหมือนเดิม คือ มี
ครูเป็นศูนย์กลางสอนให้จ�ำมากกว่าสอนให้ท�ำ สอนให้
เชื่อมากกว่าการสอนให้ขัดแย้ง สอนเนื้อหามากกว่าสอน
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กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งไม่ได้น�ำศักยภาพของผู้
เรียนมาใช้ แต่เป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้
เรียนโดยสิ้นเชิง (บุรชัย ศิริมหาสาคร, 2540 : 20) และ
พบว่า ในปัจจุบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมายเท่าที่ควร อันมีปัจจัยประการหนึ่ง คือ ครู
ไม่เข้าใจแบบการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้นครูจึง
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละแบบได้ (วัลลภ กันทรัพย์, 2534, หน้า 56) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยมาตรฐานเดียวกัน
สอนโดยวิธสี อนเดียวกัน ในเวลาเท่ากัน กับนักเรียนทุกคน
กระบวนการอย่างนีท้ ำ� ให้นกั เรียนบางส่วนเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั
ความรู้ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะที่นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น (อดุลย์
วงษ์ใหญ่, 2538 : 30) ซึ่งการจัดการเรียนรู้จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของครูและ
นักเรียน โดยลดบทบาทของผูส้ อนจากการเป็นผูบ้ อกเล่า
บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยพัฒนาให้เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ในตัวผูเ้ รียน ท�ำให้ผเู้ รียนมีความรูส้ กึ ต่อการ
คิด การกระท�ำ และการตัดสินใจในกาแสวงหาความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความ
มีเหตุผล ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม
ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ และ
ใจกว้าง เต็มใจรับฟังความคิดใหม่ ๆ ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกนี้
จะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน และสามารถพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ได้ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538 : 28-30)
จากสภาพการณ์และปัญหาการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานว่าจะท�ำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่างจากการจัดการเรียน

รู้โดยวิธีปกติหรือไม่ อย่างไร โดยเลือกศึกษาทดลอง
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญ อันจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ
3. เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี
จ�ำนวนนักเรียน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 34 คน
3. เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องหินบนผิวโลก
และภายนอกโลก
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการทดลอง ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้ระยะเวลา สัปดาห์ละ 2
ชั่วโมง รวมเป็น 14 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยด�ำเนินการจัดการ
เรียนรู้ทั้งสองกลุ่มด้วยตนเอง
5. ตัวแปรที่ศึกษา
5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการจัดการเรียน
รู้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี
		 1) วิธจี ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
		 2) วิธีจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ
5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
		 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์
		 2) ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน
		 3) เจตคติทางวิทยาศาสตร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นกาวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้
แบบแผนการทดลองการเปรี ย บเที ย บกลุ ่ ม แบบคงที่
(The static-group comparison design) (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2530, หน้า 121) ไม่มีการสุ่มตัวอย่างแต่มีการ
วัดผลหลังการเรียน ซึ่งผู้วิจัยท�ำการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง
โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 อย่าง ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหา
เป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องหินบน

โลกและภายนอกโลก ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
6 จ�ำนวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง
ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้น คือ ก�ำหนดปัญหา ท�ำความ
เข้าใจกับปัญหา การน�ำเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นคว้า
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้ สรุปและ
ประเมินค่าของค�ำตอบ และน�ำเสนอและประเมินผลงาน
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (5E)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องหินบนโลกและ
ภายนอกโลก ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การ
สร้างความสนใจ ขัน้ การส�ำรวจและค้นหา ขัน้ การอธิบาย
และลงข้อสรุป ขั้นการขยายความรู้ และขั้นการประเมิน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92
3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 8 ด้าน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบให้
คะแนนตามความคิดเห็น 5 ระดับ จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .86

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้ น ตอนการทดลอง ผู ้ วิ จั ย น� ำ เครื่ อ งมื อ ที่
สร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บ้านแหลมแท่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีขั้นตอน
การทดลอง ดังนี้
1. เลื อ กนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1
เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เป็นกลุ่มควบคุม
2. ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ�ำนวน 7 แผนการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง
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โดยจัดสถานการณ์ของทั้ง 2 กลุ่มให้เหมือนกัน ยกเว้น
กลุ่มทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ใช้การ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่วนกลุ่มควบคุม
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ใช้การจัดการเรียน
รู้โดยวิธีปกติ
3. หลั ง จากการจั ด การเรี ย นรู ้ เ สร็ จ สิ้ น ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน ครบทั้ง 2 กลุ่มแล้ว ผู้วิจัย
จะท�ำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวัดเจตคติทางการเรียน
วิทยาศาสตร์
4. น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวัดเจตคติ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
5. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป ตาม
ล�ำดับขั้นตอนดังนี้
5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธี
ปกติ
5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติ
5.3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติ

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานสูงกว่าวิธปี กติ อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นในการ
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลจากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานสูงกว่า
วิธีปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กอบวิทย์ พิริยวัฒน์ (2554) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกับนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นเพื่อ
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ และหาค�ำตอบ รวม
สรุปผลการวิจัย
ทั้งหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง ซึ่ง
การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ เรื่องนี้ กมลวรรณ สายจุฑารัตน์ (2556) ได้กล่าวถึงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นกระบวนการ
โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญ จัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสร้าง
ความรู้จากกระบวนการท�ำงานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ทางสถิติ (p<.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำตัวที่มีความส�ำคัญต่อผู้
เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ และกระบวนการเรียน
รู้ สามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ ำ� ตนเอง สร้างองค์ความรูโ้ ดย
ผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา อีกทั้งการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยได้ทดลองจัดการ
เรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ มีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเฉพาะของ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 8) ประกอบ
ด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก�ำหนดปัญหา เป็นขั้นตอน
ที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ เพื่อน�ำมากระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหาสามารถก�ำหนดสิ่ง
ที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียน และเกิดความ
สนใจที่จะค้นหาค�ำตอบ 2) ขั้นท�ำความเข้าใจกับปัญหา
ผูเ้ รียนจะต้องท�ำความเข้าใจกับปัญหาทีต่ อ้ งการจะเรียนรู้
ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้ 3) ขั้นน�ำเสนอแผนการศึกษาค้นคว้าผู้เรียนจะ
ต้องท�ำการตัง้ สมมติฐานทีเ่ ชือ่ มโยงกับปัญหาโดยใช้ความ
รู้เดิมจากสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเรียงล�ำดับเนื้อหา
จากนั้นคัดเลือกสมมติฐานที่จะน�ำมาศึกษาเพิ่มเติมต่อ
ไป 4) ขั้นด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก�ำหนดสิ่งที่
ต้องเรียน ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธกี าร
หลากหลาย 5) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�ำ
ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปราย
ผล และสังเคราะห์ความรูท้ ไี่ ด้มาว่ามีความเหมาะสมหรือ
ไม่ เพียงใด 6) ขัน้ สรุปและประเมินค่าของค�ำตอบ ผูเ้ รียน
แต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผล
งานว่า ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่
เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุม่ ช่วยกันสรุปองค์ความรูใ้ นภาพ
รวมของปัญหาอีกครั้ง และ 7) ขั้นน�ำเสนอและประเมิน
ผลงาน ผู้เรียนน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และ
น�ำเสนอ เป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุก
กลุ่ม จะเห็นได้ว่าการวัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็น

ฐานมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ท�ำให้นักเรียนเรียนรู้
โดยการน�ำตนเองค้นหาและแสวงหาความรู้ ค�ำตอบด้วย
ตนเอง จึงเกิดความจ�ำที่ทนนาน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
2. ผลจากการวิจัย พบว่า ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานไม่สูงกว่า
วิธีปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 2 ที่
ว่า “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียน
ทั้งสองกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีที่ต่างกันนั้น
ต่างมีพื้นฐานประสบการณ์เดิมทางทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานและวิธปี กติ คือ วิธกี ารสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) นั้น ต่างมีกระบวนการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ดังที่ กมลวรรณ สายจุฑารัตน์ (2556) ได้กล่าวถึงการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานประการหนึ่ง คือ
การเรียนรูม้ ลี กั ษณะการบูรณาการความรูแ้ ละบูรณาการ
ทักษะกระบวนการต่างๆ และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) (2545) กล่าวถึง
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประการหนึง่ คือ การ
ส�ำรวจและค้นหาซึ่งโดยภาพรวมแล้วการจัดการเรียนรู้
ทั้งสองวิธีนี้ ต่างมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องอาศัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยกัน อันได้แก่
ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการค�ำนวณ ทักษะ
การจ�ำแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา ทักษะการจัดกระท�ำและ
สื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
และทักษะการพยากรณ์ (ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 2547)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้เป็นความช�ำนาญ
และความสามารถในการใช้การคิดเพือ่ ค้นหาความรู้ โดย
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา
ไม่ใช่ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ เพราะเป็นการท�ำงานของ
สมอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545 : 9)
3. ผลการวิจัย พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ในข้อที่ 3 ที่ว่า “เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าวิธีปกติ” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับการจัดการเรียน
รู้โดยวิธีปกติ คือ วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5E) นั้น ต่าง
มีกระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างจิตพิสยั ทีด่ ตี อ่ การ
เรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้
โดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานมีขนั้ ตอนการก�ำหนดปัญหา หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปัญหา สามารถก�ำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้
เรียนอยากจะรู้ และอยากเรียนได้ และเกิดความสนใจ
ที่จะค้นหาค�ำตอบนั้น ๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สืบเสาะ (5E) ก็มีขั้นตอนการสร้างความสนใจเป็นการ
น�ำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจ ความสงสัย
จากเหตุการณ์ที่กำ� ลังเกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจใคร่รู้น�ำไปสู่ประเด็นที่จะศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เป็นต้น แต่การที่นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น มีค่าเฉลี่ยเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์มากกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะ (5E) ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดีด้วยกันทั้งคู่ เนื่องด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างแยบคายหรือลึกซึ้งกว่าไม่ว่าจะ
เป็นขั้นตอนก�ำหนดปัญหา ขั้นท�ำความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นการน�ำเสนอแผนการศึกษาค้นคว้า ขั้นด�ำเนินการ
ศึกษาค้นคว้า ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นสรุปและประเมิน
ค่าของค�ำตอบก�ำหนด และขั้นน�ำเสนอและประเมินผล

งาน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ใน
ส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ คือ การ
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5E) นั้น มีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ ขั้นการสร้างความสนใจ ขั้นการส�ำรวจและ
ค้นหา ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นตอนขยายความ
รู้ และขั้นการประเมิน โดยจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้
โดยวิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูโ้ ดยวิธปี กติ
ต่างมุง่ เสริมสร้างให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรม
ของบุคคลทีม่ เี จตคติทางวิทยาศาสตร์ แต่การจัดการเรียน
รู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ปัญหา
หรือสถานการณ์ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างให้นกั เรียนเกิดคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย์ (2537, หน้า 12-13) ได้กล่าว
ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ประการหนึ่ง คือ ความอยากรู้ อยากเห็น
เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพือ่ แสวงหาค�ำตอบ
ที่มีเหตุผลในเรื่องต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็น
ฐานผู้สอนต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
เหมาะสม โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
รายวิชาที่สอน ผู้เรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้
ปัญหาเป็นฐานอย่างถ่องแท้
1.2 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้
ปัญหาเป็นฐานมีขั้นตอนตามล�ำดับ 7 ขั้น ซึ่งผู้สอนต้อง
ควบคุมเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก�ำหนด
เวลา โดยนักเรียนต้องปรับตัวให้ทนั ตามก�ำหนดเวลาของ
กิจกรรมนั้น ๆ
1.3 ช่วงเวลาที่นักเรียนด�ำเนินกิจกรรม ผู้
สอนควรกระตุน้ ด้วยค�ำถามทีส่ ร้างสรรค์ และเสริมแรงใน
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ทางบวกทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ให้นกั เรียนมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนต้องชี้แนะให้นักเรียนได้
คิดเพื่อน�ำไปสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.4 ผูส้ อนควรคอยกระตุน้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้
โดยการชี้น�ำตนเองได้
1.5 ผูส้ อนต้องเป็นผูบ้ ริการทีด่ ใี นการเตรียม
สถานที่ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่หลาก
หลาย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
1.6 ผูส้ นใจสามารถน�ำการจัดการเรียนรูโ้ ดย
วิธใี ช้ปญ
ั หาเป็นฐานไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
รู้ในวิชาอื่น ๆ ได้

2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
2.1 ควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.2 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น การจัดการเรียน
รู้โดยวิธีการคิดแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยวิธีแบบ 4
MAT เป็นต้น
2.3 ควรศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ้
โดยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วน�ำมาออกแบบเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ�ำนวน 86 คน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดมโนทัศน์ซึ่งเป็นแบบค�ำถามปลายเปิด วิเคราะห์มโนทัศน์ของนักเรียน โดยแบ่ง
เป็น 5 กลุ่ม คือ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน
และมโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วน มโนทัศน์คลาดเคลื่อน และไม่มีมโนทัศน์หรือไม่ตอบค�ำถาม ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วนในเรื่อง ความหมายของ
เซลล์ (ร้อยละ 76.75) การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส (ร้อยละ 40.70) และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส (ร้อยละ 37.21)
นอกจากนี้นักเรียนร้อยละ 51.16 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเรื่อง การชราภาพของเซลล์ แต่อย่างไรก็ตาม
นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดมโนทัศน์เรื่อง การสื่อสารระหว่างเซลล์ (ร้อยละ 52.33) และโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
(ร้อยละ 44.57) อีกทั้งยังมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ (ร้อยละ 44.19) จากผลการ
วิจัยชี้ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์ ซึ่งเป็นมโนทัศน์
พื้นฐานในการเรียนรู้มโนทัศน์อื่นๆ ในทางชีววิทยา ครูจึงควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ที่
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
* งานวิจัยนี้ได้ทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***อาจารย์ประจ�ำสาขาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
****อาจารย์ประจ�ำภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
The purpose of this research was to explore the concepts in the topic of “cell and cell
division” obtained from 86 high school students at a secondary school in the Secondary Educational
Service Area Office 36. An open-ended questionnaire was applied to collect the data. To analyze
data, students’ responses were categorized into five groups including scientific conceptions, partial
scientific conceptions, partial scientific conceptions with misconceptions, misconceptions and no
conceptions, or no answer. The results showed that the majority of students had partial scientific
conceptions with misconceptions of meaning of cell (76.75%), mitosis (40.70%), and meiosis
(37.21%). Furthermore, 51.16% of students had partial scientific conceptions of cell aging. However,
most of the students had no conceptions of cell communication (52.33%), and cell structure and
function (44.57%), including that they held misconceptions of cell differentiation (44.19%). The
study indicates that students held no scientific conceptions of cell and cell division which the
basic concepts for learning other concepts in biology. Teachers should create learning activities or
learning models for enhancing students have more scientific conceptions of cell and cell division.
Keywords : scientific conception, cell and cell division, misconception

บทนำ�
การมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน�ำ
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
และบริบทต่างๆ ในชีวติ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นคุณลักษณะ
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีส่ ะท้อนถึง การรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (scientific
literacy) ซึง่ การรูว้ ทิ ยาศาสตร์ถอื ว่าเป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในหลากหลายประเทศ
ทั่วโลก (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554; Crowther,
Lederman, & Lederman, 2005; Flick, & Lederman,
2006; Lederman, 1992) การทีน่ กั เรียนจะสามารถสร้าง
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหมาย เป็นที่ยอมรับ
และเข้าใจได้ง่ายส�ำหรับนักเรียน ต้องอาศัยการเชื่อมโยง
ระหว่างมโนทัศน์เดิมของนักเรียนกับมโนทัศน์ใหม่ที่เกิด
จากการเรียนรู้ (Brooks, & Brooks, 1993; Eisenkraft,

2003) มโนทัศน์เดิมของนักเรียนจึงมีความส�ำคัญและ
มีความจ�ำเป็นที่ครูจะต้องตรวจสอบมโนทัศน์เดิมของ
ผู้เรียน เพื่อให้ครูเข้าใจและสามารถน�ำมโนทัศน์เดิมของ
นักเรียนมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ที่จะสามารถส่งเสริม
ให้นักเรียนสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น
(อุษา นาคทอง; ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล; และนฤมล
ยุตาคม, 2550)
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์และการ
แบ่งเซลล์ จัดอยู่ในมาตรฐาน ว 1.1 สาระที่ 1 สิ่งมี
ชี วิ ต กั บ กระบวนการด� ำ รงชี วิ ต (ส� ำ นั ก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) ซึ่งต้องจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
เน้นวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะนักเรียนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรือ่ ง เซลล์และการแบ่งเซลล์ จึงจะสามารถเรียน
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รู้มโนทัศน์อื่นๆ ในทางชีววิทยาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ยก
ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับ
เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ แม้ว่าจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์คลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับรูปร่าง โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (Clement, 2007; Flores,
2003) และมีความเข้าใจสับสนเรื่องลักษณะและหน้าที่
ของผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์ (Flores, 2003) รวมทั้งยัง
ขาดมโนทัศน์เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบ
ไมโอซีส (อุษา นาคทอง; ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล; และ
นฤมล ยุตาคม, 2550) แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยที่ผ่าน
มายังไม่พบข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษามโนทัศน์ของนักเรียน
ในเรื่อง การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของเซลล์ และการชราภาพของเซลล์ อีกทั้งในบริบทของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนยังขาดการศึกษา
มโนทัศน์ของนักเรียนในเรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของนักเรียน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
มโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียน เพื่อ
น�ำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
หรือรูปแบบการเรียนรู้ที่จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรือ่ งเซลล์และการแบ่งเซลล์ให้
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงมโนทัศน์พื้นฐานนี้ไป
สู่การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในมโนทัศน์อื่นๆ
ทางชีววิทยาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ความสำ�คัญการวิจัย
ครูวทิ ยาศาสตร์และครูชวี วิทยา น�ำมโนทัศน์ของ
นักเรียนไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูห้ รือรูปแบบการเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
มีมโนทัศ น์วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์แ ละการแบ่งเซลล์
มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

ประชากร นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2558 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ�ำนวน 153 คน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2558 โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ�ำนวน 86 คน เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 65 คน และ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 21 คน การได้
มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นีเ้ ป็นการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้
เรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์มาแล้ว รวมทั้งเป็นนักเรียน
ทีม่ คี วามสนใจและสมัครใจทีจ่ ะทดสอบความรูข้ องตนเอง
ในเรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย งานวิจัยนี้ใช้เนื้อหา
เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ ซึ่งต้องจัดการเรียนรู้ให้
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน
เน้นวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 โดยครอบคลุ ม หั ว ข้ อ
เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ คือ ความหมายของเซลล์
วัตถุประสงค์การวิจัย
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์
เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ การชราภาพของเซลล์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส (Mitosis) และการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซีส (Meiosis)
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มโนทัศน์เรือ่ งเซลล์และการแบ่งเซลล์ หมายถึง
ค�ำอธิบายที่แสดงถึงความคิดและความเข้าใจเรื่องเซลล์
และการแบ่งเซลล์ ประกอบด้วย ความหมายของเซลล์
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์
การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ การชราภาพของเซลล์
การแบ่ ง เซลล์ แ บบไมโทซี ส และการแบ่ ง เซลล์ แ บบ
ไมโอซีส ซึ่งนักเรียนแสดงออกและสามารถวัดได้จาก
การเขียนอธิบายเพือ่ ตอบแบบวัดมโนทัศน์เรือ่ งเซลล์และ
การแบ่งเซลล์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงส�ำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่อง
เซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล :
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดมโนทัศน์
เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
ปลายเปิด ซึ่งครอบคลุมมโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่ง
เซลล์ คือ ความหมายของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของเซลล์ การชราภาพของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซีส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส โดยในการสร้าง
ข้อค�ำถามในแบบวัดมโนทัศน์นี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้ จึงก�ำหนดกรอบมโนทัศน์เรือ่ ง
เซลล์และการแบ่งเซลล์ ตามตัวชี้วัดในรายวิชาชีววิทยา
พื้นฐานและผลการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1
ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และท�ำการสร้างแบบวัดมโนทัศน์แบบ
ค�ำถามปลายเปิดขึ้นมาจ�ำนวน 20 ข้อ
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�ำแบบวัดมโนทัศน์ไปหา
คุณภาพ โดยการตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 คน

ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา จ�ำนวน 2 คน
และครูวิทยาศาสตร์ระดับช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 1
คน จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดมโนทัศน์เรือ่ ง
เซลล์และการแบ่งเซลล์ จ�ำนวน 20 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า มีขอ้ ค�ำถามทีไ่ ด้คา่ คะแนนความสอดคล้องระหว่าง
ผลการเรียนรูแ้ ละข้อค�ำถาม (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ที่อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จ�ำนวน
16 ข้อ ซึ่งเป็นข้อค�ำถามที่สามารถน�ำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ ทั้งนี้ก่อนการน�ำแบบวัดมโนทัศน์ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น�ำแบบวัด
มโนทัศน์ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 31 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ ผลการทดลองใช้
ปรากฏว่า นักเรียนสามารถอ่าน ท�ำความเข้าใจข้อค�ำถาม
และตอบค�ำถามในแบบวัดมโนทัศน์ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
โดยการให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำแบบวัดมโนทัศน์เรือ่ งเซลล์และ
การแบ่ ง เซลล์ โดยก� ำ หนดระยะเวลาที่ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างใช้ในการท�ำแบบวัดมโนทัศน์ คือ 60 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ : การวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบวัดมโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์
ใช้ ห ลั ก การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis)
และการตี ค วามสร้ า งข้ อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย (Analytic
Induction) ซึ่งเป็นการน�ำข้อมูลที่เป็นรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณ์ทมี่ องเห็นได้มาจัดกระท�ำ ตีความ และสร้าง
ข้อสรุปเชิงนามธรรม (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 144)
เปรียบเทียบค�ำตอบที่นักเรียนเขียนอธิบายกับมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ซงึ่ เป็นทีย่ อมรับในปัจจุบนั จากนัน้ จึงจัด
กลุ่มมโนทัศน์ของนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามแนวทาง
การจัดกลุ่มมโนทัศน์ของ Westbrook and Marek
(1992) ดังตัวอย่างการจัดกลุ่มมโนทัศน์ในตาราง 1
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ตาราง 1: กลุ่มมโนทัศน์ ความหมายของแต่ละกลุ่มมโนทัศน์ และตัวอย่างค�ำตอบ
กลุ่มมโนทัศน์
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Conceptions: SC)

ความหมายของแต่ละกลุ่มมโนทัศน์
ค�ำตอบที่เขียนอธิบายถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้อง
กับค�ำอธิบายซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาคมทาง
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทั้งหมด

มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน ค�ำตอบที่เขียนอธิบายสอดคล้องกับมโนทัศน์
(Partial Scientific Conceptions ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ไม่ครบถ้วน และ
: PC)
ไม่พบค�ำอธิบายที่ไม่สอดคล้องกับมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน ค�ำตอบที่เขียนอธิบายบางส่วนสอดคล้องกับมโน
และมโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วน ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และมีค�ำตอบที่เขียนอธิบาย
(Partial Scientific Conceptions บางส่วนไม่สอดคล้องกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
with Misconceptions: PC/MC)
มโนทัศน์คลาดเคลื่อน
ค�ำตอบที่เขียนอธิบายทั้งหมดไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง
(Misconceptions: MC)
กับค�ำอธิบายซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาคมทาง
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทั้งหมด
ไม่มีมโนทัศน์หรือไม่ตอบค�ำถาม ไม่ได้ตอบค�ำถาม ตอบว่าไม่เข้าใจค�ำถาม ตอบว่าไม่รู้
(No answer, No Conceptions: ตอบทวนค�ำถามหรือไม่ได้อธิบายเหตุผล
NC)

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความถู ก ต้ อ งในการตี ค วามหมาย
และสร้างข้อสรุป ผู้วิจัยได้หาความเชื่อถือได้ระหว่าง
ผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) โดยท�ำการจัด
กลุ่มมโนทัศน์ร่วมกับครูผู้มีประสบการณ์ในการสอน
รายวิชาชีววิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี จ�ำนวน 2 คน
ซึ่งในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ก�ำหนดรายละเอียดการจัดกลุ่ม
มโนทัศน์น�ำเสนอให้ครูทั้ง 2 คน ช่วยวิเคราะห์ โดยใช้
ข้อมูลประมาณร้อยละ 20 ของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งหาก
ผลการวิเคราะห์ข้อใดไม่ตรงกันจะใช้การอภิปรายจนได้
ข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด จากนั้นผู้วิจัยหาค่าความถี่และค่าร้อยละของ
นักเรียนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มมโนทัศน์ พร้อมทั้งคัดเลือก
ค�ำอธิบายของนักเรียนมาประกอบการน�ำเสนอข้อมูลใน

ตัวอย่างค�ำตอบ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ รูปร่าง
และขนาดของเซลล์ เพื่อให้เซลล์ไปท�ำ
หน้าที่เฉพาะอย่าง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
เกิดขึ้นเพื่อให้เซลล์ไปท�ำหน้าที่
เฉพาะอย่าง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
เซลล์ เพื่อให้เซลล์ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม
- การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เกิด
ขึ้นในสภาวะที่เซลล์ผิดปกติ เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
- ไม่ตอบค�ำถาม
- การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เกิด
ขึ้นเพื่ออะไร (ทวนค�ำถาม)

แต่ละกลุ่มมโนทัศน์ โดยก�ำหนดสัญลักษณ์แทนนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ตัวอักษร S แทน นักเรียน ตัวเลข
ทัง้ สองตัว แทน ล�ำดับทีข่ องการเป็นกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
เช่น S401 หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คนที่ 1 เป็นต้น

ผลการวิจัย
การศึ ก ษามโนทั ศ น์ เรื่ อ งเซลล์ แ ละการแบ่ ง
เซลล์ในครั้งนี้ ท�ำการวัดมโนทัศน์จากนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จ�ำนวน 86 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 4 จ�ำนวน 65 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 21 คน และแบ่งเป็นนักเรียนชายจ�ำนวน 28 คน
นักเรียนหญิงจ�ำนวน 58 คน รายละเอียดของผลการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2: ความถี่และร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มมโนทัศน์
มโนทัศน์เรื่อง
ความหมายของเซลล์
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
- ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์
- กอลจิ คอมเพล็กซ์ ไลโซโซม แวคิวโอล ไรโบโซม
- ไมโทคอนเดรีย
- คลอโรพลาสต์
- เอนโดพลาสมิกเรติคิวรัมชนิดเรียบและชนิดขรุขระ
- นิวเคลียส
การสื่อสารระหว่างเซลล์
การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
การชราภาพของเซลล์
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส
รวม

ความถี่และร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มมโนทัศน์
SC
PC
PC/MC
MC
NC
0 (0.00)
14 (16.28) 66 (76.75) 5 (5.81)
1 (1.16)
0 (0.00)
0 (0.00)
13 (15.12)
7 (8.14)
0 (0.00)
9 (10.47)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (2.33)
3 (3.48)
2.83
(3.29)

2 (2.33)
2 (2.33)
7 (8.14)
17 (19.77)
10 (11.63)
22 (25.58)
0 (0.00)
20 (23.26)
44 (51.16)
12 (13.95)
7 (8.14)
13.08
(15.21)

17 (19.76)
4 (4.65)
0 (0.00)
10 (11.63)
3 (3.49)
25 (29.07)
18 (20.93)
5 (5.81)
30 (34.88)
35 (40.70)
32 (37.21)
20.41
(23.74)

47 (54.65)
31 (36.05)
22 (25.58)
8 (9.30)
18 (20.93)
12 (13.95)
23 (26.94)
38 (44.19)
3 (3.49)
15 (17.45)
19 (22.10)
20.08
(23.37)

20 (23.26)
49 (56.98)
44 (51.16)
44 (51.16)
55 (63.95)
18 (20.93)
45 (52.33)
23 (26.74)
9 (10.47)
22 (25.58)
25 (29.07)
29.60
(34.39)

หมายเหตุ : SC : Scientific Conceptions; PC : Partial Scientific Conceptions, PC/MC : Partial
Scientific Conceptions with Misconceptions, MC : Misconceptions, NC: No answer or No Conceptions
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่มมี โนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลือ่ น
บางส่วน เรือ่ ง ความหมายของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส นอกจากนีน้ กั เรียนยังมี
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน เรือ่ ง การชราภาพของเซลล์ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่ยงั ขาดมโนทัศน์เรือ่ ง
การสื่อสารระหว่างเซลล์ และโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ อีกทั้งยังมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
สภาพของเซลล์ ทั้งนี้รายละเอียดของแต่ละมโนทัศน์ มีดังนี้
1. มโนทัศน์เรื่องความหมายของเซลล์ นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.75) มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลือ่ นบางส่วน (PC/MC) โดยนักเรียนสามารถระบุภาพเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ ได้ถกู ต้อง (ภาพ
ระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต คือ ภาพ A และ ภาพ C) แต่ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนโดยอธิบายว่า เซลล์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
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หรือ โมเลกุลขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สงั เกตดูเท่านัน้ ดังตัวอย่างค�ำตอบ
ของนักเรียน เช่น
“(เซลล์ คือ) สิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กทีไ่ ม่สามารถมอง
เห็นด้วยตาเปล่า / ภาพ A และ C (ภาพตัวอย่าง A และ
C) ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะเราต้องทดลอง
(สังเกต) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์” (S413)
“cell คือ โมเลกุลขนาดเล็กที่พบได้ในสิ่งมีชีวิต
รวมถึงมนุษย์ด้วย / ภาพ A และ C (ภาพตัวอย่าง A และ
C) เป็นรูปร่างของเซลล์ที่ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วน
B และ D คือ การรวมตัวของเซลล์เป็นรูปร่าง” (S506)
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ไม่สามารถระบุภาพ
เซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แต่ ส ามารถบอก
ความหมายของเซลล์ได้ ดังตัวอย่างค�ำตอบของนักเรียน
เช่น
“(เซลล์ คือ) หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
โดยสิ่งมีชีวิตต้องมีอยู่แล้ว / ทุกอันทั้ง A B C D (ทุกภาพ
ตัวอย่างในค�ำถาม) เป็นเซลล์เพราะทุกอันเป็นพืน้ ฐานของ
ชีวิตและเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น” (S519)
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 16.28 มี ม โนทั ศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) โดยนักเรียนเข้าใจถูกต้อง
ว่า เซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต แต่
นักเรียนยังไม่สามารถระบุได้ครบถ้วนว่า ภาพใดบ้าง
เป็นภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยนักเรียนมักระบุว่าภาพ
C เป็นภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิต แต่นักเรียนไม่สามารถ
ระบุได้ว่า ภาพ A ซึ่งเป็นภาพสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็เป็น
ภาพระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้มี
นักเรียนร้อยละ 5.81 ที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC)
โดยนักเรียนเข้าใจว่า เซลล์ คือ สิง่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ หรืออนุภาค
ที่เล็กที่สุด และมีนักเรียนเพียงร้อยละ 1.16 เท่านั้นที่ไม่
ได้ตอบค�ำถามนี้
2. มโนทัศน์เรือ่ งโครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์
ประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อยเรื่อง ผนังเซลล์และเยื่อหุ้ม
เซลล์ กอลจิ คอมเพล็กซ์ แวคิวโอล ไลโซโซม ไรโบโซม

ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม
และนิวเคลียส น�ำเสนอรายละเอียดของแต่ละมโนทัศน์
ย่อย ดังนี้
2.1 มโนทัศน์เรื่องผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์
นักเรียนร้อยละ 54.65 มีมโนทัศน์คลาดเคลือ่ น (MC) โดย
นักเรียนเข้าใจว่า ผนังเซลล์เป็นเยือ่ เลือกผ่านเช่นเดียวกับ
เยือ่ หุม้ เซลล์ และท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันไม่ให้สารบางชนิดเข้าสู่
เซลล์ ดังตัวอย่างค�ำตอบของนักเรียน เช่น
“เห็นด้วยเพราะหากไม่มีเยื่อเลือกผ่านเชื้อโรค
สารพิษต่างๆจะเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย อาจจะเป็นอันตรายแก่
เซลล์” (S521)
“เห็นด้วย เพราะหากไม่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้ม
เซลล์ สารต่างๆ ก็อาจจะผ่านเข้า cell ได้” (S502)
“เห็นด้วยเพราะผนังเซลล์ก็เหมือนผนังห้องที่
เลือกให้สารที่มีชนิดที่เหมาะสมเข้าไปได้” (S422)
ส�ำหรับนักเรียนร้อยละ 23.26 ไม่ตอบค�ำถาม
นี้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 19.76 มีมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลือ่ นบางส่วน
(PC/MC) โดยนักเรียนเข้าใจถูกต้องว่า ผนังเซลล์ทำ� หน้าที่
ห่อหุ้มและปกป้องเซลล์ท�ำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ แต่
นักเรียนเข้าใจคลาดเคลือ่ นว่า ผนังเซลล์เป็นเยือ่ เลือกผ่าน
เช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ คือ ยอมให้สารบางชนิดผ่าน
เข้า-ออกจากเซลล์ได้ อย่างไรก็ตามมีนกั เรียนร้อยละ 2.33
มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) โดยนักเรียน
เข้าใจถูกต้องว่า ผนังเซลล์ช่วยในการคงรูปร่างของเซลล์
แต่นักเรียนยังไม่สามารถบอกคุณสมบัติของผนังเซลล์
และเยื่อหุ้มเซลล์ได้
2.2 มโนทั ศ น์ เ รื่ อ งกอลจิ คอมเพล็ ก ซ์
แวคิวโอล ไลโซโซมและไรโบโซม เมื่อใช้ค�ำถามถาม
นักเรียนดังนี้ “พิจารณาออร์แกเนลล์ ดังต่อไปนี้ : แวคิว
โอล กอลจิ คอมเพล็กซ์ ไรโบโซม และไลโซม ออร์แกเนลล์
ใดแตกต่างจากออร์แกเนลล์อื่นมากที่สุด เพราะเหตุใด”
พบว่า นักเรียนร้อยละ 56.98 ไม่ตอบค�ำถามซึ่งถูกจัดอยู่
ในกลุ่มไม่มีมโนทัศน์ (NC) ส่วนนักเรียนร้อยละ 36.05 มี

- 101 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
มโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC) เพราะนักเรียนอธิบายความ
แตกต่างของลักษณะและหน้าที่ของออร์แกเนลล์เหล่านี้
อย่างสับสน อีกทั้งไม่สามารถยังระบุชนิดของเซลล์ที่พบ
ออร์แกเนลล์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างค�ำตอบ
ของนักเรียน เช่น
“แวคิ วโอล เพราะพืช มีแวคิวโอลแต่สัตว์จ ะ
ไม่มี” (S416)
“กอลจิ คอมเพล็ ก ซ์ เพราะมี รู ป ร่ า งและ
โครงสร้างที่แตกต่างที่สุด” (S410)
“ไลโซโซม เพราะพบในเซลล์ สั ต ว์ เ ท่ า นั้ น ”
(S459)
นักเรียนร้อยละ 4.65 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PC/MC)
โดยนักเรียนสามารถอธิบายได้ถูกต้องว่า ออร์แกเนลล์ที่
แตกต่างจากออร์แกเนลล์อื่นๆ คือ ไรโบโซม แต่ก็เข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าเป็นเพราะ ไรโบโซมท�ำหน้าที่สังเคราะห์
โปรตีนและ RNA หรือ ไรโบโซมพบเฉพาะในเซลล์พืชไม่
พบในเซลล์สัตว์ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 2.33 จัด
อยูใ่ นกลุม่ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) เพราะ
ระบุได้ว่า ไรโบโซมแตกต่างจากออร์แกเนลล์อื่นมาก
ที่สุด แต่ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงแตกต่าง
จากการพิ จ ารณาการตอบถามของนั ก เรี ย นแสดงว่ า
นักเรียนยังขาดความเข้าใจเรื่องเยื่อหุ้มของออร์แกเนลล์
เพราะนักเรียนยังไม่สามารถตอบได้ว่า ไรโบโซมแตกต่าง
จาก กอล คอมเพล็กซ์ แวคิวโอล และไลโซโซม เพราะ
ไรโบโซมไม่มีเยื่อหุ้ม แต่ออร์แกเนลล์อื่นๆ ต่างมีเยื่อหุ้ม
ชั้นเดียว (single membrane)
2.3 มโนทัศน์เรื่องไมโทคอนเดรีย นักเรียน
ร้อยละ 51.16 ไม่ตอบค�ำถามจึงจัดอยูใ่ นกลุม่ ไม่มมี โนทัศน์
(NC) และนักเรียนร้อยละ 25.58 มีมโนทัศน์คลาดเคลือ่ น
(MC) โดยนักเรียนอธิบายว่า ไมโทคอนเดรียมีหน้าที่
ล�ำเลียงอาหาร สร้างอาหาร หรือแบ่งเซลล์ ดังตัวอย่าง
ค�ำตอบของนักเรียน เช่น

“หากไม่มีไมโทคอนเดรียจะไม่สามารถล�ำเลียง
สารอาหารได้” (S506)
“(หากขาดไมโทคอนเดรียเซลล์จะ)....ไม่สามารถ
สร้างอาหารได้” (S427)
“หากไม่มีไมโทคอนเดรียไม่สามารถแบ่งเซลล์
ได้” (S410)
“(หากขาดไมโทคอนเดรียเซลล์)....จะท�ำให้ไม่มี
การรักษาสมดุลของน�้ำ” (S458)
อย่างไรก็ตามนักเรียนร้อยละ 15.12 มีมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ (SC) เพราะสามารถอธิบายได้ว่าหาก
ขาดไมโทคอนเดรียเซลล์จะขาดพลังงานหรือไม่สามารถ
สร้างพลังงานได้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 8.14
จัดว่ามีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) เพราะ
นักเรียนอธิบายว่า ถ้าไม่มีไมโทคอนเดรียเซลล์จะท�ำงาน
ผิดปกติ หรือไม่สามารถท�ำงานได้ แต่นักเรียนยังไม่ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเพราะเซลล์ขาดพลังงาน
2.4 มโนทัศน์เรื่องคลอโรพลาสต์ นักเรียน
ร้ อ ยละ 51.16 ไม่ ต อบค� ำ ถามจึ ง จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ไม่ มี
มโนทัศน์ (NC) ส่วนนักเรียนร้อยละ 19.77 มีมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) โดยนักเรียนอธิบายว่า
หน้าที่ของคลอโรพลาสต์ คือ สร้างอาหารหรือสังเคราะห์
ด้วยแสง แต่นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า หาก
ขาดคลอโรพลาสต์จะเกิดผลอย่างไรต่อเซลล์ ดังตัวอย่าง
ค�ำตอบ เช่น
“(ถ้าไม่มีคลอโรพลาสต์) ไม่สามารถสังเคราะห์
ด้วยแสงได้” (S451)
“มีคลอโรพลาสต์จึงสามารถสร้างอาหารเอง
ได้” (S421)
นอกจากนี้นักเรียนร้อยละ 11.63 มีมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลื่อน
บางส่วน (PC/MC) เพราะสามารถอธิบายได้ว่า หาก
ไม่มีคลอโรพลาสต์จะท�ำให้เซลล์ไม่สามารถสร้างอาหาร
เองได้ แต่ นั ก เรี ย นเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นเพราะระบุ ชื่ อ
คลอโรฟิลล์แทนคลอโรพลาสต์ ขณะเดียวกันมีนักเรียน
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ร้อยละ 9.30 จัดว่ามีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC) เพราะ
นักเรียนไม่สามารถระบุได้ว่าโครงสร้างที่ปรากฏในภาพ
คือ คลอโรพลาสต์ แต่นักเรียนระบุเป็นชื่อโครงสร้างอื่นๆ
เช่น ไลโซโซม เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีนักเรียนร้อยละ
8.14 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (SC) โดยสามารถ
อธิบายได้ว่า คลอโรพลาสต์ท�ำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง
เพื่อสร้างอาหารให้แก่เซลล์พืช เซลล์สัตว์หรือเซลล์ที่ไม่มี
คลอโรพลาสต์จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
2.5 มโนทัศน์เรื่องเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม
นักเรียนร้อยละ 63.95 ไม่ตอบค�ำถามจึงจัดอยู่ในกลุ่ม
ไม่มีมโนทัศน์ (NC) ส่วนนักเรียนที่ตอบค�ำถามร้อยละ
20.93 มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC) เนื่องจากนักเรียน
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมทั้งแบบ
ผิวเรียบและแบบผิวขรุขระท�ำหน้าที่คัดเลือกสารเข้าสู่
เซลล์ หรือ ท�ำหน้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์
ที่เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมอยู่ ดังตัวอย่างค�ำตอบของ
นักเรียน เช่น
“(เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบและ
แบบผิวขรุขระ) ต่างกัน เพราะแบบผิวเรียบจะท�ำการ
ปล่อยให้สารหรือสิ่งต่างๆ ผ่านไปไม่มีการตกหล่นหรือ
ติดอยู่ ส่วนผิวขรุขระจะท�ำให้มีสิ่งต่างๆ ติดอยู่” (S445)
“(เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบและ
แบบผิวขรุขระ) แตกต่างกัน ผิวเรียบจะติดดีกว่าผิว
ขรุขระ” (S451)
“(เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบและ
แบบผิวขรุขระ) แตกต่างกัน ท�ำหน้าที่แบบไขมันและ
แบบน�้ำ” (S422)
“(เอนโดพลาสมิ ก เรติ คิ ว ลั ม แบบผิ ว เรี ย บ
และแบบผิวขรุขระ) แตกต่างกัน เพราะเอนโดพลาสมิก
เรติคิวลัมแบบผิวเรียบอยู่ในเซลล์พืชและแบบผิวขรุขระ
อยู่ในเซลล์สัตว์ ระบบการท�ำงานคล้ายๆกัน” (S434)
นอกจากนี้นักเรียนร้อยละ 11.63 มีมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) โดยสามารถอธิบายได้
ว่า เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ ท�ำหน้าที่

สร้างโปรตีน แต่ไม่สามารถระบุหน้าทีข่ องเอนโดพลาสมิก
เรติ คิ ว ลั ม แบบผิ ว เรี ย บได้ หรื อ สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า
เอนโดพลาสมิ ก เรติ คิ ว ลั ม แบบผิ ว ขรุ ข ระ เพราะมี
ไรโบโซมมาเกาะแต่แบบผิวเรียบไม่มี และมีนักเรียน
ร้อยละ 3.49 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
มโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PC/MC) โดยนักเรียน
เข้าใจว่า เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมทั้งสองแบบท�ำหน้าที่
แตกต่างกัน แต่ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เอนโดพลาสมิก
เรติคิวลัมแบบผิวเรียบท�ำหน้าที่ได้ดีกว่าแบบผิวขรุขระ
2.6 มโนทั ศ น์ เ รื่ อ งนิ ว เคลี ย ส นั ก เรี ย น
ร้อยละ 29.07 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
มโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วน(PC/MC) โดยนักเรียน
สามารถอธิบายได้ถูกต้องว่า นิวเคลียสมีหน้าที่ควบคุม
การท�ำงานของเซลล์ แต่นักเรียนก็เข้าใจคลาดเคลื่อน
โดยระบุว่า หากขาดนิวเคลียสเซลล์จะต้องตายหรือไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังตัวอย่างค�ำตอบของนักเรียน เช่น
“(ถ้าไม่มีนิวเคลียส) จะท�ำให้เซลล์ตายลงได้
เนื่องจากไม่มีนิวเคลียสช่วยในการท�ำงาน” (S402)
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 25.58 มี ม โนทั ศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) โดยอธิบายว่า นิวเคลียสมี
หน้าทีค่ วบคุมการท�ำงาน หรือเป็นแหล่งเก็บสารพันธุกรรม
ของเซลล์ แต่นักเรียนยังไม่สามารถระบุความส�ำคัญของ
นิวเคลียสทั้งสองส่วนได้พร้อมกัน เช่น
“(ถ้าไม่มีนิวเคลียส) จะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้
เพราะนิวเคลียสควบคุมพันธุกรรมของเซลล์” (S404)
“นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางการท�ำงานถ้าไม่มเี ซลล์
ก็ท�ำงานไม่ได้” (S423)
นอกจากนีน้ กั เรียนร้อยละ 20.93 ไม่ตอบค�ำถาม
จึงจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีมโนทัศน์ (NC) ส�ำหรับนักเรียนที่
มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC) มีอยู่ร้อยละ 13.95 โดย
นักเรียนเข้าใจว่า นิวเคลียสท�ำหน้าที่ท�ำลายเชื้อโรคหรือ
สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตามมีนักเรียน
ร้อยละ 8.14 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (SC) โดย
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สามารถอธิบายได้วา่ นิวเคลียสมีหน้าทีค่ วบคุมการท�ำงาน
และเป็นแหล่งเก็บสารพันธุกรรมของเซลล์
3. มโนทั ศ น์ เรื่ อ งการสื่ อ สารระหว่ า งเซลล์
นักเรียนร้อยละ 52.33 ไม่ตอบค�ำถามจึงจัดอยู่ในกลุ่ม
ไม่มีมโนทัศน์ (NC) ส่วนนักเรียนร้อยละ 26.94 ยังมี
มโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC) โดยอธิบายเกี่ยวกับการ
สื่อสารระหว่างเซลล์ของทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แต่
ค�ำอธิบายยังไม่สอดคล้องกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ได้ ดังตัวอย่างค�ำตอบของนักเรียน เช่น
“สัตว์จะมีฟีโรโมนเพื่อปล่อยให้สัตว์อีกตัวรับ
รู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่ต้องเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน แต่พืชไม่
มีฟีโรโมน” (S416)
“การสื่อสารระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่
อยู่ไกลกันมีลักษณะที่เหมือนกันเพราะไม่มีการปฏิสนธิ
ใดๆทั้งสิ้น” (S435)
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 20.93 ที่
มี ม โนทั ศ น์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ บ างส่ ว นและมโนทั ศ น์
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PC/MC) โดยนักเรียนบอกได้ว่า
การสื่อสารระหว่างเซลล์พืชที่อยู่ใกล้กันและเซลล์สัตว์
ที่อยู่ใกล้กันใช้วิธีการแตกต่างกัน แต่นักเรียนยังเข้าใจ
คลาดเคลือ่ นว่า เซลล์พชื ทีอ่ ยูใ่ กล้กนั สือ่ สารกันด้วยตัวพา
บางชนิด แต่เซลล์สตั ว์ทอี่ ยูใ่ กล้กนั สือ่ สารกันด้วยฮอร์โมน
ดังตัวอย่างค�ำตอบของนักเรียน เช่น
“(การสื่อสารระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่
อยู่ใกล้กัน) แตกต่างกัน พืชอาจจะต้องใช้ตัวพาไปในการ
สื่อสาร ส่วนสัตว์อาจจะต้องใช้ฮอร์โมนต่างๆ” (S521)
4. มโนทัศน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
เซลล์ นักเรียนร้อยละ 44.19 ยังมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน
(MC) โดยเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์เป็นการ
ปรับตัวของเซลล์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังตัวอย่าง
ค�ำตอบของนักเรียน เช่น
“(การเปลี่ ย นแปลงสภาพของเซลล์ ) คื อ
การเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมนั้นๆ เพราะจะท�ำให้อยู่รอด” (S416)

“(การเปลี่ ย นแปลงสภาพของเซลล์ เ กิ ด ขึ้ น )
เพราะการเปลี่ยนสารเข้าออกใน cell มี 3 อย่าง คือ
ไฮเปอร์โซนิก (ไฮเปอร์โทนิก) cell เต่ง ไฮโปโทนิก cell
เหี่ยว ไฮโซโทนิก (ไอโซโทนิก) cell ปกติ” (S521)
นักเรียนร้อยละ 26.74 ไม่ตอบค�ำถามนีจ้ งึ จัดอยู่
ในกลุ่มไม่มีมโนทัศน์ (NC) นอกจากนี้มีนักเรียนร้อยละ
23.26 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) เพราะ
สามารถอธิบายได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
เกิดขึน้ เพือ่ ให้เซลล์ไปท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะอย่าง แต่นกั เรียนยัง
ไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ของเซลล์ คือ การเปลีย่ นแปลงรูปร่าง ลักษณะ และขนาด
ของเซลล์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ และมีนักเรียนร้อยละ
5.81 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PC/MC) โดยนักเรียนสามารถ
อธิบายได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เป็นการ
เปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ แต่ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเกิด
ขึ้นเพราะสารละลายภายในและภายนอกเซลล์ไม่เท่ากัน
5. มโนทั ศ น์ เรื่ อ งการชราภาพของเซลล์
นักเรียนร้อยละ 51.16 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
บางส่วน (PC) โดยนักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของ
การชราภาพของเซลล์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
1 อย่าง แต่ยังไม่ครบทั้งหมด คือ เซลล์มีอายุขัยจ�ำกัด
เซลล์มีการสะสมของเสีย เซลล์มีประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานลดลง การได้รับอนุมูลอิสระ และนักเรียนยัง
สามารถระบุได้ว่า เซลล์ที่เสื่อมสภาพมีลักษณะอย่างไร
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่สามารถอธิบายสาเหตุแห่งการ
ชราภาพของเซลล์ได้ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า เซลล์ที่
เสื่อมสภาพมีลักษณะอย่างไร ดังตัวอย่างค�ำตอบของ
นักเรียน เช่น
“มีการใช้งานมากและยาวนาน (ตัวอย่างเซลล์ที่
ชราภาพ คือ) C เพราะมีประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง”
(S452)
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“ระบบภายในเซลล์ท�ำงานผิดปกติ การท�ำงาน
สร้าง ATP ลดลง (ตัวอย่างเซลล์ที่ชราภาพ คือ) C เพราะ
ระบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพลดลง” (S519)
“เซลล์ท�ำหน้าที่นานครบอายุขัยของเซลล์ เมื่อ
หมดอายุขัยก็จะท�ำลายเซลล์เพื่อให้เซลล์ใหม่มาท�ำงาน
แทน” (S431)
ส่วนนักเรียนร้อยละ 34.88 มีมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลือ่ นบางส่วน
(PC/MC) โดยนักเรียนสามารถระบุลักษณะของเซลล์
ที่เสื่อมสภาพได้ แต่นักเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่อง
สาเหตุของการชราภาพ เช่น
“เซลล์มีการใช้ระยะเวลานาน สภาพอากาศ
และอุณหภูมิ มีโรคภัย ไวรัส เข้ามาท�ำลาย ลักษณะเซลล์
ที่ชราภาพ C เพราะเซลล์มีความสามารถในการสร้าง
เอนไซม์ได้ลดลง…” (S462)
อย่างก็ตามมีนักเรียนร้อยละ 10.47 จัดอยู่ใน
กลุ่มไม่มีมโนทัศน์ (NC) เพราะไม่ตอบค�ำถาม และมี
นักเรียนเพียงร้อยละ 3.49 ที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน
(MC) โดยนักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะของเซลล์ที่ชราภาพ
คือ เซลล์ที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น
6. มโนทั ศ น์ เ รื่ อ งการแบ่ ง เซลล์ แ บบ
ไมโทซีส นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.70) มีมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลื่อน
บางส่วน (PC/MC) โดยเข้าใจถูกต้องว่า การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซีสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ร่างกาย
และเซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับ
เซลล์เดิม แต่นกั เรียนก็เข้าใจคลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับจ�ำนวน
โครโมโซมในเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์โดย
อธิบายว่า จ�ำนวนเซลล์ใหม่ทไี่ ด้มโี ครโมโซมเป็น 2 เท่าของ
เซลล์เดิม หรือจ�ำนวนเซลล์ใหม่ทไี่ ด้มโี ครโมโซมลดลงเป็น
ครึง่ หนึง่ ของเซลล์เดิม ดังตัวอย่างค�ำตอบของนักเรียน เช่น
“การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส = (คือ) การแบ่ง
cell ร่างกาย (ได้จ�ำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่) มี
จ�ำนวน 8 โครโมโซม (ซึ่งเป็นจ�ำนวนโครโมโซมเป็นสอง

เท่าของเซลล์เดิม) มีลักษณะเหมือนกับเซลล์เริ่มต้น…”
(S519)
“mitosis = (คือ) แบ่ง cell ร่างกาย (ได้จ�ำนวน
โครโมโซมของเซลล์ใหม่) จาก n เป็น 2n (และ) cell
(ใหม่) เหมือน cell เดิม เพราะมีหลายลักษณะเหมือน
เซลล์เดิม” (S502)
“(การแบ่ ง เซลล์ แ บบไมโทซี ส ได้ จ� ำ นวน
โครโมโซมของเซลล์ใหม่ คือ) 6 คู่ (ซึง่ เป็นจ�ำนวนโครโมโซม
เป็นสี่เท่าของเซลล์เดิม) มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือน
เซลล์เริ่มต้นทุกประการ” (S454)
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 25.58 ไม่ตอบ
ค�ำถามจึงจัดว่าไม่มีมโนทัศน์ (NC) ส่วนนักเรียนร้อย
ละ 17.45 มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (MC) ว่า การแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซีสจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจ�ำนวนโครโมโซม
เป็นสองเท่าของเซลล์เดิม และมีลักษณะทางพันธุกรรม
ที่แตกต่างจากเซลล์เดิม อย่างไรก็ตามมีนักเรียนร้อยละ
13.95 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PC) โดย
สามารถอธิบายได้ว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเป็นการ
แบ่งเซลล์เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนเซลล์รา่ งกาย หรือ เซลล์ใหม่ทไี่ ด้
มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์เดิม แต่นักเรียน
ไม่สามารถระบุได้วา่ เซลล์ใหม่ทไี่ ด้จากการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซีสมีจำ� นวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์เดิม อย่างไรก็ตาม
มีนักเรียนร้อยละ 2.33 ที่มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
(SC) โดยนักเรียนสามารถอธิบายได้วา่ การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซีสเป็นการแบ่งเซลล์รา่ งกาย เซลล์ใหม่ทไี่ ด้มจี ำ� นวน
โครโมโซมเท่ากับเซลล์เดิม และมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนกับเซลล์เดิม
7. มโนทัศน์เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส
นักเรียนร้อยละ 37.21 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PC/MC)
โดยเข้าใจถูกต้องว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเป็นการ
แบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และเซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมแตกต่างจากเซลล์เดิม แต่นักเรียนก็เข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่า จ�ำนวนเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซมเป็น
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4 เท่าหรือ 2 เท่าของเซลล์เดิม หรือจ�ำนวนเซลล์ใหม่
ที่ได้มีโครโมโซมเท่ากับเซลล์เดิม หรือนักเรียนเข้าใจว่า
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ จ�ำนวนเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซมลดลงเป็น
ครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม แต่เซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะทาง
พันธุกรรมเหมือนกับเซลล์เดิม ดังตัวอย่างค�ำตอบของ
นักเรียนเช่น
“meiosis = (คือ) การแบ่งเซลล์เพศ จ�ำนวน
โครโมโซมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 4 เท่ า จากเดิ ม ลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมจะแตกต่างจากเซลล์เริ่มต้น” (S455)
“meiosis เป็ น การสร้ า งเซลล์ สื บ พั น ธุ ์ มี
โครโมโซมเป็นครึ่งของ cell เดิม ได้จาก cell พ่อ ครึ่ง
หนึ่งและ cell แม่อีกครึ่งหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคลึง cell
พ่อและ cell แม่เพราะได้อย่างละครึ่ง” (S521)
“ไมโอซีสเป็นการแบ่งเซลล์สบื พันธุ์ จะมีจำ� นวน
โครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และบางเซลล์จะมีลักษณะ
เหมือนเซลล์เริ่มต้นและบางเซลล์จะมีลักษณะที่แตกต่าง
ออกไปอาจมีโครโมโซมไม่ครบคู่” (S404)
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 29.07 จัดอยู่
ในกลุ่มไม่มีมโนทัศน์ (NC) เพราะไม่ตอบค�ำถามในเรื่อง
นี้ ส่วนนักเรียนร้อยละ 22.10 มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน
(MC) ว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสจะได้เซลล์ใหม่ที่มี
จ�ำนวนโครโมโซมเป็น 2 เท่าของเซลล์เดิม มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่เหมือนกับเซลล์เดิม อย่างไรก็ตามมี
นักเรียนร้อยละ 8.14 มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บาง
ส่วน (PC) เพราะสามารถอธิบายได้วา่ การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซีสเป็นการแบ่งเพือ่ สร้างเซลล์สบื พันธุ์ หรือเซลล์ใหม่
ที่ได้มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างจากเซลล์เดิม แต่
นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเซลล์ใหม่ที่ได้จากการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซีสมีจ�ำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่ง
หนึง่ เซลล์เดิม ส่วนนักเรียนร้อยละ 3.48 ทีม่ มี โนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ (SC) นักเรียนสามารถอธิบายได้วา่ การแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซีสเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
เซลล์ใหม่ที่ได้มีจ�ำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของ

เซลล์เดิมและมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างจากเซลล์
เดิม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษามโนทั ศ น์ เ รื่ อ งเซลล์ แ ละ
การแบ่ ง เซลล์ ข องนั ก เรี ย นในครั้ ง นี้ พบว่ า นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่ยังมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
มโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางส่วนเรื่อง ความหมายของ
เซลล์ โดยนักเรียนสามารถจ�ำแนกหรือระบุได้ว่าภาพ
ใดเป็ น ภาพระดั บ เซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ นั ก เรี ย นยั ง
คงเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นว่ า เซลล์ คื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาด
เล็ก หรือโมเลกุลขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตหรือศึกษา
เท่านั้น มโนทัศ น์ค ลาดเคลื่อนของนักเรียนในเรื่องนี้
สอดคล้องกับมโนทัศน์คลาดเคลื่อนที่พบในงานวิจัยของ
จิตติมา ดมหอม (2553) และ Flores (2003) ทั้งนี้การมี
มโนทัศน์คลาดเคลื่อนลักษณะดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนยังขาดความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
(จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 2554) และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
โดยนักเรียนอาจไม่เข้าใจว่า ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวประกอบด้วยเซลล์เพียง 1 เซลล์ ซึ่งมีการจัดระบบ
การท�ำงานของโครงสร้างภายในเซลล์นนั้ แต่รา่ งกายของ
สิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์จะประกอบด้วยเซลล์มากกว่า 1 เซลล์
ซึง่ แต่ละเซลล์จะมีการจัดระบบการท�ำงานของโครงสร้าง
ภายในเซลล์ ขณะเดียวกันก็มีการจัดระบบของร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในกิจกรรม
การเรียนรู้ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายถึงความ
แตกต่างของการจัดระบบร่างกายของสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
กับสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์ ควรน�ำตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มาให้นักเรียนสังเกตดูลักษณะ
ของเซลล์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจความหมาย
ของเซลล์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ม โนทั ศ น์
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนทัศน์คลาดเคลื่อน
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บางส่วนเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซีส โดยนักเรียนสามารถอธิบายความ
ส�ำคัญของการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบได้อย่างถูกต้องว่า
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่ม
จ�ำนวนเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ส่วนการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซีสเป็นการแบ่งเซลล์เพือ่ สร้างเซลล์สบื พันธุ์ แต่
นักเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจ�ำนวนโครโมโซม
ของเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบ อีกทั้ง
มีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับจ�ำนวนเซลล์ใหม่ที่เกิดจาก
การแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเกิดจาก
การทีน่ กั เรียนใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบจ�ำความรูม้ ากกว่าการ
ท�ำความเข้าใจและจ�ำเป็นส่วนๆ มากกว่าจ�ำเป็นองค์รวม
(จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 2554) หรืออาจเป็นเพราะใน
การเรียนรูข้ องนักเรียนทีผ่ า่ นมาเน้นการบรรยายประกอบ
กับการใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้หลัก แต่ภาพ
แสดงโครโมโซมในระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์ทั้งแบบ
ไมโทซีสและแบบไมโอซีสในหนังสือเรียนเป็นภาพถ่าย
จากตัวอย่างจริงที่ได้จากการสังเกตโดยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง ซึง่ ภาพเหล่านัน้ มักไม่แสดงจ�ำนวนโครโมโซม
ภายในเซลล์อย่างชัดเจน จึงท�ำให้นกั เรียนขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับจ�ำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการแบ่ง
เซลล์ ทัง้ นีก้ ารน�ำแบบจ�ำลองการแบ่งเซลล์ในระยะต่างๆ
ซึ่งมีการแสดงลักษณะและจ�ำนวนโครโมโซมในแต่ละ
ระยะอย่างชัดเจนมาประกอบกับการใช้ภาพถ่ายจาก
ตัวอย่างจริง อาจช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับจ�ำนวนโครโมโซมที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ทั้งสอง
แบบได้มากยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ที่ มี ม โนทั ศ น์ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ บ างส่ ว น เรื่ อ ง การชราภาพของเซลล์
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเซลล์ที่ชราภาพได้ แต่
ไม่สามารถอธิบายสาเหตุแห่งการชราภาพของเซลล์ได้
ครบทุกสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นเพราะในการเรียนรู้ที่ผ่าน
มานักเรียนยังขาดโอกาสในการอภิปราย จึงส่งผลให้
นักเรียนสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้เพียงบางส่วน

โดยการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รว่ มกันอภิปราย
อาจจะช่วยให้นักเรียนรับรู้และเข้าใจสาเหตุแห่งการ
ชราภาพของเซลล์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะสาเหตุแห่ง
การชราภาพของเซลล์เป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม ต้องอาศัยการอภิปรายจึงจะ
สามารถเปิดมุมมองให้กับนักเรียนอย่างรอบด้าน อีกทั้ง
ช่วยให้นกั เรียนมีวถิ แี ห่งการคิดทีจ่ ะท�ำให้สามารถท�ำงาน
และใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีคุณ ภาพ (กมลวรรณ
กันยาประสิทธิ์, 2558)
ขณะเดียวกันนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดมโนทัศน์
เรื่อง การสื่อสารระหว่างเซลล์ โดยนักเรียนไม่ได้อธิบาย
หรือตอบค�ำถามในเรือ่ งดังกล่าว ซึง่ สาเหตุอาจเป็นเพราะ
นักเรียนขาดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้ แต่ใช้การจดจ�ำ
เนือ้ หาตามทีค่ รูสอนแบบบรรยายเท่านัน้ (อุษา นาคทอง;
ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล; และ นฤมล ยุตาคม, 2550)
และนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ โดยนักเรียนเข้าใจ
ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์จะเกิดขึ้นเพื่อให้
เซลล์อยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติ แต่มโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
เป็นการเปลีย่ นแปลงรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของเซลล์
เพื่อให้เซลล์สามารถไปท�ำหน้าที่เฉพาะอย่างได้ ทั้งนี้การ
มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจเป็นเพราะแม้ว่าจะ
เรียนรู้ในเรื่องนั้นแล้ว แต่นักเรียนยังขาดความเข้าใจใน
เรื่องที่เรียนรู้ นักเรียนจึงท�ำได้แต่เพียงสร้างข้อสรุปหรือ
มโนทัศน์ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนขึ้นมาตามความเข้าใจของ
นักเรียนเอง (Wandersee, Mintzes, & Novak, 1994
อ้างอิงจาก จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 2554) โดยนักเรียน
มักจะสร้างมโนทัศน์ขึ้นมาจากภาษาที่นักเรียนคุ้นเคย
และใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จึงท�ำให้มโนทัศน์ที่นักเรียน
สร้างขึ้นตามความเข้าใจของนักเรียนเองนั้นยังเป็นมโน
ทัศน์ที่ไม่สอดคล้องกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบข้อมูลมโนทัศน์
ของนักเรียนทั้งเรื่อง การสื่อสารระหว่างเซลล์และการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูยัง
ไม่ได้ความส�ำคัญทัง้ สองเรือ่ งเท่าทีค่ วร และในการจัดการ
เรียนรูอ้ าจจะให้นกั เรียนไปอ่านหรือท�ำความเข้าใจทัง้ สอง
เรือ่ งนีด้ ว้ ยตนเองมากกว่าทีจ่ ะมีการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้อย่างทัดเทียมกับเรื่องอื่นๆ ดังนั้นครูควรสร้างกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ผ ่ า นกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง (National Research Council, 2000) ใน
เรือ่ งการสือ่ สารระหว่างเซลล์และการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ของเซลล์เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ
อย่ า งไรก็ ต ามนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง จั ด อยู ่ ใ น
กลุ่มไม่มีมโนทัศน์และไม่ตอบค�ำถามในมโนทัศน์เรื่อง
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ ส่ ว นนั ก เรี ย นที่ ต อบ
ค�ำถามก็มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนว่า ผนังเซลล์เป็นเยื่อ
เลือกผ่านท�ำหน้าที่ควบคุมการเข้า – ออกของสารจาก
เซลล์ เอนโพลาสมิกเรติคิวลัมทั้งแบบผิวเรียบและแบบ
ผิวขรุขระท�ำหน้าที่คัดเลือกสารเข้าสู่เซลล์ หากขาด
ไมโทคอนเดรี ย เซลล์ จ ะไม่ ส ามารถสร้ า งอาหารหรื อ
รักษาสมดุลของน�้ำได้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยังขาด
ความเข้าใจหรือมีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์อย่างสัมพันธ์
และต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนยังไม่
ได้รับโอกาสให้เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และไม่ได้
มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง แต่ผ่านการ
เรียนรู้แบบบรรยาย ถ่ายทอด หรือบอกเล่าความรู้จาก
ครูไปยังนักเรียนเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของ
Westbrook and Marek (1992) ที่ว่า การมีมโนทัศน์
คลาดเคลื่ อ นในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง สามารถน� ำ ไปสู ่ ก าร
มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนในเรื่องอื่นๆ ได้ เพราะล�ำดับ
ของการสร้ า งมโนทั ศ น์ ใ ดๆ ก็ ต าม ต้ อ งอาศั ย หลาย
มโนทัศน์มาประกอบ รวมทั้งอาจเป็นเพราะมโนทัศน์
เรื่ อ งโครงสร้ า งและหน้าที่ข องเซลล์เ ป็นมโนทัศน์ที่มี
รายละเอี ย ดจ� ำ นวนมาก มี ค วามซั บ ซ้ อ น และเป็ น
นามธรรม จึงยากต่อการท�ำความเข้าใจของนักเรียน

(Dikmenli, 2010) ทั้ ง นี้ ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หรือแก้ไขมโนทัศน์คลาดเคลือ่ น
ของนักเรียนในเรื่องที่เป็นนามธรรม มีความซับซ้อน อาจ
ท�ำได้โดยน�ำแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสือ่ การ
เรียนรู้ประกอบการอธิบายและอภิปราย ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เรียนรู้ได้
มากยิ่งขึ้น (อารยา ควัฒน์กุล, จันทร์พร พรหมมาศ และ
ภัทรภร ชัยประเสริฐ, 2558)

ข้อเสนอแนะ
1. การทีน่ กั เรียนยังขาดมโนทัศน์และมีมโนทัศน์
คลาดเคลื่อนในเรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์ อาจส่งผล
ให้นักเรียนมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหรือขาดมโนทัศน์ใน
เรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะใน
การสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในทางชีววิทยา
ที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยมโนทัศน์เรื่องเซลล์และการ
แบ่งเซลล์เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้การตรวจสอบมโนทัศน์
ของนักเรียนก่อนจัดการเรียนรู้ยังมีความจ�ำเป็นและ
ความส�ำคัญต่อการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของการขาด
มโนทัศน์และการมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนในเรื่องต่างๆ
เพื่อป้องกันการเกิดมโนทัศน์คลาดเคลื่อนต่อไป
2. การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นการบรรยาย ถ่ายทอด
หรือบอกเล่าความรู้ เพื่อให้นักเรียนจดจ�ำเนื้อหาความรู้
ในเรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์ อาจยังไม่สามารถท�ำให้
นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ ดังนั้นครูจึง
ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูห้ รือรูปแบบการเรียนรูท้ ี่
เน้นให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และควร
น�ำแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 85/85 และ 2) เพื่อเปรียบ
เทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ 1) ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของ
สาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาตามแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผู้วิจัยได้น�ำชุดการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้แบบรายบุคคล แบบรายกลุ่ม และแบบภาคสนาม เพื่อ
หาข้อบกพร่องและน�ำไปปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นน�ำชุดการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลวัด
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 30 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.54/85.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
*นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ ดร. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสารมีคะแนน
จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร

Abstract
The purposes of this research were to develop an instructional package science learning
substance on matter and it’s properties for Prathomsuksa Six students with the E1/E2 = 85/85
criterion, and to compare the pre-test and post-test scores after learning with the package.
The research instrument was the science instructional package on matter and its
properties for Prathomsuksa Six students, after studied test and achievement test learning. The
package were tried out with individuals, groups, and field test in order to find challenges and to
revise the package accordingly. After revising the package, it was implemented with a group of
participants to find the efficiency level. The participants were 30 Prathomsuksa Six students at
Anubanwatpitulatiracharangsarit School, Chachoengsao Province.
The results yielded that
1. The science instructional package on mater and its properties for Prathomsuksa Six
students had the efficiency level of 86.54/85.58, which meets the set criterion,
2. The post-test mean score after learning with the package were significantly higher than
the pre-test mean score at the .05 level.
Keywords : instructional package / science learning / substance on matter and it’s properties

บทนำ�
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจริญ
ก้าวหน้าและมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นแต่ละประเทศจึงพยายามปรับปรุงคุณภาพของ
พลเมืองให้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคน เพื่อรองรับการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
การส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และพัฒ นาถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอด

ชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนาการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (แผน
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 1)
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
นอกจากนีย้ งั ต้องเน้นความส�ำคัญทัง้ ด้านความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ผู้เรียนโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้ง
ต้องผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสมได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 7 - 8)
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุ ก คน ทั้ ง ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น และการงานอาชี พ ต่ า งๆ
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละผลผลิ ต
ต่างๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้อ�ำนวยความสะดวกใน
การด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะส�ำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซงึ่ เป็นสังคมแห่งการเรียน
รู้ (Knowledge-based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจ�ำเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีทมี่ นุษย์สร้างสรรค์
ขึน้ สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) นอกจากนั้น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้
ความส�ำคัญกับการปลูกฝังและพัฒนาจุดเน้นการพัฒนา
ของผูเ้ รียนตามช่วงวัย ร่วมกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส�ำคัญ
ของผู้เรียน เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้
เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เยาวชนเป็นผู้มี
ความรูค้ วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ ทีเ่ น้นกระบวนการ
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้โดยเน้นผู้เรียนมีส่วนรวมในการ
เรียนรู้ทุกๆ ขั้นตอน

บทบาทของครูในกระบวนการเรียนการสอน
นั้น ครูคือผู้อ�ำนวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ใน
การเรียนการสอน ครูจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบ
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน เป็นแหล่งความรู้ ทีท่ รง
คุณค่าของผูเ้ รียนและสามารถค้นคว้าหาสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ความเต็มใจ
ของครูทจี่ ะช่วยเหลือโดยไม่มเี งือ่ นไข ครูจะให้ทกุ อย่างแก่
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติ และ
การฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้น
ก็ได้ (สิริพร ทิพย์คง, 2548 หน้า 2-3) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2547, หน้า 14) ที่กล่าวว่า
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนส�ำคัญทีส่ ดุ กล่าวคือผูเ้ รียน
เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนทัง้ ร่างกาย สังคมและ
อารมณ์ ได้มโี อกาสแสวงหาความรูข้ อ้ มูลคิดวิเคราะห์และ
สร้างความหมายความเข้าใจในสารและกระบวนการต่างๆ
ด้วยตนเองรวมทัง้ ได้ลงมือปฏิบตั จิ ดั กระท�ำและน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
การจัดการเรียนการสอนที่ดีจะท�ำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงครูสอนดีหรือมีความรู้เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำหนดแนวทาง ให้
ครูเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น�ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
จัดให้มีการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 26)
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการ
เรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์
สือ่ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรูต้ า่ งๆ ทีม่ ใี นท้องถิน่
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การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน
ผู้เรียนจะทํากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคลโดยครูผสู้ อนมีบทบาทในการวางแผน
การจัดการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนํา ช่วยเหลือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปดูแลร่างกายของ
ตนเองและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ครูจึงต้อง
จัด พัฒนา สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน แต่ละ
คนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ถาวร นุ่นละออง, 2550) เรื่อง
สารและสมบัติของสาร นั้น ผู้เรียนจะต้อง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร สถานะของสาร
การเปลี่ยนแปลงสาร การแยกสาร และสารที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า กลุ่ม
สาระวิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู ่ ที่ 37.40 (ผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ช่วงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 และจากผล
การประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (PISA 2012)
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการพบว่านักเรียนไทย มีผลการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ ไม่ถงึ ระดับพืน้ ฐาน (ผล
การประเมิน PISA 2012 บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร, หน้า
18-19) แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ยังไม่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ซึ่งผู้เรียน
ยังขาดความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ได้
ท�ำการทดลอง ไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติ เนื่องจากขาดเวลา
เรียนที่พอเพียง ขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง ครูผู้สอน
ไม่มคี วามช�ำนาญหรือสอนไม่ตรงกับสาขาทีเ่ รียน หรือการ

ทดลองนั้นมีความอันตรายมากจนเป็นประเด็นให้ยกเลิก
การสอนไป ส่งผลให้นกั เรียนขาดโอกาสและขาดทักษะใน
การปฏิบัติการทดลอง (สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, 2554 :
1 อ้างถึงใน นรชัย พิทักษ์พรชัย, 2557) ท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลความรูต้ า่ งๆ ได้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องพัฒนาสือ่ และวิธกี ารเรียนการสอน เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ชุดการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่าง
หนึ่ ง ที่ ค รู น� ำ มาเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพของการสอนและ
สามารถน�ำมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
ได้เป็นอย่างดี เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ ชุดการสอนเป็นสื่อประสมที่ได้จากระบบการ
ผลิตและน�ำสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา หัวเรื่อง และ
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2539 : 121)
จากความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ชุดการสอนนั้น มีค วามส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพของนักเรียน
ในด้านความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการลดข้อจ�ำกัด
ต่างๆ
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ส ร้ า งและพั ฒ นาชุ ด การสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้และเพิ่มเติมประสิทธิภาพได้การเรียน เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 85/85
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
2.2.1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่ม
2. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของ
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร ส�ำหรับนักเรียน สาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 = 85/85
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการท�ำ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ได้ชดุ การสอน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
3. เนื้อหาสาระ
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาวิชากลุ่ม
ศึกษาปีที่ 6 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 85/85 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
สมมติฐานการวิจัย
ฐาน พุทธศักราช 2551
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการ
4. ระยะเวลาในการวิจัย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถม
สมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูง ศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลา จ�ำนวน 25 ชั่วโมง
กว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ทางสถิติที่ระดับ .05
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
ขอบเขตการวิจัย
(Research & Development : R&D) ตามแนวคิดของ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539, หน้า 252) โดยใช้แบบแผนการ
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา Design)
2558 ของโรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด ปิ ตุ ล าธิ ร าชรั ง สฤษฎิ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 6 ห้องเรียน จ�ำนวน 210 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประถม
1. ชุดการสอน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียน ชั้นประถม
ฉะเชิงเทรา ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ศึกษาปีที่ 6
2558 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุม่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ อ่ นเรียนและหลัง
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการ วิธีการรวบรวมข้อมูล
สอน โดยใช้ชดุ การสอน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดสอบก่อนเรียนในชั่วโมง
ศึกษาปีที่ 6
แรก โดยผู้วิจัยให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนหลัง
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
จากนั้น จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติ ของ
สาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ท�ำใบบันทึกกิจกรรม
และเมือ่ นักเรียนเรียนจบในแต่ละตอน นักเรียนจะต้องท�ำ
แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน
ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน จากนั้นน�ำคะแนนที่ได้มาท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การสร้ า งและพั ฒ นา เพื่ อ หา
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
1) น� ำ ชุ ด การสอน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร ส� ำ หรั บ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นักเรียน แบบรายบุคคล ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ที่มี
ผล การเรียนแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน และ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบหาข้อ
บกพร่องในด้านต่างๆ เช่น ความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ การใช้ภาษา การสะกดค�ำ ขนาด สี
ตัวอักษร เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อบกพร่องต่างๆ มาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ชุดการ
สอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2) น� ำ ชุ ด การสอน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขในครัง้ ที่ 1 ไปทดลองใช้กบั นักเรียนแบบรายกลุม่ ซึง่
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาล
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน คือ
เก่ง ปานกลาง อ่อน และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 9 คน
โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเก่ง

ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน โดยผู้วิจัยได้สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ มาด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3) น� ำ ชุ ด การสอน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร ส� ำ หรั บ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขในครั้งที่ 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียน
แบบภาคสนาม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
ของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ที่มีผลการ
เรียนแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน และไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือ 85/85 ซึ่งนักเรียนจะ
ต้องท�ำใบบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และน�ำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4) สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การวัดผล การประเมินผล และวิธกี ารสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนศึกษาเนือ้ หาของวิชา
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
มาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง สาร
และสมบัติของสาร โดยเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดย
ท�ำการออกข้อค�ำถามจ�ำนวน 30 ข้อ ซึง่ มีนำ�้ หนักในแต่ละ
เรือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ในการเรียน
รู้ น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละข้อ
คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือ
ตอบเกิน 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน
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5) ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3
ท่าน น�ำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค�ำนวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค�ำถาม ตัวเลือก
วัตถุประสงค์ และพฤติกรรมที่ต้องการวัด คัดตัวเลือกที่
มีค่าดัชนีความคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป หรือปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม โดยจากการประเมินความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร พบว่ า มี ค ่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
6) น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำ
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ
7) จากการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และ
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.80 และมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.74 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2536 : 130)
8) น�ำข้อสอบที่คัดเลือกไว้มาพิจารณาหา
ค่าความเชื่อมั่นแบบ Kuder-Richardson โดยใช้สูตร
KR-20 ซึ่งพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 จากนั้น
จึงน�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาค่า
ความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว มาจัดท�ำเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉบับจริง) เพื่อน�ำไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

ระหว่างเรียนและหลังเรียน เทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
E1/E2 = 85/85 ตามขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอนของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ โดยน�ำชุดการสอนฯ ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา
ความเหมาะสมของเวลา และกิจกรรมการเรียนการสอน
แล้วน�ำชุดการสอนฯ ที่ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้
เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง โดยด�ำเนินการทดลองแบบรายบุคคล (1:1)
พบว่า มีประสิทธิภาพ 78.71/74.58 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ มา
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ชดุ การสอนฯ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จากนั้นจึงน�ำไปทดลองแบบรายกลุ่ม (1:10)
พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.90/82.64 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ เพือ่ หาข้อบกพร่องของชุดการสอนฯโดยสังเกต
พฤติกรรมและบันทึกข้อบกพร่อง ข้อสงสัยและค�ำถาม
ต่างๆ ของนักเรียน แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง และน�ำไปทดลองแบบภาคสนาม (1:100)
พบว่ามีประสิทธิภาพ 85.81/85.00 พบว่า มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้น�ำไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอนฯ
2. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน โดยใช้สถิติ
Dependent T-test

การวิเคราะข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยน�ำคะแนน
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 : การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (E1)
								
(N = 30)
ชุดการสอน
ตอนที่ 1 ความหมายและสมบัติของสาร
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสาร
ตอนที่ 3 การแยกสาร
ตอนที่ 4 สารที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

คะแนนเต็ม
40
40
40
50
170

คะแนนเฉลี่ย
37.72
36.97
36.02
36.42
147.12

SD
1.52
1.65
1.67
1.00
1.60

E1 (%)
94.29
92.42
90.04
72.83
86.54

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการทีไ่ ด้จากการท�ำใบบันทึกกิจกรรม ในแต่ละตอนของชุดการสอน กลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าร้อยละเฉลี่ยของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.54 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก�ำหนดไว้
ตารางที่ 2 : การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (E2)
								
(N = 30)
ชุดการสอน
ตอนที่ 1 ความหมายและสมบัติของสาร
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสาร
ตอนที่ 3 การแยกสาร
ตอนที่ 4 สารที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม
20
20
20
20
80

คะแนนเฉลี่ย
17.13
17.10
17.13
17.10
68.47

SD
1.10
1.09
1.13
0.88
1.04

E2 (%)
85.67
85.50
85.67
85.50
85.58

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบหลังเรียน ในแต่ละตอนของชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าร้อยละเฉลี่ย
ของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก�ำหนดไว้
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ตารางที่ 3 : การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้เรียนจาก ชุดการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ดังนี้
คะแนนได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

N
30
30

X
13.64
17.11

จากตารางที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
การท�ำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่า คะแนนจากการท�ำ
แบบทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดการสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.54/85.58 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์
E1/E2 = 85/85
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ด�ำเนินการออกแบบ
และพัฒนาชุดการสอนขึ้น ตามหลักการออกแบบและ
พัฒนาชุดการสอน ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ โดยแบ่ง
เนื้ อ หาสาระตรงตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกใช้สื่อใน
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ท�ำให้ชุดการ
สอนมีความน่าสนใจ มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยได้น�ำชุดการสอนที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา

S.D.
2.36
1.05

df
29

t
7.79

Sig.
.000

ภาษา ความเหมาะสมของเวลา และกิจกรรมการเรียน
การสอน แล้วน�ำชุดการสอนที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยน�ำชุด
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบรายบุคคล จ�ำนวน 3
คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 78.71/74.58 จากนั้น ได้
น�ำปัญหาต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน�ำไปทดลองใช้
แบบรายกลุ่ม จ�ำนวน 9 คน โดยแบ่งนักเรียนตามผล
การเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน
พบว่า มีประสิทธิภาพ81.90/82.64 ใกล้เคียงกับเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะ
สมมากยิ่งขึ้น และน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาค
สนาม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
อนุ บ าลวั ด ปิ ตุ ล าธิ ร าชรั ง สฤษฎิ์ ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 85.81/85.00
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ส่วนการหา
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) / ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) มีหลักการประเมินพฤติกรรมอย่างต่อ
เนื่องและประเมินขั้นสุดท้าย กระท�ำโดยการประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียน แต่ผู้วิจัยเลือกเกณฑ์มาตรฐาน
85/85 เพราะเป็ น เกณฑ์ ที่ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการ
พิจารณาหาประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับ
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นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาล
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พบว่า ชุดการสอน กลุ่ม-สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีผ่ วู้ ิจยั สร้างขึน้ มี
ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.54/85.58 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ 85/85 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญพรรณ
ศรีสายพร(2538) คนึงนิจ ชุติมาสถาพร (2542) จรัสวลัย
สนทนา (2544)
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการทดสอบ
ค่า t (Dependent sample T-test) มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียน (X = 17.11) สูงกว่าก่อนเรียน (X =
13.64) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโภช
ภู่สุวรรณ (2546) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนและได้รับการ
สอนปกติ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เช่นเดียวกับ จรัสวลัย สนทนา
(2544) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
การสอน สูงกว่านักเรียน ทีเ่ รียนตามปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

1. ครูผู้สอนควรศึกษาองค์ประกอบของชุดการ
สอน วิธีการใช้ชุดการสอน ให้เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือ
ครู และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการสอน ตามค�ำแนะน�ำ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ควรจัดให้ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนการสอน เพือ่ ให้
เกิดความต่อเนื่อง และบรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
3. ก่อนท�ำกิจกรรมการทดลอง ครูผู้สอนควร
อธิ บ ายความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทดลอง
เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
และวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะขึ้นระหว่างการทดลอง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจท�ำให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาชุดการสอน ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ
2. ควรพัฒนาชุดการสอน โดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย เพื่อท�ำให้ ชุดการ
สอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3. ควรพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่
เน้นวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับเนื้อหา ท�ำให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรทดลองใช้ชุดการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการใช้ ชุ ด การสอน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ องสาร ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ ครูผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้
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ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
Mathematical Problem Solving Ability Using Problem-Based
Learning of Mattayomsuksa Three Students
on Surface Area and Volume
พรทิพา เมืองโคตร *

pontipa-nut@hotmail.com

นงลักษณ์ วิริยะพงษ์**
มนชยา เจียงประดิษฐ์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัด
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร จ�ำนวน 48 คนจาก 2 ห้องเรียน โดยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นแบบทดสอบชนิดแสดงวิธีท�ำ ซึ่งมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อตัง้ แต่ 0.67 ถึง 0.88 และค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทาง
คณิตศาสตร์ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8960 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ z-test for population proportion และ Independent samples t-test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

*นิสิตระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. ร้อยละ 83.33 ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน

Abstract
The purposes of this research were to study the ability to solve mathematical problems
by using problem-based learning, and to compare the ability to solve mathematical problems
between problem-based learning and the traditional teaching method. The participants were
Mattayomsuksa three students in Princess Chulabhorn’s College Mukdahan, Mueang, Mukdahan,
enrolled in the first semester of 2015, selected from two classes by using the cluster random sampling
technique. The instruments used for collecting the data were lesson plans by using problem-based
learning and traditional lesson plans, and the tests investigate the ability to solve the processes
of mathematical problems on the subject of Surface area and Volume of Mattayomsuksa three
students. The discrimination in each item was from 0.67 to 0.88 and the reliability of the tests
ability to solve mathematical problems was 0.8960. Data were analysed by using percentage, mean,
and standard deviation. The z-test for population proportion and independent samples t-test
were used for the hypothesis testing. The results of the study were as follows:
1. The 83.33 percentage of students who study Problem-Based Learning have mathematical
problems solving ability meet the criteria of 75 percentage scores.
2. Students who study problem-based learning had an ability to solve mathematical
problems significantly higher than students who study traditional teaching methods at the .05 level.
Keywords : mathematical problem solving ability, mathematical problem,
problem–based Learning

บทนำ�
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ทมี่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนและ
รอบคอบ ท�ำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์กล่าวคือ มีความสมดุลทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท�ำเป็น
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แก้ปัญหาเป็นและยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มี ค วามสุ ข (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551 : 1) โดย
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยเสริมสร้างเยาวชน
ให้เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต มีความคิดเป็น
ล�ำดับขั้นตอน มีระเบียบวินัย มีเหตุมีผล สามารถคิด
ค�ำนวณและประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ
เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มี ค วามสามารถในการแก้ ป ั ญ หา มี ค วามสามารถใน
การอุปนัยและนิรนัย สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงและมีความสามารถใน
การให้เหตุผล ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ปานทอง กุลนาถศิริ, 2544 : 22)
จะเห็ น ได้ ว ่ า คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น วิ ช าที่ มี ค วาม
ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตและการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุ มี
ผล สามารถน�ำวิชาการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
เพราะมนุษย์ต้องท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
อยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามจากสภาพ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่ า การสอนคณิ ต ศาสตร์ยัง ไม่ป ระสบความส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกีย่ วกับการ
ท�ำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสมาคม
นานาชาติ เพื่อการประเมินผลทางการศึกษา ที่พบว่า
เด็กไทยท�ำคะแนนได้ดีส�ำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบที่
ใช้ทักษะพื้นฐานหรือข้อสอบที่ใช้ความจ�ำแต่ไม่สามารถ
ท�ำข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องคิดวิเคราะห์หรือต้อง
เขียนตอบอธิบายแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการวิเคราะห์
และเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นค�ำพูดของเด็กไทย ซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรง
ชีวิตในโลกปัจจุบัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2543 : 2) และอุษณีย์ กรมเมือง (2538 : 90)
ได้กล่าวว่า ปัญหาหลักในการเรียนการสอนโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ คือ นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ มีสาเหตุ

มาจากนักเรียนอ่านโจทย์ไม่เข้าใจและสาเหตุอื่นๆ ที่
สืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะทางปัญญาของนักเรียน
ส� ำ หรั บ ปั ญ หาการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรียนพบว่า นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาไม่เป็น เนื่องจาก
ครู ผู ้ ส อนไม่ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก คิ ด อย่ า ง
มี ร ะบบในการท� ำ ความเข้ า ใจ วางแผนหาทางเลื อ ก
แล้ ว ด� ำ เนิ น การแก้ ป ั ญ หาตามแผนที่ คิ ด เอาไว้ แ ละ
ตรวจสอบผลที่ได้โดยใช้วิธีคิดที่ต่างไปจากเดิม ตลอด
จนขยายผลไปสู่ปัญหาใหม่ การสอนให้นักเรียนแก้โจทย์
ปัญหายังยึดติดอยู่กับวิธีการบอกให้นักเรียนคิดตามครู
และด�ำเนินการแก้โจทย์ปญ
ั หาไปตามขัน้ ตอนวิธที ตี่ ายตัว
(ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2538 : 92) ดังนั้นวิธีการสอนและ
สื่อการสอนที่ครูใช้นับว่ามีส่วนส�ำคัญและสัมพันธ์กับ
การสอนคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง (จีระศักดิ์ นุ่นปาน,
2553 : 4) ดังที่ เบลล์ (Bell, 1978 : 311 ; อ้างอิงใน
กรมวิชาการ, 2540 : 1) เสนอว่าวิธีการสอนที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความส�ำคัญ
และเหมาะที่จะใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็น
อย่างยิ่งเพราะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ช่วยให้นกั เรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ และเป็น
เครื่องช่วยให้ประยุกต์ศักยภาพเหล่านั้นไปสู่สถานการณ์
ใหม่ การแก้ปัญหาช่วยให้นักเรียนรู้ข้อเท็จจริง ทักษะ
ความคิ ด รวบยอดและหลั ก การต่ า งๆ โดยแสดงการ
ประยุกต์ใช้ในคณิตศาสตร์เองและทีส่ มั พันธ์กบั สาขาอืน่ ๆ
สอดคล้องกับ เบญจมาศ อยูเ่ ป็นแก้ว (2545 : 21) ทีก่ ล่าว
ว่าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบปัญหาและ
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สะท้ อ น
ให้เห็นถึงคุณ ภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ที่จ�ำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เป็นการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ที่มีกระบวนการที่ผู้เรียนมี
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ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ เพือ่ ให้บรรลุถงึ บทบาท
ส�ำคัญของการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ใน
ยุคนีจ้ ำ� เป็นต้องให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยความเข้าใจ
มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียง
และสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นวิชาการมากกว่าสภาพความเป็น
จริงในชีวิตประจ�ำวันท�ำให้ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์ของ
การเรียน ผูเ้ รียนจะต้องลงมือปฏิบตั แิ ละจัดการกับข้อมูล
ด้วยตนเองจนเข้าใจเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยสมองของผูเ้ รียนจึง
จะได้ความรู้ (นิรมล ศตวุฒิ, 2547 : 3) จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ที่ครูต้องมุ่งแสวงหาวิธีการที่ท�ำให้ผู้เรียนประสบความ
ส�ำเร็จ ด้วยการเป็นผู้ก�ำกับตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่ได้
ผลและเป็นนักคิดเพื่อให้สามารถสนองความต้องการที่
แตกต่างของนักเรียน วิธีการสอนที่หลากหลายไม่ได้เป็น
เพียงเครือ่ งมือของครู แต่เป็นปรัชญาทีค่ รูตอ้ งน�ำไปใช้เพือ่
สนองความต้องการของนักเรียน วิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
ช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกที่จะบรรลุมาตรฐานที่ก�ำหนด
ท้าทายนักเรียนและเป็นทางเลือกให้นักเรียนประสบ
ความส�ำเร็จ (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545 : 8)
จากการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร พบว่าเนื้อหา
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนและในชีวิตประจ�ำวัน ลักษณะโจทย์
บางรูปแบบอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ท้าทายความสามารถ
ของนักเรียนและช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความ
สามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แต่ปัญหา
ที่พบ คือ นักเรียนส่วนใหญ่แก้โจทย์ปัญหาที่เป็นปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ ไม่ได้ เขียนหรืออธิบายลักษณะ
การแก้ปัญหาที่เป็นข้อความยาวๆ อย่างเป็นระบบไม่ได้
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่เข้าใจโจทย์หรือปัญหา
ที่ก�ำหนดให้ ขาดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมหรือ
ไม่ได้กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
มี วิ ธี ส อนมากมายแต่ ค รู ผู ้ ส อนต้ อ งรู ้ จั ก เลื อ กใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับเนือ้ หา เวลา เพือ่ ให้การจัดการเรียนรูป้ ระสบ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายมากที่สุด การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning :
PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งน�ำเสนอสถานการณ์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความจริง ที่มีแนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์อย่างหลากหลาย โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เพื่อท�ำความเข้าใจปัญหาระบุปัญหาให้ชัดเจน ศึกษา
ค้ น คว้ า และแสวงหาข้ อ มู ล ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม มี ก าร
วางแผนการแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐานและตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเองและของกลุม่ ด้วย (เฉลิม
วราวิทย์, 2531 : ค ; มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545 : 13
; Barrows & Tamblyn, 1980 : 18 ; Edens, 2000
: 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ โดยมุง่ ทีจ่ ะใช้ปญ
ั หาจริง
หรือสถานการณ์จ�ำลองเป็นตัวเริ่มต้น กระตุ้นการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิจารณ์ในขณะที่ผู้เรียน
ท�ำงานโดยใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง หลังจากที่ผู้เรียน
ได้ใช้ความรู้พื้นฐานในการท�ำความเข้าใจและอธิบาย
แนวคิดต่อปัญหานั้นแล้ว สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัญหา
ซึ่งผู้เรียนไม่เข้าใจ จะเป็นประเด็นที่ต้องเรียนรู้ต่อไป
เพื่อให้ได้ความรู้มาอธิบายและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจะ
พัฒนาแผนการเรียนรู้ที่จะน�ำไปสู่การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ในส่วนย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ไม่เข้าใจในปัญหาในการสืบค้น ผู้เรียนจะได้
รั บ มอบหมายเป็ น รายบุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม ให้ ด� ำ เนิ น การ
สืบค้น (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544 : 42) อีกทั้งยัง
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และถ้าผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะมีส่วนช่วยให้จ�ำเนื้อหา ความรู้
นั้น ได้ง่ายและนานขึ้น ผู้เรียนสามารถเห็นความสัมพันธ์
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ความต่อเนื่องความเกี่ยวข้องระหว่างวิชาต่างๆ (นภา
หลิมรัตน์, 2540 : 12-14)
ดั ง นั้ น บุ ค คลที่ มี ภ าระหน้ า ที่ โ ดยตรงที่ จ ะ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพคือครูผู้สอน ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนโดยพยายามออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ แล้วสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีครูคอยช่วยกระตุ้นชี้แนะ พิจารณาเลือก
กิจกรรม วิธีการหรือสถานการณ์ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กั บ ความสนใจ และสภาพชี วิ ต จริ ง ของผู ้ เรี ย น และ
ให้โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความ
สามารถ จัดล�ำดับการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก เช่น
สังเกต รวบรวมข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า สรุป สามารถเลือกงานและจัดนักเรียนให้
ท�ำงานอย่างเหมาะสมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นสาระส�ำคัญขึ้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เชื่อมโยง
หรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่มประสบการณ์และระหว่าง
กลุ่มประสบการณ์ ใช้เทคนิคการสอนหลายๆ อย่างตาม
ความเหมาะสม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ : อ้างถึงนัคสวรรค์ ศรีจันทร์, 2545 : 9)
จากเหตุ ผ ลส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย
สนใจน� ำ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
ของเดลลีส (Delise, 1997: 26-36) ซึ่งมีทั้งหมด 6
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การน�ำเสนอปัญหา ขั้นตอน
ที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การก�ำหนด
แนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 การ
ศึกษาปัญหา ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์ข้อมูลและ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางแก้ ป ั ญ หา และขั้ น ตอนที่ 6
การน�ำเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 4 ขั้นตอน ของโพลยา (Polya, 1973 :

5-40) คือ 1)การท�ำความเข้าใจปัญหา 2)การวางแผนการ
แก้ปัญหา 3)การด�ำเนิน การตามแผน 4)การตรวจสอบ
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ งๆ ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่ง
เสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด มีความสามารถ
ในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งพื้ น ที่ ผิ ว และ
ปริมาตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน มีความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ�ำนวนนักเรียน 96 คน จ�ำนวน
4 ห้องเรียน โดยแต่ละห้องเรียนจัดการเรียนรู้แบบคละ
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ความสามารถ กลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ อ่อน คละ
กันไป ซึง่ ความแปรปรวนของคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์
ของทั้ง 4 ห้องเรียน ไม่แตกต่างกัน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร จ�ำนวน 48 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่ง
ความแปรปรวนของคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
ทั้ง 2 ห้องเรียน ไม่แตกต่างกัน โดยจัดเป็นกลุ่มทดลอง
1 ห้องเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งจ�ำแนกเป็น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค พุ ท ธศั ก ราช 2554 รายวิ ช า
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที
จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 คาบ
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผน
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

ขั้นเตรียม
การเตรียมเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและ
สมบัติรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก
กรวย พีระมิด ทรงกลม ให้นกั เรียนได้ทราบและเข้าใจก่อน
เริ่มต้นการเรียนรู้ใน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ขั้นด�ำเนินการทดลอง
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุม่ ตัวอย่าง
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
อัตนัย จ�ำนวน 5 ข้อ
2. ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยกลุ่มทดลองเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุมเรียนรู้โดยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบปกติ เมือ่ สิน้ สุดการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละแผน
แล้วท�ำการทดสอบย่อยท้ายแผน
3. ทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างเมือ่ การจัดการเรียนรูเ้ สร็จสิน้ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ�ำนวน 5 ข้อ
4. น�ำข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ สรุ ป ผล
การทดลองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้สถิติ z-test for Population Proportion
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ โดยใช้สถิติ Independent Samples T-test

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จ�ำนวนนักเรียน

จ�ำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ร้อยละ

Z

P

24

20

83.33

0.9423

0.1736

จากตาราง 1 พบว่าร้อยละ 83.33 ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง

N

เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

24

87.5

10.78

เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

24

77.19

12.50

* < .05

S

t

P

3.061

0.004*

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ นั่นคือ นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
1. ร้อยละ 83.33 ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัด
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน มี ค วามสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียน
รู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 83.33
ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด มีความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
ผลการวิ จั ย เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมธาวี พิมวัน (2549 :
98) เรื่องชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่องพื้นที่ผิว ด้วยชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม เป็นจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป
ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส�ำคัญ .01 ซึ่งสืบ
เนื่องจากนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นอย่างดี มีความตั้งใจและมุ่ง
มัน่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พือ่ ใช้ในการแก้ปญ
ั หา อีกทัง้ มีความ
กระตือรือร้นในทุกๆ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ง
ปัญหาที่ใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้สามารถกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะต่างๆได้ เพราะ
ปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อนและท้าทาย ซึ่งจะกระตุ้น

ให้นักเรียนสนใจ อยากรู้อยากเห็นและแสวงหาความรู้
เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา อีกทั้งปัญหา
ต้ อ งใช้ ขั้ น ตอนหลายขั้ น ตอนในการหาค� ำ ตอบและมี
แนวทางในการหาค�ำตอบทีท่ ำ� ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะ
และความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
และการทดสอบย่อยในแต่ละแผนท�ำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะพยายามท�ำความเข้าใจเนื้อหานั้นมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นนักเรียนจึงเรียนรู้ได้ดี
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
รู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ .05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ รัชนีวรรณ สุขเสนา (2550
: 127) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู
พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามคู่มือครู และ
สามารถคงทนความรูไ้ ด้ทงั้ หมด อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละขั้นตอนจะท�ำให้นักเรียน
มีความตื่นตัว ให้ความสนใจ มีความอยากรู้อยากเห็น
และพยายามท�ำความเข้าใจปัญหา ท�ำให้นักเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ปญ
ั หาและความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับปัญหา พร้อมทัง้
ได้ฝึกทักษะการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถ
น�ำไปใช้ได้กบั การแก้ปญ
ั หา นักเรียนได้ฝกึ ทักษะการเรียน
รูแ้ ละท�ำความเข้า ใจกับเนือ้ หาความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นการ
ฝึกการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มและฝึกการท�ำงานเป็น
ทีม ได้ฝึกการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นด้วย นักเรียนเกิดทักษะ การคิดสังเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์และจากการหาความสัมพันธ์
ของสิ่งที่ศึกษามา และตัดสินใจได้ว่าเพียงพอที่ จะแก้
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ปัญหานั้นหรือไม่ อย่างไร ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงความ
รู้ที่หามาได้กับวิธีการหาค�ำตอบของปัญหา ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการพัฒนาทางด้านการแก้ปญ
ั หาอีกทางหนึง่ นักเรียน
เกิดทักษะการน�ำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากการ
ออกมารายงานผลงานของกลุ่ม พร้อมทั้งฝึกการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีแนวคิดไม่ตรงกันได้ ผลจาก
การร่วมกันอภิปรายและฟังรายงานของแต่ละกลุ่มท�ำให้
นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาและเกิดความคิดรวบยอด
พร้อมทั้ง นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาจากการฝึก
ท�ำใบกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียน
ได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาค�ำตอบของปัญหา ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนั้นจึงท�ำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 การท�ำกิจกรรมครูผสู้ อนต้องเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน ในระดับชั้นอื่นๆ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่นๆ
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และความสามารถในการให้เหตุผล
2.3 ควรพั ฒ นาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยวิธีการสอนแบบ
ข้อเสนอแนะ
อื่น เช่น การสอนแบบแก้ปัญหา การสอนแบบสร้าง
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการ
1.1 ครูจะต้องให้ความส�ำคัญในการสร้าง เรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียน
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐาน เพราะปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ถื อ ว่ า เป็ น
องค์ ป ระกอบหลั ก กล่ า วคื อ ครู ต ้ อ งสร้ า งปั ญ หาให้ มี
ลักษณะเป็นปัญหาปลายเปิด หรือมีความยุ่งยากซับซ้อน
เพียงพอทีจ่ ะกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้นกั เรียน
คิดได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความสนใจและความรู ้ พื้ น
ฐานของผู้เรียนด้วย ครูจะต้องเตรียมค�ำถามไว้กระตุ้น
ความคิดของนักเรียนส�ำหรับปัญหาแต่ละปัญหาที่ใช้เป็น
ฐานในการเรียนรู้ด้วย
1.2 การจัดเวลาส�ำหรับการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานจะต้องจัดให้นักเรียนมีเวลาที่จะศึกษา
ค้นคว้า สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหา
อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้และ
ความยากง่ายของสถานการณ์ปัญหาที่ใช้เป็นฐานด้วย
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกับเกณฑ์ร้อยละ
70 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง จ�ำนวน 42 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
(t-test for One Sample) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**อาจารย์ ดร. ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were to compare mathematical problem solving of the
students have been learning by open approach with the criterion at 70 percent and to compare
mathematical creativity of the students have been learning by open approach with the criterion
at 70 percent. The participants consisted of Mathayomsuksa five students at Watpapradoo School
with 42 students, selected by using a cluster random sampling. Instruments were lesson plans by
using open approach and mathematical problem solving and mathematical creativity tests. The
data were analyzed by percent, mean, standard deviation, and t-test for One Sample.
The results were as follows:
1. The mathematical problem solving of Mathayomsuksa Five students after using through
open approach was significantly higher than the 70 percent criterion at the .05 level.
2. The mathematical creativity of Mathayomsuksa Five students after using through open
approach was significantly higher than the 70 percent criterion at the .05 level.
Keywords : open approach, mathematical problem solving, mathematical creativity

บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมี
ความส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545:
12) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก�ำหนดแนวทางในการ
พัฒนานักเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) และ
มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้ มี คุ ณ ภาพทุ ก ๆด้ า น ทั้ ง ด้ า นความรู ้ ด้ า นทั ก ษะ
กระบวนการและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
หลายประการดังเช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
เป็นระบบ และการคิดสร้างสรรค์เพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
อีกทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆโดยใช้หลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง รวมไปถึงการ
ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อน�ำไปใช้แก้ปัญหาในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6)
ในการพัฒนาสมรรถนะที่ส�ำคัญของนักเรียน
ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก กลุ ่ ม สาระในการร่ ว ม
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กั น พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพตามที่ ห ลั ก สู ต รแกน
กลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้
ก� ำ หนดไว้ โดยในกลุ ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ ก� ำ หนด
สาระที่จ�ำเป็นต่อนักเรียนไว้ 6 สาระ ซึ่งสาระที่ 1 ถึง
5 ได้แก่ จ�ำนวนและการด�ำเนินการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ
สาระที่ 6 ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า นอกจากจะเน้ น ในด้ า นความรู ้ แ ละ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในสาระที่ 1 ถึง 5 แล้ว สิ่งที่
จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คือ
สาระที่ 6 ซึ่งก็คือทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพราะนอกเหนือจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้ อ หาสาระเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว ทั ก ษะกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นต้ อ งฝึ ก เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถน�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ก� ำ หนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
ให้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเชื่อมโยงและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555,
หน้ า 1) การแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ทั ก ษะ
พื้นฐานและจ�ำเป็น เพื่อน�ำไปพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ ด ้ า นอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง หน่ ว ยงานทางการ
ศึกษา สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
ได้ก�ำหนดให้ทักษะการแก้ปัญหาเป็นจุดเน้นที่ส�ำคัญ
ของหลักสูตรและเป็นเป้าหมายแรกของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร
ขจร, 2554 : 15) ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะ
ช่วยให้นกั เรียนมีแนวคิดทีห่ ลากหลาย มีนสิ ยั กระตือรือร้น
ไม่ย่อท้อ และมีความสนใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะ
พื้นฐานที่นักเรียนสามารถน�ำติดตัวไปใช้แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ�ำวันได้ตลอดชีวิต (สสวท, 2555 : 6) โดย
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้กล่าว
ถึงมาตรฐานทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า
นักเรียนจะต้องสามารถสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์
ใหม่ๆผ่านการแก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาทั้งในคณิตศาสตร์
และในบริบทอื่นๆได้ เลือกใช้และปรับยุทธวิธีแก้ปัญหา
ที่ เ หมาะสมและหลากหลาย ตรวจตราและสะท้ อ น
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ (สสวท, 2555
: 136-137)
นอกจากการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ล้ ว
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะ
ที่ส�ำคัญ ควรเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนา เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีความส�ำคัญต่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพราะจะช่วยให้นักเรียน
ได้ฝึกกระบวนการคิดที่หลากหลาย เปิดกรอบแนวคิด
ออกมาได้อย่างอิสระภายใต้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
วิชาคณิตศาสตร์และท�ำให้เกิดการประยุกต์ได้สิ่งใหม่
ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถ
พัฒนาสมองให้มคี วามเฉียบคม ส่งเสริมให้นกั เรียนมีนสิ ยั
กระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้า
สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2554 : 67)
นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังท�ำให้เกิดเทคโนโลยี
ใหม่ๆมากมาย ถ้านักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์
ขาดความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ะท� ำ ให้ โ ลกไม่ มี ก ารพั ฒ นา
เลย (สสวท, 2555 : 134) ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย น
การสอนคณิตศาสตร์จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการเรียนเนื้อหาทั้ง 5 สาระ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551
จากผลการประเมิ น ของ Programme for
International Student Assessment (PISA) ชี้ชัด
ได้ว่าประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาที่ส�ำคัญในการจัด
การศึกษาที่ท�ำให้นักเรียน “คิดแก้ปัญหาไม่เป็น” หรือ
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“ไม่ชอบที่จะคิดวิเคราะห์” (ศศิธร แม้นสงวน, 2555 :
338) และปัจจุบนั ยังพบว่ามีนกั เรียนจ�ำนวนมากทีย่ งั ขาด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส่งผลท�ำให้นักเรียน
ไม่สามารถน�ำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ประยุกต์ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ (สสวท, 2555 : 1) ซึ่งเห็นได้จากปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ทมี่ บี ริบทต่างกัน เช่น ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์และปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่เป็นประโยคภาษา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แต่ไม่
สามารถแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ทเี่ ป็นประโยคภาษาได้
เนื่องจากไม่เข้าใจปัญหา ไม่คุ้นเคยกับปัญหาและยังขาด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่น�ำไปใช้แก้ปัญหา
(อัมพร ม้าคนอง, 2553 : 21) และในปัจจุบันนักเรียน
ไม่มีนิสัยชอบเรียนรู้และกลัวความแตกต่าง ไม่ได้ฝึกคิด
และไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน เพราะ
ห้องเรียนมีแต่การสั่งการ นักเรียนทุกคนต้องท�ำเหมือน
กัน ท�ำโจทย์เดียวกัน วิธเี ดียวกันเพือ่ ให้ได้คำ� ตอบเดียวกัน
(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2553, ออนไลน์) ซึ่งหนทางที่จะ
หล่อหลอมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ให้นักเรียน
ใช้ความสามารถของตนเอง ได้ฝึกคิดอย่างอิสระ คือ
การสอนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเองได้ โดยที่ครู
ไม่ควรเน้นกระบวนการหรือค�ำตอบทีถ่ กู ต้องเพียงค�ำตอบ
เดียว (วิทยา มานะวาณิชเจริญ, 2556, ออนไลน์)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test;
O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2554-2555 พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ในมาตรฐานที่ ค 2.1
และ ค 2.2 คิดเป็นร้อยละ 20.06 และ 21.35 ตามล�ำดับ
ซึ่งต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ โดยคะแนน
เฉลี่ยในระดับประเทศในมาตรฐานที่ ค 2.1 และ ค 2.2
เท่ากับ 22.18 และ 21.66 ตามล�ำดับ ดังนั้นเห็นได้ชัด
ว่าในมาตรฐานที่ ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและมาตรฐานที่

ค 2.2 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ควรเร่งพัฒนา
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555) นอกจาก
นี้ เมือ่ พิจารณาเนือ้ หา วิชาคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน (ค32101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
พบว่าเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ค 2.1 และ ค 2.2
คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ เนื้อหาดังกล่าวมีคะแนน
เฉลี่ยในปี 2555-2556 เท่ากับ 12.4 และ 11.80 ซึ่ง
คะแนนดังกล่าวต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่โรงเรียนได้
ก�ำหนดไว้
การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานและขาดความสามารถในการแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์นั้น ส่วนหนึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอน
ของครู โครงสร้างทางด้านความรู้ความสามารถและ
ปั จ จั ย จากสภาพแวดล้ อ มจะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ขัดขวางหรือส่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
(ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2542 : 100) ซึ่ง ไมตรี อินทร์
ประสิทธิ์ (2555, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า วิธีการสอน
คณิตศาสตร์ของครูไทยยังไม่ได้สร้างให้เด็กเกิดความคิด
ในการแก้ปญ
ั หา ครูสนใจแค่คำ� ตอบหรือผลลัพธ์ทถี่ กู ต้อง
เพียงอย่างเดียว โดยมองข้ามและไม่สนใจกระบวนการคิด
ของนักเรียนท�ำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ซึ่งจาก
ประเด็นปัญหาของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ทีก่ ล่าวมาพบว่า นักเรียนคิดแก้ปญ
ั หาไม่เป็น
และไม่ชอบทีจ่ ะคิดวิเคราะห์นกั เรียนเกิดความเคยชินกับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์
รวมไปถึ ง การสอนของครู ที่ เ น้ น แค่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เพียงอย่างเดียว เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดอุปสรรคที่สกัดกั้น
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึง่ สอดคล้องกับค�ำกล่าว
ของรอว์ลนิ สันและนาตยา (รอว์ลนิ สันและนาตยา อ้างถึง
ใน กรมวิชาการ, 2535 : 17-18) ที่กล่าวไว้ว่า อุปสรรค
ทีจ่ ะสกัดกัน้ ความคิดสร้างสรรค์นนั้ ส่วนหนึง่ เกิดจากการ
ที่นักเรียนต้องการพยายามแก้ปัญหาเพื่อหาค�ำตอบที่ถูก
ต้องเพียงค�ำตอบเดียวแล้วมีความพอใจเมือ่ ได้พบค�ำตอบ

- 136 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
นั้นแล้ว อีกทั้งนักเรียนมีความเคยชินกับการแก้ปัญหา
ในบริบทเดิมๆและใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบ
เดิมๆ มองการแก้ปัญหาในมิติเดียว ไม่สนใจสิ่งที่ท้าทาย
ความสนใจและความคิด สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ท�ำให้
นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์
ด้วยเหตุนี้ ครูจะต้องปรับวิธีการจัดการเรียน
รู ้ ใ หม่ โ ดยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก คิ ด เน้ น การคิ ด ที่
แตกต่างตามความสามารถของนักเรียนในการคิดแก้
ปั ญ หาและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด แก้ ป ั ญ หาอย่ า ง
หลากหลาย อีกทัง้ ควรเน้นทีก่ ระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหามากกว่าผลลัพธ์หรือค�ำตอบเพียงอย่างเดียว
เพื่อให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหาและคิดวิเคราะห์แก้
ปัญหาด้วยตนเอง โดยการน�ำเสนอปัญหาปลายเปิด
กั บ นั ก เรี ย นด้ ว ยการตั้ ง โจทย์ ส ร้ า งสถานการณ์ ขึ้ น มา
ให้นักเรียนแก้ปัญหา ให้เวลานักเรียนได้คิดวิเคราะห์
เอง ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้
ฝึกคิด (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2555, ออนไลน์) ดังนั้น
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
ดังกล่าวควรเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยสนใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารแบบเปิดเนือ่ งจาก
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ะช่วยพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์และยัง ท�ำให้นัก เรียนมี
อิสระในการคิดตามความสามารถหรือประสบการณ์ ได้
ฝึกการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน อีก
ทั้งกระบวนการประเมินยังเน้นที่กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่า
เน้นค�ำตอบที่ถูกต้อง (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2547 : 14)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดนั้น เป็น
วิธกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยการน�ำเสนอปัญหาปลายเปิด ซึง่
เป็นปัญหาที่มีทั้งค�ำตอบหรือวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหานั้นการน�ำเสนอปัญหาปลายเปิดให้กับนักเรียน
นัน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หา
ที่หลากหลายจากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ อีกทั้ง

ส่งเสริมให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยว
กับคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้
ประสบการณ์ใหม่ๆและมีแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
การแก้ปัญหาของตนเองจากการวิจัยเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดพบ
ว่า นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ท�ำให้สามารถวางแผนก�ำหนดแนวคิดในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างอิสระ (ปรีชา เนาว์เย็นผล,
2544 : 125) ซึง่ ปัญหาปลายเปิดจะช่วยให้นกั เรียนมีสว่ น
ร่วมในการเรียนการสอน มีความกระตือรือร้นในการเรียน
และได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นักเรียนได้มโี อกาส
ได้ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และทักษะได้อย่างกว้างขวาง
อีกทัง้ ยังได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ยอมรับแนวทางการ
แก้ปัญหาของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและได้ค้นพบวิธีการแก้
ปัญหาใหม่ๆด้วยตนเอง โดยปัญหาปลายเปิดจะเข้ามา
เป็นสิง่ กระตุน้ ความคิดของนักเรียน (Sawada, 1997, pp.
23-24) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee, Kang Sup;
Hwang, Dong-jou & Seo, Jong Jin (2003) ทีใ่ ช้ปญ
ั หา
ปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่าปัญหาปลายเปิดสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
และความคิดที่แตกต่างนอกจากนี้การเรียนการสอนขึ้น
อยู่กับวิธีการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสามารถช่วยให้นักเรียน
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา
วิธีการเรียนการสอนนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แก้ปัญหา
ที่ท้าทายและได้พัฒนาความคิดของนักเรียนอีกด้วย
จากที่กล่าวมา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแบบเปิดนั้นเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งท�ำให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะที่ ส� ำ คั ญ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
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ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และเกิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
ประโยชน์ในด้านการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป
2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด 2558 โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารแบบเปิดกับเกณฑ์รอ้ ยละ วิธีการแบบเปิด จ�ำนวน 12 คาบ และมีการทดสอบ
70
หลังเรียน 2 คาบ รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 14 คาบ

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วิธีการแบบเปิด มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
เปิด

ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ

ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นเนือ้ หาเรือ่ ง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 32101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบเปิด จ�ำนวน 4 แผน รวมใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งหมด 12 คาบ ซึ่งผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 คน พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมี X = 4.69
และ SD = 0.48
2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบแสดงวิธี
ท�ำ 1 ชุด รวมทั้งหมดจ�ำนวน 3 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก
ง่าย ตั้งแต่ 0.40 - 0.58 เป็นความยากง่ายที่เหมาะสม
และมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.25 – 0.32 และแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์มคี า่ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบแสดงวิธีท�ำ 1 ชุด รวม
ทั้ ง หมดจ� ำ นวน 3 ข้ อ ซึ่ ง มี ค ่ า ความยากง่ า ย ตั้ ง แต่
0.47 - 0.59 เป็นค่าความยากง่ายที่เหมาะสม และมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.38 – 0.48 และแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ท� ำ การสุ ่ ม กลุ ่ ม ทดลองจากนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
จากทั้งหมด 4 ห้อง มาจ�ำนวน 1 ห้องโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
วิธกี ารแบบเปิด เรือ่ ง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยผูว้ จิ ยั เป็น
ผู้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมดจ�ำนวน 12 คาบ
3. เมือ่ สิน้ สุดการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแผนที่วางไว้แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้น
ท�ำการทดสอบนักเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยใช้เวลาใน
การทดสอบทั้งหมด 2 คาบ
4. น�ำผลคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์กบั
กลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รบั กิจกรรม
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารแบบเปิ ด เรื่ อ ง อั ต ราส่ ว น
ตรีโกณมิติ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติแบบ t-test
for one sample

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามรถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารแบบเปิดกับเกณฑ์รอ้ ยละ
70 โดยใช้สถิติ t-test for one sample ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

n

µ0

X

s

df

t

42

16.80

18.43

0.94

41

11.22*

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารแบบเปิด มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 18.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.78 และเมือ่ ทดสอบสมมติฐาน
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for One Sample ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการแบบเปิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

n
42

µ0
10.50

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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X
11.05

s
1.32

df
41

t
2.70*
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
11.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.67 และเมื่อทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียน
รูโ้ ดยใช้วธิ กี ารแบบเปิด มีคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
วิธกี ารแบบเปิดทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีคะแนน
เฉลีย่ ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยการน�ำเสนอ
ปัญหาปลายเปิดให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
และประสบการณ์ทมี่ อี ยูใ่ นการแก้ปญ
ั หานัน้ และให้โอกาส
นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น ได้ฝึกการ

วิเคราะห์ ท�ำความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา
ด�ำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบย้อนกลับ ตาม
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยอภิปรายผลดังนี้
1.1 ขั้นการท�ำความเข้าใจปัญหา ผู้วิจัยได้
น�ำเสนอปัญหาปลายเปิดให้กบั นักเรียนอธิบายให้นกั เรียน
ได้ท�ำความเข้าใจปัญหาปลายเปิดและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งปัญหาปลายเปิดนั้นมีเงื่อนไข
หรือข้อมูลที่น่าสนใจ ท�ำให้นักเรียนสนใจที่จะแก้ปัญหา
และได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาแล้วเขียนอธิบายสิ่งที่โจทย์
ก�ำหนดและสิง่ ทีโ่ จทย์ตอ้ งการ อีกทัง้ นักเรียนได้ใช้รปู ภาพ
ประกอบการท�ำความเข้าใจปัญหา ซึง่ จากการท�ำแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถเขียนข้อมูล เงื่อนไขและสิ่งที่โจทย์
ต้องการได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำ
กล่าวของ ศศิธร แม้นสงวน (2555 : 171-172) กล่าวว่า
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ครูอาจท�ำได้
โดยให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ปัญหาและอาจใช้การวาด
ภาพประกอบการคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองมากขึ้นโดยจัด
สถานการณ์ปญ
ั หาทีน่ า่ สนใจท้าทายความคิดของนักเรียน
1.2 ขั้ น การวางแผนแก้ ป ั ญ หา ผู ้ วิ จั ย ให้
นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก วางแผนการแก้ ป ั ญ หาปลายเปิ ด โดย
ให้นักเรียนใช้ความรู้เขียนแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือ
สิ่งที่โจทย์ก�ำหนดให้ ซึ่งปัญหาปลายเปิดนั้นช่วยกระตุ้น
ให้นักเรียนได้น�ำความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ผนวกกับ
ข้อมูลหรือเงื่อนไขของปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
ซึ่งนักเรียนอาจมีการแก้ปัญหาที่หลากหลายแนวทาง
อีกทั้งผู้วิจัยให้นักเรียนฝึกก�ำหนดตัวแปรใช้แทนข้อมูล
ที่โจทย์ก�ำหนดให้และใช้รูปภาพแทนปัญหา ซึ่งท�ำให้การ
แก้ปัญหาของนักเรียนมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจากผลการท�ำแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์นกั เรียนส่วนใหญ่เขียนแนวทาง
แก้ปัญหา แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเงื่อนไขกับสิ่งที่
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โจทย์ตอ้ งการได้ถกู ต้องบางส่วน อาจเนือ่ งมาจากนักเรียน
ยังไม่คุ้นเคยกับปัญหาปลายเปิด ที่ต้องใช้ประสบการณ์
ของตนเองในการวางแผนแก้ปัญหาที่มีหลายแนวทาง
ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ โนดะ (Nohda, 1983,
อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2547 : 4-5) กล่าวว่า
การสอนโดยใช้วธิ กี ารแบบเปิด ในขัน้ วางแผนหาแนวทาง
การแก้ปัญหา นักเรียนต้องพยายามค้นพบแนวทางการ
แก้ปัญหาของตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง
ครูมีหน้าที่ชี้แนะ ให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างแนวทางการหาค�ำตอบที่หลากหลาย
เพื่อสามารถน�ำไปพัฒนาเป็นความรู้ในระดับสูงต่อไป
1.3 ขั้นการด�ำเนินการตามแผน ผู้วิจัยใช้
วิธีการแบบเปิดให้นักเรียนแต่ละคนน�ำเสนอแนวคิดใน
ขั้นการวางแผนแก้ปัญหาของตนเองให้กับสมาชิกใน
กลุ่ม ในขั้นนี้จะเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มและนักเรียนแต่ละคนจะได้
ทราบแนวคิดอื่นๆ เพื่อร่วมกันหาแนวคิดหรือวิธีการแก้
ปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด นักเรียนสามารถ
น�ำแนวคิดของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดของ
ตนเองในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป และจากผลการท�ำ
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นักเรียนส่วนใหญ่ด�ำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่
วางไว้ส�ำเร็จถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าว
ของ สติกเลอร์และฮีเบอร์ต (Stigler & Hiebert, 1999,
อ้างถึงใน เจนสมุทร แสงพันธ์, 2550 : 25) กล่าวว่า
การแก้ปัญหาเดี่ยวหรือกลุ่มของนักเรียน หลังจากครู
ได้น�ำเสนอปัญหาปลายเปิดแล้ว นักเรียนจะมีแนวคิด
การวางแผนแก้ปัญหาเป็นของตนเองก่อน หลังจากนั้น
เข้ากลุม่ อภิปรายแลกเปลีย่ นหรือน�ำเสนอแนวคิดของตน
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือแสดงวิธีการคิดภายในกลุ่ม
1.4 ขั้นการตรวจสอบย้อนกลับ ผู้วิจัยให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงค�ำตอบหรือผลลัพธ์ทไี่ ด้จากปัญหา
ปลายเปิด ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ก�ำหนดให้และสิ่งที่
โจทย์ต้องการหรือไม่ ซึ่งปัญหาปลายเปิดนั้นสามารถมี

แนวทางการแก้ปญ
ั หาหรือค�ำตอบทีห่ ลากหลายจึงจ�ำเป็น
ต้องตรวจสอบย้อนกลับโดยผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนเขียนค�ำตอบ
หรือผลลัพธ์ที่ได้ ใช้รูปภาพประกอบพร้อมกับร่วมกัน
เขียนอธิบายการตรวจสอบย้อนกลับอย่างละเอียด โดย
การแทนค�ำตอบย้อนกลับไปหาข้อมูลหรือเงือ่ นไขทีโ่ จทย์
ก�ำหนดให้เพื่อความสมเหตุสมผลของกระบวนการแก้
ปัญหา และจากผลการท�ำแบบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์นกั เรียนส่วนใหญ่มกี ารตรวจสอบ
ค�ำตอบกับข้อมูลหรือเงื่อนไขที่โจทย์ก�ำหนดแต่ค�ำตอบ
ไม่ส อดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อมูล นั้นและมีนักเรียน
ที่ตรวจสอบค�ำตอบไม่ถูกต้อง อาจเนื่องมาจากความ
ไม่คุ้นเคยกับการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งกระบวนการ
แทนค�ำตอบย้อนกลับและการค�ำนวณที่ผิดพลาดบาง
ส่วนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ ศศิธร
แม้นสงวน (2555 : 171-172) กล่าวว่า แนวทางการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ควรมีการตรวจสอบค�ำตอบและความสมเหตุสมผลใน
กระบวนการแก้ปัญหาอาจใช้การคิดย้อนกลับ การวาด
ภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการ
แก้ปัญหา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544) ศึกษา
เรื่ อ ง กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้
การแก้ปัญหาปลายเปิดส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด ความ
สามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ทดลองค่ อ ยๆพั ฒ นาขึ้ น จากการแก้ ป ั ญ หาที่ ต ้ อ งใช้
การถามกระตุ้นแนะแนวทาง ไปเป็นการแก้ปัญหาที่ใช้
การถามกระตุน้ แนะแนวทางน้อยลง และในระยะสุดท้าย
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ของการทดลองนักเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองสามารถ
วางแผนก�ำหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
อย่างอิสระ
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยการน�ำเสนอ
ปัญหาปลายเปิดให้กบั นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามประสบการณ์และความ
สามารถของนักเรียน ซึ่งปัญหาปลายเปิดอาจมีแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือค�ำตอบที่หลากหลาย ท�ำให้นักเรียน
สามารถได้ปริมาณค�ำตอบที่มาก หลากหลายแนวคิด
และได้ประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่รวมถึงการได้
น�ำเสนอหรืออภิปรายแนวคิดอย่างละเอียดชัดเจน โดย
อภิปรายผล ดังนี้
2.1 ความคิดคล่อง ผู้วิจัยให้นักเรียนได้คิด
หาแนวทางการแก้ปัญหาให้ได้ปริมาณมากภายในเวลา
ที่ก�ำหนด จากปัญหาปลายเปิดที่ผู้วิจัยได้น�ำเสนอให้
กับนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยให้นักเรียน
เขียนแนวทางการแก้ปัญหาให้มากที่สุดพร้อมหาค�ำตอบ
ท�ำให้นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ในด้ า นความคิ ด คล่ อ ง และจากผลการท� ำ แบบวั ด
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถเขียนแนวทางการหาค�ำตอบและตอบได้ถูกต้อง
60% ขึน้ ไปในเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ
ศศิธร แม้นสงวน (2555 : 199-201) กล่าวว่า การช่วยส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ครูควรจัดกิจกรรม
หรือใช้ปัญหาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด สามารถบอก
แนวคิดและเหตุผลได้ ค�ำตอบทีห่ าได้อาจมากกว่าหนึง่ ค�ำ
ตอบ
2.2 ความคิ ด ยื ด หยุ ่ น ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ เสนอ
ปัญหาปลายเปิดที่มีแนวคิดการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

แนวคิด ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกใช้แนวคิดการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมได้หลากหลายมากกว่าหนึ่งแนวคิด และจาก
ผลการท�ำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแสดงแนวคิดการแก้ปัญหาได้
มากกว่า 2 แนวคิด ซึ่งนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิด
การแก้ปญ
ั หาทีห่ ลากหลายจากปัญหาปลายเปิด นักเรียน
มีความคิดที่อิสระ เน้นแนวทางการคิดมากกว่าค�ำตอบ
ที่ ไ ด้ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก และพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในด้านความคิด
ยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ เบคเกอร์และ
ชิมาดะ (Becker & Shimada, 1997 : 23) กล่าวว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด ครูน�ำเสนอ
ปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีวิธีการ
แก้ปัญหาหรือค�ำตอบเพียงต�ำตอบเดียว ครูต้องใช้ความ
หลากหลายของกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่
2.3 ความคิดริเริ่ม ผู้วิจัยน�ำเสนอปัญหา
ปลายเปิ ด ซึ่ ง ปั ญ หาปลายเปิ ด ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ
พัฒนาความคิดริเริ่มนั้นมีขอบเขตของปัญหาที่ค่อนข้าง
กว้างพอสมควรและไม่ได้เน้นเพียงแค่ค�ำตอบเพียงอย่าง
เดี ย ว โดยผู ้ วิ จั ย กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ น� ำ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้
ปัญหาอย่างอิสระ เพือ่ ให้เกิดแนวคิดทีแ่ ปลกใหม่เป็นของ
ตนเอง และจากผลการท�ำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่มีสิ่งบ่งชี้บางอย่างที่ท�ำให้
เห็นแนวคิดในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และมีนักเรียนที่
ไม่ปรากฏแนวคิดการแก้ปญ
ั หาทีแ่ ปลกใหม่ อาจเนือ่ งจาก
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมความคิด
ริเริ่มมีน้อย และขอบเขตทางด้านเนื้อหาเรื่องอัตราส่วน
ตรี โ กณมิ ติ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ กิ ด การแก้
ปัญหาที่แปลกใหม่และเป็นต้นแบบของตนเองมากนัก
ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ อัมพร ม้าคนอง (2547:
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105-107) กล่าวว่า การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ท�ำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ที่หา
วัตถุรูปธรรมแทนได้ยาก การคิดออกนอกกรอบความ
คิดทางคณิตศาสตร์น้ันจึงท�ำได้ยากตามไปด้วย ลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้นักเรียน
ได้พฒ
ั นาทักษะของนักเรียน นักเรียนอาจไม่คนุ้ เคยในการ
ท�ำกิจกรรมลักษณะดังกล่าว แต่หากได้รบั การฝึกอย่างต่อ
เนื่อง นักเรียนจะคุ้นเคยและมีพัฒนาการดีขึ้น นอกจาก
นี้ ครูลิคและรุดนิค (Krulik, S. & Rudnick, J., 1999,
อ้างถึงใน อัมพร ม้าคนอง, 2547 : 105-107) กล่าวว่า
หากต้องการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูไม่ควร
จบการแก้ปญ
ั หาเพียงเพราะได้คำ� ตอบทีต่ อ้ งการ แต่ควร
ขยายปัญหานั้นให้มากกว่าค�ำตอบที่ได้ เพื่อที่จะกระตุ้น
ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ โดยลักษณะของ
ค�ำถามหรือกิจกรรมที่เหมาะกับการพัฒนาการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คือ การให้หาทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหา
เดิมที่แตกต่างจากวิธีทั่วๆไปและการให้สถานการณ์ที่
นักเรียนต้องตัดสินใจ โดยใช้ความคิดและประสบการ
ส่วนตัว
2.4 ความคิดละเอียดลออ ผู้วิจัยให้นักเรียน
เขียนแสดงวิธีท�ำของปัญหาปลายเปิดอย่างเป็นขั้นตอน
และเขียนอธิบายแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหา
ซึ่งกันและกัน เพื่อน�ำแนวคิดนั้นมาปรับปรุงเพิ่มเติม
รายละเอียดในการแก้ปัญหาของตนเองให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น ผู้วิจัยได้สังเกตจากสิ่งที่นักเรียนเขียนอธิบายเพื่อ
ชี้แนะหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้ง
ฝึกให้นักเรียนใช้รูปภาพแทนปัญหาเพื่อให้ง่ายต่อการแก้
ปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบายแสดงเหตุผล
ในสิ่งที่นักเรียนแก้ปัญหาหรือค�ำตอบของนักเรียนพร้อม
ทั้ ง ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด ของนั ก เรี ย น และจากผลการท� ำ
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์นกั เรียนส่วน
ใหญ่เขียนอธิบายแนวคิดได้อย่างละเอียดชัดเจนและมี
การใช้รูปภาพแทนปัญหาได้สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ค�ำกล่าวของ ศศิธร แม้นสงวน (2555 : 199-201) กล่าว
ว่า การช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนั้น
ครูควรจัดกิจกรรมหรือใช้ปัญหาที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้คิด สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลได้ และครู
ต้องแสดงให้นักเรียนตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญกับ
แนวคิดหรือวิธีการในการหาค�ำตอบนั้น ด้วยการส่งเสริม
และยอมรับแนวคิดของนักเรียน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ความคิด
สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open
Approach) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีอิสระในการ
คิดหาค�ำตอบด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิด
มีความคิดทีห่ ลากหลาย คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์และ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา มีระบบ
การท�ำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความสุขในการท�ำกิจกรรมและจากการที่คณะครูร่วม
สังเกตการณ์ในชั้นเรียนท�ำให้ได้เห็นแนวคิดของนักเรียน
แต่ละคน

ข้อเสนอแนะ
จากการด�ำเนินการวิจัยและผลการวิจัย เรื่อง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 5
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้และส�ำหรับ
การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรอธิบายในขัน้ วางแผนการแก้ปญ
ั หาให้
ละเอียดชัดเจน อาจยกตัวอย่างประกอบให้มากขึน้ เพือ่ ให้
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นักเรียนได้เขียนแนวทางการแก้ปญ
ั หา เชือ่ มโยงข้อมูลกับ
สิ่งที่โจทย์ต้องการให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ครูควรให้นักเรียนตระหนักถึงการตรวจสอบ
ค� ำ ตอบย้ อ นกลั บ ว่ า ค� ำ ตอบที่ ไ ด้ นั้ น เหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์ก�ำหนดหรือไม่ โดยชี้แจง
วิธีการตรวจสอบย้อนกลับให้ชัดเจน เพื่อนักเรียนเข้าใจ
ถึงกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับมากขึ้น
3. ครูควรสนับสนุนนักเรียนในทางบวก ชื่นชม
แนวคิดการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ของนักเรียน ใช้ค�ำถาม
น�ำกระตุ้นให้นักเรียนเกิดประเด็นที่สงสัยและครูไม่ควร
ชี้แนะแนวทางหรือค�ำตอบให้กับนักเรียนในระหว่างท�ำ
กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดริเริ่มเป็นของ
ตนเอง
4. ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่าง
ถี่ถ้วนในการท�ำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งอาจมีนักเรียนที่ไม่สนใจ
หรือไม่ตงั้ ใจเรียน ครูควรเข้าไปกระตุน้ นักเรียนโดยการใช้
ค�ำถามเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเสนอแนวคิด

5. ครูควรใช้เวลาในขัน้ การน�ำเสนอการแก้ปญ
ั หา
ของนักเรียนแต่ละกลุม่ ให้มากขัน้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้มเี วลา
ในการอภิปรายและเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
6. ครูควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดให้มากขึ้นและจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การท� ำ วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษา
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารแบบเปิ ด กั บ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายและทุกระดับชั้น
2. การท� ำ วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรน� ำ การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารแบบเปิ ด ไปใช้ กั บ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสติ ต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ จ�ำนวน 347 คน และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ จ�ำนวน 110 คน ซึ่งได้มา
จาการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมาก ส่วน ระดับ
ความพึงพอใจของนิสิต อยู่ในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของบุคลากรหญิงสูงกว่าบุคลากรชายอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาของบุคลากรสายสนับสนุนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
*ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน ตามความต้องการเร่งด่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดก�ำแพงเพชร
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และวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของนิสิตชั้นปี 1 มีสูงกว่า ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์

Abstract
The purpose of this research was to study the satisfaction of personnel and undergraduate
students Faculty of Education Burapha University toward the development of art and cultural
dimension. The research sample were 347 students and 110 personnel selected by Stratified
random sampling. The instruments used for data collection were the satisfaction of personnel and
undergraduate students to the development dimension of art and culture of Faculty of Education at
Burapha University questionnaires. Data was analyzed by independent t-Test and One way ANOVA.
The results revealed that 1) the personnel had high level of satisfaction and the undergraduate
students had medium level of satisfaction, 2) the satisfaction of female personnel was higher than
male personnel (p < .05) 3) the satisfaction of staff personnel was higher than academic personnel
(p < .05) and 4) the satisfaction of 1st year undergraduate students was higher than 2nd year, 3rd
year, and 4th year (p < .05).
Keyword: satisfaction, dimension of art and culture, Faculty of Education

บทนำ�
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา ได้ ก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของตั ว บ่ ง ชี้
ที่ 11 การพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร และนิสิตนักศึกษา เกี่ยว
กั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ของหน่วยงาน ดังนั้น คณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยท่านคณบดี จึงได้ด�ำริ ให้มีการศึกษา
ส�ำรวจความพึงพอใจดังกล่าวขึน้ และก�ำหนดเป็นประเด็น
ส�ำคัญของการวิจยั สถาบันของคณะ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการวิจยั
โดยเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
องค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการที่จะผลิตบัณฑิตครู
เพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ การผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำนุบำ� รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และ
จิตใจอันดีงานของนิสติ และบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์
อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
การส่งเสริม สนับสนุน และธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม
และความเป็นไทย อันที่จะน�ำไปสู่การ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม
นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีพันธกิจหลักทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี นิ สิ ต ที่ เข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ตลอดจน
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ผู้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ เพื่อน�ำไปใช้ใน
ทางวิชาการอย่างแพร่หลาย ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์
จึงได้มีการจัดอาคาร สถานที่ส�ำหรับใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ แก่นิสิต
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมทาง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้มี ส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ในการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสนุ ทรียภาพมิตทิ างด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และสภาพภูมิทัศน์ภายนอก เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สวยงาม
การพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบ
เกี่ ย วกั บ ความงามทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ มี
ผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคม
ในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็น
ที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
สร้างสิง่ ใหม่ตอ้ งไม่เป็นการท�ำลายคุณค่าทางสุนทรียข์ อง
ศิลปะและวัฒนธรรมเดิม เป็นคุณค่าทางความงามของ
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก
สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิด
วิถีชีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่
เข้าใจและผูกพัน การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่หมายถึง ทั้งทาง
เทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเข้าใจ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจความ
พึ ง พอใจด้ า นการพั ฒ นาสุนทรียภาพในมิติท างศิลปะ
และวัฒนธรรมขึน้ เพือ่ ให้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการ
ด�ำเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน บุคลากร
และนิ สิ ต ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับภูมิทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์

เพือ่ ทีจ่ ะน�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจไปเป็นข้อเสนอ
ให้คณะศึกษาศาสตร์ ไปพิจารณาปรับปรุงให้หน่วยงานมี
ความน่าเป็นอยู่ และท�ำให้นิสิตเกิดความประทับใจเมื่อ
มาใช้บริการกับหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการในระดับองค์กร นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม
การบริการวิชาการและการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยประเมินจากระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนิสิตต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์
2. แนวทางและข้ อ เสนอแนะในการด� ำ เนิ น
งานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ และ
วัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งส�ำรวจความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยศึกษาแนวคิดของ
ตัวแปรที่ส�ำคัญ โดยสรุปดังนี้
การพัฒนาสุนทรียภาพ
การพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ เป็ น การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี แ ผนที่ เ ป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ
ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อ
บุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทาง
ที่ ดี ขึ้ น โดยมี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน และเป็ น ที่ ย อมรั บ
ร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่
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ต้องไม่เป็นการท�ำลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและ
วัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่หมายถึง ทั้งทาง
เทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเข้าใจ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
สุ น ทรี ย ภาพทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น
คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ทีส่ ง่ ผลต่อ
การรับรูแ้ ละความรูส้ กึ สามารถจรรโลงจิตใจให้มคี วามสุข
มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้
ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและ
วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด�ำรงรักษ์สืบต่อไป
กรอบแนวคิดในการประเมินตามตัวชีว้ ดั ที่ 11
ของ สมศ.
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่ อ่ ให้
เกิดวัฒนธรรมที่ดี

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง อย่างมีความ
สุนทรีย์
3. ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม�่ำเสมอ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย
เกิดข้อสงสัยว่า บุคลากรและนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด� ำ เนิ น
งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม อย่างไร และลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน
จะมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานดังกล่าวต่างกัน
หรือไม่อย่างไร ตลอดจนแนวทางและข้อเสนอแนะใน
การด�ำเนินการพัฒนาควรเป็นอย่างไร ซึง่ สรุปได้ดงั กรอบ
แนวคิด ภาพ 1 ดังนี้

ลักษณะทางประชากร

ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

เพศ ชั้นปี (สำ�หรับนิสิต)
เพศ สายงาน (สำ�หรับบุคลากร)

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

แนวทางและข้อเสนอแนะใน
การดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์
ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย
ประกอบด้วย 2 กลุม่ ซึง่ ได้มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน้ คือ
1.1 นิสติ ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
1,825 คน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 347 คน
1.2 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 168 คน
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 110 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
		 1) คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรของ
บุคลากร ได้แก่ เพศ และสายงาน
		 2) คุณลักษณะทางประชากรของนิสิต
ได้แก่ เพศ และชั้นปี
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ และ
ชั้นปี (ส�ำหรับนิสิต) และ เพศ และ สายงาน (ส�ำหรับ
บุคลากร)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่น้อย
ที่สุด ถึง มากที่สุด ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 4 ด้านคือ
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่ อ่ ให้
เกิดวัฒนธรรมที่ดี จ�ำนวน 2 ข้อ
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง มีความ
สุนทรีย์ จ�ำนวน 3 ข้อ
3. ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 2 ข้อ

4. การจัดให้มพี นื้ ทีแ่ ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอือ้ และส่งเสริมให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีสว่ นร่วมอย่าง
สม�่ำเสมอ จ�ำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นค�ำถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทาง
และข้อเสนอแนะ ส�ำหรับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
บู ร พา เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การดาเนิ น งานด้ า นพั ฒ นา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
การสร้ า งและพั ฒ นาแบบสอบถามมี ล� ำ ดั บ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา และรวบรวมเอกสาร ทฤษฎี นิยาม
และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิด
ในการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค�ำถาม
2. สร้างข้อค�ำถามโดยเรียบเรียง ปรับปรุง ให้
ครอบคลุมนิยามทีก่ ำ� หนด น�ำข้อค�ำถามทีไ่ ด้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน ตรวจสอบ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ItemObjective Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC
เท่ากับ .60 – 1.00
3. น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ จ�ำนวน 30 ฉบับ
เพื่อท�ำการหาคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการวิเคราะห์
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้วิธี
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
(Item-Total Correlation) ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .44 - .72 และค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .88
4. การเก็บข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
เป็นผู้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง โดย
ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพือ่ ขออนุญาตด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านในคณะศึกษาศาสตร์ นิสติ คณะศึกษาศาสตร์
จากนั้นจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบสอบถามที่ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ซึ่ ง ผ่ า น
การตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และความเชือ่ มัน่
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(Reliability) แล้ ว จึ ง น� ำ มาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจึงน�ำไปวิเคราะห์ผลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการส�ำรวจครั้งนี้
ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยน�ำแบบสอบถามที่ได้กลับคืน
มาที่เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ใช้ค่าร้อยละ (percentage) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เพื่อวิเคราะห์ ระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการด�ำเนินงานของ
คณะศึกษาศาสตร์ ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุม่ 2 กลุม่ ทีอ่ สิ ระต่อกัน (Independent t-test)
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และ
หากพบผลความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จะน�ำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี LSD
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อค�ำถามปลายเปิด
โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา แล้วน�ำมาสร้างเป็นข้อสรุป
เพื่อใช้ในการอภิปรายผลร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการวิจัย

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต
ต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ ในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
1. ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และ ระดับความพึงพอใจ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก ทุกข้อเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ การที่คณะศึกษาศาสตร์
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
เช่น ส่งเสริมการแต่งกายให้เหมาะสม งานวันส�ำคัญทาง
พุทธศาสนา งานวันเกษียณอายุ ฯลฯ (Mean = 4.07,
SD = 0.66)
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์เป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี (Mean =
3.93, SD = 0.58)
2 . บุ ค ล า ก ร ห ญิ ง มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ต ่ อ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ สูง
กว่ า บุ ค ลากรชายอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 และ บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ สูงกว่า
บุคลากรสายวิชาการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพทางเพศ และ
สายงาน

เพศ

สายงาน

N

Mean

SD

ชาย

44

3.66

0.65

หญิง

66

3.87

0.53

สายวิชาการ

71

3.72

0.60

สายสนับสนุน

39

3.92

0.54

ผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย

t

df

p

-0.21

-1.835 *

108

.035

-0.20

-1.764 *

108

.040

*P < .05
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
1 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง นิ สิ ต ต ่ อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุน
ให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วมให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ี เช่น ส่งเสริม
การแต่งกายให้เหมาะสม งานวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
งานวันเกษียณอายุ ฯลฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(Mean = 3.94, SD = 2.80)
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บู ร พา เป็ น รายด้ า น พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี อยู่ในระดับ
มาก (Mean = 3.79, SD = 1.47) ขณะที่อีก 3 ด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ (1) สิ่งแวดล้อมด้านความ

ปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ (Mean = 3.47, SD = 0.64)
(2) การปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Mean = 3.44,
SD = 3.67) และ (3) การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม�่ำเสมอ (Mean = 3.44, SD = 0.60)
2. นิ สิ ต หญิ ง และชายมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ ไม่แตกต่าง
กัน ขณะทีเ่ มือ่ เปรียบเทียบนิสติ แต่ละชัน้ ปี พบว่า มีความ
พึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ (1) นิสิตชั้นปี 1 มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่า นิสิตชั้นปี 2 (2) นิสิตชั้นปี 1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า นิสิต
ชัน้ ปี 3 และ (3) นิสติ ชัน้ ปี 1 มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่า นิสติ ชัน้ ปี 4
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ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นรายคู่ตามสถานภาพชั้นปี ด้วยวิธี LSD
คู่เปรียบเทียบ

|d|
*

LSD

p

0.22

.024

0.20

.951

ชั้นปี 1

กับ

ชั้นปี 2

0.35

ชั้นปี 2

กับ

ชั้นปี 3

0.01

ชั้นปี 1

กับ

ชั้นปี 3

0.35

*

0.21

.017

ชั้นปี 1

กับ

ชั้นปี 4

0.41

*

0.19

.004

ชั้นปี 4

กับ

ชั้นปี 2

0.07

0.18

.408

ชั้นปี 4

กับ

ชั้นปี 3

0.06

0.17

.353

* P < .05
2. ข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนิน
งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งสามารถวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
จัดกลุ่มเนื้อหาได้เป็น 4 ด้านดังนี้
1. การจัดสถานที่และการอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะว่ า คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ควรมี ก ารก�ำชับ เกี่ยวกับ การท�ำหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย การติดตั้งป้ายบอก
ต�ำแหน่งของอาคารสถานทีใ่ ห้ชดั เจน การก�ำหนดขอบเขต
ของสถานที่จอดรถ การติดไฟฟ้าเพื่อความสว่างให้ทั่วถึง
และการเพิ่มถังขยะให้เพียงพอ
“ควรก� ำ หนดขอบเขตของการจอดรถยนต์
โดยเฉพาะ เพราะจอดกิ น ไปเลนหนึ่ ง ท� ำ ให้ เ สี่ ย งต่ อ
การเกิดอุบัติเหตุ”
“ให้มีป้ายบอกต�ำแหน่งอาคารด้วยคะ”

“การรักษาความปลอดภัยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
ในเรื่องไฟส่องสว่างของอาคาร”
“ป้ายบอกทางควรจะมีให้ชัดเจน และควรมี
แผนทีบ่ อกพิกดั ต่างๆ เผือ่ คนอืน่ ทีมาติดต่องานจะสะดวก
ยิ่งขึ้น”
“ทุกอาคารควรติดไฟเพิ่มเพื่อความปลอดภัย
ควรจะเพิ่มถังขยะอีก”
“ควรเพิ่มป้าย อีกเพื่อความชัดเจน”
“ด้ า นความปลอดภั ย ในเรื่ อ งสถานที่ จ อดรถ
คับแคบ”
“ควรมี ป ้ า ยบอกต� ำ แหน่ ง อาคารสถานที่ ใ ห้
ชัดเจน”
2. การจั ด พื้ น ที่ ท� ำ กิ จ กรรมทางศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะในด้านนี้ว่า ควรมี
การจัดลานกลางแจ้งเพือ่ ให้นสิ ติ ได้ทำ� กิจกรรมทางศิลปะ
วัฒนธรรม
“สถานที่ ควรจั ด ให้ มี ค วามน่ า สนใจ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ให้คนส่วนใหญ่ได้ทราบ”
“ควรเพิม่ ลานกิจกรรมและมีเวทีลานกลางแจ้ง”
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3. การปรับปรุงทัศนียภาพของคณะศึกษาศาสตร์
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเสนอแนะให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ทัศนียภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท�ำสวนหย่อม
ให้สวยงาม การจัดเก็บสายไฟและเคเบิ้ลไม่ให้บดบัง
ทัศนียภาพ และการตกแต่งอาคารสถานที่
“การตกแต่งอาคารสถานที่ ควรทันสมัยและ
ดูน่าสนใจกว่านี้”
“ควรตกแต่งทาสีอาคารใหม่ทุกอาคารให้ดูใหม่
ขึ้น”
“ควรจะท�ำสวนหย่อมขนาดเล็กเพิ่มตามพื้นที่
ต่าง ๆ”
4. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ก ล ่ า ว ว ่ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป ค ณ ะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะวั ฒ นธรรมอยู ่
แล้ว แต่ยังมีเสนอแนะบางประการเพิ่มเติม เช่น ควรมี
การจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมในวันส�ำคัญ และ
ควรประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง ควรจัดให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างสม�่ำเสมอ
“กิจกรรมด้านวัฒนธรรมถือว่าจัดในเกณฑ์ดี
ครอบคลุ ม ตรงประเด็ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ วั น ต่ า งๆ
สม�่ำเสมอ”
“การจั ด งานและให้ ค วามส� ำ คั ญ ทางศิ ล ป
วัฒนธรรม คณะจัดได้ค่อนข้างดี”
“การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
จัดการเผยแพร่ได้ค่อนข้างดีทั่วถึง”
“การจัดงานในวันส�ำคัญต่างๆ ถือว่าทางคณะ
ได้ให้ความส�ำคัญดีมากและได้รับความร่วมมือจากนิสิต
เป็นอย่างดี”
“เดือนหนึ่งควรจะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมสักครั้งสองครั้ง”

อภิปรายผล

ความพึงพอใจ ในกลุ่มบุคลากร
1. ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ
ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวม อยู่ในระดับมาก และ ระดับ
ความพึงพอใจรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เช่นกัน
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ การที่
คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมให้
เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น ส่งเสริมการแต่งกายให้เหมาะ
สม งานวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา งานวันเกษียณอายุ
ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.07) ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พึงพอใจมากททุกด้านได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของอาคารสถาน
ที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
ด้านปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กั บ ธรรมชาติ แ ละเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม�่ำเสมอ
โดยเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�ำนักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(2554) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาสุนทรียภาพ
หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผน และการด�ำเนินงาน
ที่ดีในการสร้างคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรม หรือ
มีปฏิกิริยาต่อความงามทั้งหมด ก่อให้เกิดความมีชีวิต
ชีวิตของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
วั ต ถุ เหตุ ก ารณ์ การด� ำ รงชี วิ ต สภาพแวดล้ อ ม
และปรากฏการณ์ เ หล่ า นั้ น มี ส ภาพเป็ น แรงบั น ดาล
ใจ (Inspiration) ที่ จ ะกระตุ ้ น ความรู ้ สึ ก กระตุ ้ น
การรับรู้ โดยจะแปรการรับรู้ไปสู่ความรู้สึกนึกคิด การ
ชื่นชมยินดี การวิพากษ์ วิจารณ์ พร้อมกันนั้นก็จะพัฒนา
ความรู้สึกนึกคิดไปสู่การแสดงออก ไปสู่การสร้างสรรค์
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ซึ่งอาจแสดงออกและสร้างสรรค์ได้ทุกด้านในชีวิตไม่ว่า
จะเป็นการแสดงออกและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี สร้างสรรค์ทางสังคม ฯลฯ โดย
มีพลังของสุนทรียภาพเป็นแรงสนับสนุน
2. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาของบุคลากร
หญิ ง สู ง กว่ า บุ ค ลากรชายอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 60) อาจเป็นเพราะว่า
เพศหญิงมีลักษณะของการชอบเข้าสังคมพบปะสังสรรค์
ในหมู่มาก มากกว่าเพศชายเพราะ จึงท�ำให้เพศหญิงมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก ท�ำให้ส่งผลต่อการ
มีความพึงพอใจต่อต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
สุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมากกว่ า
เพศชาย และจากการรับรูบ้ ทบาททางสังคมของเพศหญิง
นัน้ เพศหญิงจะมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ รียบร้อย อ่อนหวาน เป็น
คนใจเย็น ละเอียดลึกซึ้ง มีความประณีต ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดทางสังคมที่ Banes
(1998) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะองค์ประกอบของความเป็น
หญิงมักเป็นผู้ที่สนใจในความงาม (Aesthetic Interest)
มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
Shusterman (1993) และ Mattick (1993) ที่กล่าว
ว่าผู้หญิงมักแสดงออกในลักษณะที่แสดงความเมตตา
สงสารมากกว่ า เห็ น อกเห็ น ใจผู ้ อื่ น จู ้ จี้ แ ละชอบ
ความสวยงาม มีอารมณ์ออ่ นไหวมากกว่า เคร่งครัดในเรือ่ ง
ของจริยธรรม มีการควบคุมอารมณ์และกิรยิ าได้นอ้ ยกว่า
นอกจากนั้น Burke, Edmund (1957,1968) ผู้หญิงจะ
มีความพึงพอใจทางสุนทรียม์ ากกว่าเพศชาย มีความรูส้ กึ
เพลิดเพลินกับสุนทรียภาพได้อย่างบริสุทธิ์ ผลลัพธ์อัน
นี้เป็นความเกี่ยวพันที่มีนัยยะหนึ่งถึงความคิดเรื่องความ
พึงพอใจ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ (Disinterested
Pleasure) และนักทฤษฎีเป็นจ�ำนวนมากให้เหตุผลว่า

หญิงและชายมีความเข้าใจซาบซึ้งทางศิลปะและผลิตผล
ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ต่างกัน
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงาน
ด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของบุคลากรสายสนับสนุนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก
พบว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตามพั น ธกิ จ หลั ก การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการให้บุคลากรสายสนับสนุน
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัด โดยมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ทัง้ ในภาพรวมของคณะ ซึง่ การจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมภายในคณะได้มงุ่ เน้นให้บคุ ลากรสายสนับสนุน
มีสว่ นร่วม เพือ่ ให้มคี วามภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของชาติ
ไทย มีความรัก เทิดทูนสถาบันทางสังคมทีเ่ ป็นศูนย์รวมใจ
ของชนชาติไทย และปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับรัตนชัย เตียวิเศษ
(2554) ได้ท�ำการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อบรรยากาศองค์กรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง ใจต่ อ บรรยากาศองค์ ก รใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนัน้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นบุคลากร
ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ทัง้ การผลิตบัณฑิต การวิจยั บริการวิชาการ และการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นต้นแบบและมีผลต่อ
ชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย นอกจากนัน้ การปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสายสนับสนุนมีผลต่อการเป็นต้นแบบการเรียน
รู้ของนักศึกษา หากได้รับประสบการณ์ที่ดี ประทับใจ
จะน�ำผลไปปฏิบัติเมื่อจบไปท�ำงาน
ความพึงพอใจ ในกลุ่มนิสิต
1 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง นิ สิ ต ต ่ อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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บู ร พา โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมที่
ดี เช่น ส่งเสริมการแต่งกายให้เหมาะสม งานวันส�ำคัญ
ทางพุทธศาสนา งานวันเกษียณอายุ ฯลฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ทั้งนี้เนื่องจาก การจัด
กิจกรรมและสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่สวยงาม มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งการแต่งกายของผู้เรียน ผู้สอน
กิ จ กรรมความงามและสุ น ทรี ย ะต่ า งๆ มี บ รรยากาศ
ที่ ส ร้ า งความสุ ข เจริ ญ ตาเจริ ญ ใจให้ กั บ ผู ้ เรี ย น เช่ น
ห้องเรียน ห้องน�้ำ ห้องอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย
การจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อเสริม
สร้างสุนทรียภาพนั้นควรได้รับการวางแผนและก�ำหนด
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพราะสุนทรียภาพในตัวบุคคลมีผล
ต่อพฤติกรรม รสนิยม ความรูส้ กึ นึกคิด และการแสดงออก
เมือ่ จบการศึกษาออกไปสูส่ งั คม ทัง้ ในระดับปัจเจกบุคคล
และระดับกลุ่มคน สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับสถานศึกษาในการ
สร้างสุนทรียภาพคือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ให้รู้สึกได้ถึงความงามและ
ความซาบซึง้ ต่อคุณค่าของสิง่ ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียน
การสอน กิจกรรมและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ซึง่
สอดคล้องกับอัจฉรา สุขารมณ์ และพรรณี บุญประกอบ
(2542) ที่ได้อธิบายว่า การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
องค์กรทางการศึกษา ให้น่าอยู่ซึ่งเปรียบเสมือนจุดเริ่ม
ต้นของการสร้างวัฒนธรรมที่ดีการสร้างสุขลักษณะและ
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญ
ประการหนึ่งของการบริหารงานทางด้านการศึกษาที่ดี
และสอดคล้องกับ ฉัตรชนก สายสุวรรณ (2548) ที่ได้
อธิบายว่า บรรยากาศขององค์กรนัน้ คือ ทัศนคติความคิด
ความรู้สึก ความเข้าใจ หรือความเชื่อของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการศึกษาหรือคุณลักษณะของสภาพแวดล้อม

ของสถานศึกษาทีม่ ผี ลกระทบต่อการประพฤติปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ โกวิท มัชณิมา
(2550) ที่ได้อธิบายว่าสภาพแวดล้อมมีความส�ำคัญต่อ
การส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการ
จัดการเรียนรูข้ องบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการจัด
สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นสถานศึกษาช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความสามารถ ความสนใจ ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุขจากสภาพแวดล้อมทีด่ ี
จึงส่งผลให้นกั ศึกษาและบุคลากรเกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วม
และตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของนิสิต
ชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากสุนทรียภาพ
เกิดขึ้นและพัฒนาได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงเวลา เมื่อ
ได้ คุ ้ น เคยและมี ค วามเข้ า ใจแล้ ว จะท� ำ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะ
การสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย
เป็นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพ
ในตนเองอย่ า งแยบคาย นอกจากนั้ น ถ้ า เริ่ ม ต้ น จาก
การมีความเข้าใจในงานศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งหรือ
ความงามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถท�ำให้
เข้าถึงศิลปะแขนงอื่นหรือความงามอื่นๆ ได้อย่างง่ายขึ้น
และจะกลายเป็นสุนทรียภาพแห่งตน หรือ สุนทรียภาพ
ของตนเองในที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑิพันธุ์
พึ่งจิตร (2551) ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ�ำแนกตาม
เพศ พบว่าทัง้ ด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการผูเ้ รียน
ไม่ แ ตกต่ า งกั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ด้ า นอาคารสถานที่
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ
รับรู้ถึงบรรยากาศด้านภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ บริเวณ
คณะเภสัชศาสตร์ในทางที่ดีทั้งหญิงและชาย
นอกจากนั้น สิ่งส�ำคัญที่จะให้นิสิตได้ซาบซึ้ง
เห็นความส�ำคัญถึงการพัฒนาสุนทรียภาพให้เกิดกับตน
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อย่างยาวนานจนเกิดเป็นค่านิยมที่หวงแหนและพร้อม
ที่จะปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่ดีงามตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2540) ว่าโลกในอนาคตจะเปนโลกแหงการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมตางชาติตางภาษา นิสิตตองเรียนรูที่จะ
รักเพื่อนมนุษยไมวาเชื้อชาติเผาพันธุใด เห็นคุณคาและ
ประโยชนจากการเรียนรูและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และในขณะเดียวกันก็มี “ภูมิตานทานทางวัฒนธรรม”
บนฐานแหงความรักในความเปนไทยที่จะชวยใหเขารูจัก
ไตรต รอง ไมไ ขวเ ขวไปกับกระแสวัตถุนยิ มและวัฒนธรรม
ไรสัญชาติ รูจักปรับวิถีชีวิต และความเปนอยูตามกระแส
โลก โดยยังคงรักษาไวซึ่งคุณคาแหงมรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาของสังคมไทยเอง
3. นิ สิ ต แต่ ล ะชั้ น ปี มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ
ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตชั้นปี 1 มีความพึงพอใจสูงกว่า
ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
โดยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมนับถือและศรัทธาในความเป็น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมใจของชนชาติไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ
การด�ำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในทุกโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นส�ำหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นนิสิตใหม่ของคณะ จึงจัดขึ้นโดยน�ำเอา
แนวคิดในเรื่องของความนับถือและศรัทธาในความเป็น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาเป็น
แนวทางในการรวมนิสิตได้เข้ามาร่วมกันท�ำกิจกรรมให้
ได้จ�ำนวนเป้าหมายที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของจิรวัฒน์ วีรังกร (2542) ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี

ที่ดีต่อองค์กร และยังท�ำให้นักศึกษามีพัฒนาการด้าน
สติปญ
ั ญา ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และการอยูใ่ นสังคม ได้
รับหลักการคิดส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานใน
อนาคต ตลอดจนถ้ามีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสมนั้น จะช่วยพัฒนานักศึกษาหลายประการ
ทั้งด้านความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างและหล่อ
หลอมให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คือเป็นทั้งคนดีคนเก่ง
สามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ด้านบุคลากร
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นา
สุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเกิ ด
ประสิทธิภาพ ทางคณะฯ ควรปลูกฝังให้บุคลากรทั้ง
สายสนับสนุนและสายวิชาการได้มสี ว่ นร่วมและมีบทบาท
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเน้นการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมของ
บุคลากรของคณะรวมถึงนิสิต
ด้านนิสิต
1. ควรมี ก ารบู ร ณาการงานด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกให้
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน
2. จัดกิจกรรมให้ทุกชั้นปีมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
และปลูกฝังให้นิสิตทุกชั้นปีเห็นความส�ำคัญ เพื่อส่ง
เสริมให้นสิ ติ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดย
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและรักษาไว้ซงึ่ ค่านิยม ใน
ตัวนิสติ นักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
ควรวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
1) มี โ ครงการสื บ สานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม งานวิจยั ทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ ผลักดันให้เป็นโครงการทีส่ ามารถ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีและสามารถบูรณาการกับ บูรณาการกับพันธกิจด้านทาํ นุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การเรียนรู้ของนิสิตได้อีกด้วย
ควรสร้างระบบบูรณาการการเรียนการสอนกับ
2) คณะฯ มีสถานที่และกิจกรรมที่สอดรับต่อ
การพัฒนาสุนทรียภาพของนิสติ บุคลากร และประชาชน โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีได้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1) คณะฯ ควรจําแนกประเภทของกิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามความเหมาะสม
ต่อภาระงาน งบประมาณ และตัวบ่งชี้คุณภาพที่คณะฯ
ต้องการเน้นความสําคัญ
2) อาจารย์ควรทําความเข้าใจกับสุนทรียภาพ
ทางศิ ล ปะที่ มี ค วามหลากหลายแล้ ว นํ า ไปผสมผสาน
ให้เข้ากับกิจกรรม หรือการเรียนการสอน

- 159 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016

เอกสารอ้างอิง (References)
โกวิท มัชณิมา. (2550). การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคราม.
เครือจิต ศรีบุญนาค และคณะ. (2542). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม.
จิรวัฒน์ วีรังกร. (2542). แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ฉัตรชนก สายสุวรรณ. (2548). อิทธิพลแบบปรับของประเภทของครูอาชีวศึกษาและบรรยากาศองค์กรตามการรับ
รู้ที่มีต่อโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจ�ำเป็นระดับบุคคล ในการน�ำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปัณฑิพันธุ์ พึ่งจิตร. (2551). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. วิทยานิพนธ์ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
รัตนชัย เตียวิเศษ. (2554). ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศองค์กรในสถาบัน บัณฑิตพัฒน
ศิลป์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.(2540). สํานักงานศิลปนแหงชาติ 2539. กรงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2540). ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย :
ศิลปะ ดนตรี กีฬา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์.
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2554). คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
ส�ำนักนโยบายและแผนสถาบัน. (2555). รายงานการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ต่อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการ
ศึกษา 2555. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
อัจฉรา สุขารมณ์ และพรรณีบุญประกอบ. (2542). รายงานการวิจัย เรื่อง สภาวะแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดในการเรียนของนิสิต. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

- 160 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Burke, E. (1957/1968). A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and
beautiful. ed.
Banes, S. (1998). Dancing women: Female bodies on stage. London: Routledge.
Mattick, P. (1993). Eighteenth-century aesthetics and the reconstruction of art. Cambridge:
Cambridge University Press.
Shusterman, R. (1993.) On the scandal of taste. Mattick, Paul Jr., Ed. Eighteenth-Century
Aesthetics and the Reconstruction of Art. Cambridge: Cambridge University Press: 96-119.

- 161 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
ในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
Development of 2.5D Web-based Instruction on Infographic
รัตนาพร ทองเพชร*

Gern.rattanaporn@gmail.com

จรัญ แสนราช**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D
เรื่องอินโฟกราฟิก 2)เพื่อหาประสิทธิภาพจากการเรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนา3)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ด้วยบทเรียนที่พัฒนา และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่พัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนที่พัฒนา 2) แบบทดสอบก่อน และหลังการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจจาก
การเรียนด้วยบทเรียน และ4) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจ�ำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียนผลการวิจัยพบว่า1) บทเรียนที่พัฒนามีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.43 ตามสูตรการหา
ประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์2) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเรียนด้วยบทเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(= 4.47, S.D.= 0.50)ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ค�ำส�ำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D, อินโฟกราฟิก, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop 2.5D web-based instruction on infographic
(2.5D-WBII), 2) to find out the effectiveness of 2.5D-WBII, 3) to study of achievement of learning
about infographic by test before and after study with 2.5D-WBII, and4) to study the satisfaction of
learning with 2.5D-WBII.
Tools used in the research were 1) 2.5D-WBIILesson,2) pretest and posttest, and 3) satisfaction
questionnaire of learning with 2.5D-WBII. The sampling group was 30 students of Department of
Computer Education,Faculty of Technical Education at King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok.The research results were as follows: firstly, the efficiency of 2.5D-WBII was at 1.43
with using Meguigans’s formula. Secondly, the achievement of students after learning with 2.5D-WBII
was statistically significantly higher than before using it at .01. Thirdly, the satisfaction of learning
with 2.5D-WBII was at good level.
Keywords: 2.5D web-based instruction, Infographic, 2.5D-WBII.

บทนำ�
เนื่องด้วยเนื้อหาในต�ำราเรียนนั้นมีข้อมูลมาก
และระยะเวลาในการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีนั้นมี
จ�ำกัด อีกทั้งผู้สอนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสอนให้ทันตาม
เวลา เพราะนอกจากผู้สอนจะมีหน้าที่ในการสอนในส่วน
ของเนือ้ หาวิชาการแล้ว ยังมีกจิ กรรมภาระงานอืน่ ๆทีต่ อ้ ง
ท�ำ จึงท�ำให้ไม่มีเวลาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้
เข้ากับยุคสมัย และเจเนอเรชั่นของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปยัง
คงใช้ระบบการเรียนการสอนแบบเดิม ซึง่ เป็นการอธิบาย
เนื้อหาในลักษณะของการให้ข้อมูล ในขณะที่ผู้เรียนต้อง
ก้าวให้ทันต่อการแข่งขันบนโลกดิจิตอล เพื่อน�ำความรู้
ไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ความน่าสนใจของเนื้อหาใน
การเรี ย นจึ ง เป็ น แรงกระตุ้นที่ส�ำคัญ ที่ช ่วยผลัก ดันให้
ผู้เรียนสนใจ และเข้าใจในเนื้อหา มีผลต่อการเรียนรู้เป็น
อย่างยิ่ง หากเนื้อหาไม่มีความน่าสนใจมากพอ และมี
ความซับซ้อนในการสร้างความเข้าใจ อาจท�ำให้ผู้เรียน
เกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหา
ในการเรียนการสอน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ
ผู้สอนคือการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ

ให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาให้ได้มากที่สุดดังนั้น ถ้าผู้สอน
น�ำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสอน จะช่วยส่ง
ผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา และมองเห็นภาพ
ได้ชัดเจนขึ้นมีความเข้าใจตรงกัน ตลอดจนสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำ
วันได้อย่างถูกต้องด้วย นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจะช่วยในการแบ่งเบาภาระงานในการสอน
ของผู ้ ส อนได้ ม ากขึ้ น ด้ ว ย โดยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องมีความน่าสนใจและ
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้ จึงมีการน�ำภาพ
และสีสันของภาพเข้าประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อดึงดูดความสนใจและท�ำให้เกิดสีสันใน
การน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆสู่ผู้เรียนจากเว็บไซต์ SEJ
Search EngineJournal (Long, 2014) ได้ระบุผล
การส�ำรวจที่พบว่า มนุษย์มีการรับรู้ข้อมูลที่เป็นภาพได้ดี
กว่าข้อมูลตัวอักษรถึง 60,000 เท่า ดังนั้นจึงแสดงให้เห็น
ว่า ภาพมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ และ
การเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ
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นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะ
ต้องท�ำให้นักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่ก�ำลังเรียนรู้ได้ และ
ต้องมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากต่อการเรียน ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จะต้องไม่ท�ำให้ผู้เรียน
รู้สึกเบื่อหน่ายจากการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆ จึงจะ
ท�ำให้เกิดคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อ
การเรี ย นการสอน (คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร, 2551)ประกอบกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน
มีการค้นคว้า เข้าถึง และใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันอย่าแพร่หลายผู้เรียนสามารถ
บริ โ ภคข้ อมู ล ที่ ห ลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
ดังนั้นในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึง
จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาให้ทันสมัย สามารถค้นคว้า และ
เรียนรู้ได้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนจ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนา
ให้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นในรูปแบบ
ต่างๆทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
จากประเด็ น ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก
ที่มีการน�ำเสนอถึงความหมาย ความส�ำคัญของอินโฟ
กราฟิ ก ลั ก ษณะของอิ น โฟกราฟิ ก ที่ ดี ขั้ น ตอนและ
วิธีการสร้างอินโฟกราฟิกรวมไปถึงการน�ำอินโฟกราฟิก
ไปใช้ ง านในลั ก ษณะต่ า งๆเพื่ อ น� ำ เสนอให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของอินโฟกราฟิกมากขึ้นก่อน
จะน�ำอินโฟกราฟิกไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาต่างๆ
และสามารถน�ำไปปรับใช้ตอ่ การเรียนในอนาคตทีจ่ ะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนฤมล (2555), นัจภัค (2556), Davidson
(2014), Kennedy (2014) และ Michael (2014) ที่
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การน� ำ อิ น โฟ
กราฟิกไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งก่อนที่

ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างอินโฟกราฟิกนั้น จะมี
การอธิบายถึงวิธีการสร้างอินโฟกราฟิกก่อน แล้วจึงให้
ผูเ้ รียนสร้างชิน้ งานในรูปแบบอินโฟกราฟิกขึน้ นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการน�ำภาพ และ
สีสันของภาพมาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อให้บทเรียนมีความสวยงาม และน่าสนใจ
จึงได้มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นใน
รูปแบบ 2.5D โดยมีการน�ำ 2D และ 3D มาใช้ในการ
สร้างภาพกราฟิก สัญลักษณ์ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อินโฟกราฟิกต่างๆ และมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนให้สามารถสืบค้นได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
ง่ายขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
2. เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพจากการเรี ย นด้ ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเรื่องอินโฟ
กราฟิก โดยการทดสอบก่อน และหลังเรียนเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก

สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ตามเกณฑ์ของ
เมกุยแกนส์
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึ ง พอใจในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก
อยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป

ดีไซน์ของอินโฟกราฟิก ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก
ลักษณะของอินโฟกราฟิกที่ดี สิ่งส�ำคัญที่ควรมีในอินโฟ
กราฟิก และตัวอย่างของอินโฟกราฟิกทีแ่ บ่งตามลักษณะ
การใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบทดสอบก่ อ นและหลั ง การเรี ย นด้ ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกจ�ำนวน 30 ข้อ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบประเมินความพึงพอใจจากการเรียนด้วย
1. ประชากรได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่1 ในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
จ�ำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
ช่ ว ยสอนบนเครื อ ข่ า ยลั ก ษณะต่ า งๆตลอดจนศึ ก ษา
1 ห้องเรียน
ข้ อ มู ล ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ อิ น โฟกราฟิ ก จากแหล่ ง ข้ อ มู ล
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ต่างๆ ตลอดจนงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วกับอินโฟกราฟิกจาก
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5Dเรื่องอินโฟกราฟิก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ทำ� การศึกษาและสรุป
2. ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพจาก
การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนบน ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก
3. น�ำข้อมูลเรื่องอินโฟกราฟิกสร้างเครื่องมือที่
เครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก และผล
สั ม ฤทธิ์ จ ากการทดสอบหลัง จากการเรียนโดยการใช้ ใช้ในการวิจัย โดยในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ยึดตาม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ แนวทางของ ADDIE Model ซึ่งได้แก่
3.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก และความพึงพอใจจากการเรียน
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อิ น โฟ
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
กราฟิก จากนั้นจึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหา
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
ซึ่งการวิเคราะห์ประกอบด้วย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
		 3.1.1 วิเคราะห์เนื้อหาในการพัฒนา
เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย บทเรียน โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา และสรุป
ความหมายของอิ น โฟกราฟิ ก ความส� ำ คั ญ ของอิ น โฟ ไว้เป็นประเด็นส�ำคัญต่างๆ มาวิเคราะห์ตามแบบฟอร์ม
กราฟิก องค์ประกอบหลักของอินโฟกราฟิก รูปแบบการ การวิเคราะห์เนื้อหาในการสอน
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างStoryboard
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก

ภาพที่ 2 แสดงหน้าตัวอย่างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
		 3.1.2 วิ เ คราะห์ บ ทเรี ย นโดยท� ำ
การวิเคราะห์ถึงรูปแบบความเหมาะสมในการพัฒนา
บทเรียน เพื่อให้ดูน่าสนใจและเป็นที่สนใจของผู้เรียน
3.2 ขั้นการออกแบบ (Design)
3.2.1 การออกแบบเนือ้ หาในบทเรียนโดยน�ำ
ข้อมูลทีผ่ า่ นการวิเคราะห์เนือ้ หาด้วยแบบฟอร์มวิเคราะห์
เนื้อหาไปออกแบบบทเรียน

3.2.2 การออกแบบบทเรียน ผู้วิจัยได้ท�ำ
การออกแบบโดยน�ำเนื้อหาที่ได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็น
Storyboard เพื่อแสดงถึงลักษณะการน�ำเสนอข้อมูล
3.3 ขั้นการพัฒนา (Development)
ในขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนจะใช้โปรแกรม
Adobe Illustrator cs6 และ Adobe Photoshop cs6
ในการออกแบบภาพกราฟิกให้มีสีสันสวยงาม
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3.3.1 แผนภาพที่ ไ ด้ อ อกแบบกราฟิ ก ไว้
สร้างในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Dreamweaver cs6 ในการเขียนเว็บไซต์
3.3.2 เมื่ อ สร้ า งบทเรี ย นในเว็ บ ไซต์ แ ล้ ว
จึงท�ำการอัพโหลดข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์
3.4 ขั้นการน�ำไปใช้ (Implementation)
3.4.1 น�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
ประเมินคุณภาพของบทเรียน จากนั้นจึงแก้ไข ปรับปรุง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้น

3.4.2 น�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก
3.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายในรูป
แบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกมีการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีระดับการประเมินได้แก่
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับพอใช้ และ
ระดับปรับปรุง มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D
เรื่องอินโฟกราฟิก
ข้อที่ รายการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การให้ความหมายของอินโฟกราฟิก
การให้เหตุผลว่าท�ำไมต้องอินโฟกราฟิก
การบอกองค์ประกอบหลักของอินโฟกราฟิก
การอธิบายรูปแบบการดีไซน์ของอินโฟกราฟิก
วิธีการสร้างอินโฟกราฟิก
การบอกลักษณะของอินโฟกราฟิกที่ดี
สิ่งส�ำคัญที่ควรมีในอินโฟกราฟิก
ลักษณะการน�ำอินโฟกราฟิกไปใช้
ตัวอย่างอินโฟกราฟิก
เนื้อหาโดยรวมทั้งหมด
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
1
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4

2
4
5
4
3
3
3
4
4
3
4

3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

4.00
4.33
4.00
3.67
3.33
3.33
4.00
3.33
3.33
4.00
3.70

0.00
0.47
0.00
0.47
0.47
0.47
0.00
0.47
0.47
0.00
0.53

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางพบว่า ผู้เชี่ยชาญด้านเนื้อหาเห็นด้วยกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกในระดับดี (X =3.70, S.D=0.53)
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ตารางที่2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D
เรื่องอินโฟกราฟิก
ผู้เขี่ยวชาญ
1 2 3
4 5 5
5 5 3
4 5 3
4 4 4
3 4 3
4 5 4
4 4 4
4 4 3
5 4 4
3 5 4

ข้อที่ รายการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความสวยงามของบทเรียน
ความน่าสนใจของบทเรียน
รูปแบบการน�ำเสนอบทเรียน
การให้ข้อมูลของบทเรียน
วิธีการใช้งานบทเรียน
ความเหมาะสมในการใช้ภาพในบทเรียน
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความในบทเรียน
วิธีการน�ำเสนอข้อมูล
การได้รับความรู้จากบทเรียน
องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.67
4.33
4.00
4.00
3.33
4.33
4.00
3.67
4.33
4.00
4.07

S.D.

ระดับ

0.47
0.94
0.82
0.00
0.47
0.47
0.00
0.47
0.47
0.82
0.68

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเห็นด้วยกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรืองอินโฟกราฟิกในระดับดี (X = 4.07, S.D= 0.68)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาคะแนนเฉลีย่ และประสิทธิภาพจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ
2.5D เรื่อง อินโฟกราฟิกโดยใช้สูตรของเมกุยแกนส์
2. หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าt เพื่อหาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนเรื่องอินโฟกราฟิก โดยการ
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
3. หาคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5Dเรื่องอินโฟกราฟิก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5Dเรือ่ งอินโฟกราฟิก
มีผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่3 ผลการหาประสิทธิภาพจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D
เรื่อง อินโฟกราฟิก
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จ�ำนวนผู้เรียน
30
30

คะแนนเฉลี่ย
17.00
24.30

ประสิทธิภาพ
1.43

จากตารางพบว่า ประสิทธิภาพของผลการทดสอบก่อนเรียนมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 17.00 คะแนน และการทดสอบ
หลังเรียนมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 24.30 คะแนน เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า คะแนนการทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มทดสอบสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนเมื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้สูตรของเมกุยแกนส์มีค่า
เท่ากับ 1.43 จึงสรุปได้ว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ
2. ผลการหาผลสัมฤทธิจ์ ากการเรียนเรือ่ งอินโฟกราฟิก โดยการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่อง อินโฟกราฟิกมีผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนเรื่องอินโฟกราฟิก โดยมีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จ�ำนวนผู้เรียน(N)
30
30

คะแนนเฉลี่ย
17.00
24.30

S.D.
4.92
4.20

t

Sig.(1-tailed)

8.82**

.000

**P<.01
จากตารางพบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.00คะแนน และการทดสอบหลังเรียนมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 24.30 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D
เรื่องอินโฟกราฟิก
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
ความสวยงามของบทเรียน
ความน่าสนใจของบทเรียน
รูปแบบการน�ำเสนอบทเรียน
การให้ข้อมูลของบทเรียน
วิธีการใช้งานบทเรียน
ความเหมาะสมในการใช้ภาพในบทเรียน
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความในบทเรียน
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ค่าเฉลี่ย
4.60
4.47
4.63

S.D.
0.50
0.62
0.49

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.47
4.17
4.40
4.43

0.62
0.64
0.62
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
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ข้อที่ รายการประเมิน
8
9
10

วิธีการน�ำเสนอข้อมูล
การได้รับความรู้จากบทเรียน
องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

4.40
4.53
4.57
4.47

0.67
0.63
0.57
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจใน อภิปรายผลการวิจัย
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่าย
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก เป็นไปตามสมมติฐาน
1. ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
ทีต่ งั้ ไว้ โดยมีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับ นั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก�ำหนดนั้น ทั้งนี้เนื่องจาก
พึงพอใจมาก( X= 4.47, SD = .50)
ในการพัฒนาบทเรียนได้น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเนื้อหาและเทคนิค
สรุปผลการวิจัย
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูป
จากการด�ำเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกซึ่งมีผลดังนี้
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก
1.1 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย ข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก พบว่าอยูใ่ นระดับ
ในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น ประกอบ ดี(X =3.70, SD = .53)
ด้วยบทเรียน1 หน่วย
1.2 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย ด้ า นเทคนิ ค ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนบน
ในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี เครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกพบว่าอยู่ใน
ประสิทธิภาพเท่ากับ 1.43 โดยใช้สูตรของเมกุยแกนส์ ระดับดี( X = 4.07, SD= .68)
3. ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
2. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่อง บนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก ค�ำนวณ
อินโฟกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ที่นัยส�ำคัญ โดยการใช้สตู รของเมกุยแกนส์มคี า่ เท่ากับ 1.43 ซึง่ สูงกว่า
ทางสถิติที่ระดับ .01
1.00 ถือว่ามีประสิทธิภาพ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนจาก
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ย
การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่าย บทเรียนคอมพิวเตอร์มคี า่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ในรูปแบบ 2.5D เรือ่ ง อินโฟกราฟิกอยูร่ ะดับพึงพอใจมาก ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
(X = 4.47, SD = .50)ซึ่งเป็นตามสมุติฐานที่ตั้งไว้
ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก
4. ผลจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่าย
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ในรูปแบบ 2.5D เรือ่ งอินโฟกราฟิก มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมากซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก ไปทดลอง
ข้อเสนอแนะ
ใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างหลายกลุม่ เพือ่ เปรียบเทียบเทียบถึงผล
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
สัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียน
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
2. ควรมีการสุ่มตอบค�ำถามจากสิ่งที่ผู้เรียนได้
ควรมี การน� ำ ภาพเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบ เพื่อให้ เรียนรู้ในบทเรียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
บทเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
และสนใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนนั้นหรือไม่
2. ในขณะกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนบนเครื อ ข่ า ยในรู ป แบบ 2.5D
เรื่อง อินโฟกราฟิก ผู้วิจัยควรสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง และมีการซักถามถึงความรู้สึกที่มีต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเช่น มีความสนุกสนานกับ
การใช้บทเรียนมากน้อยเพียงใด, มีความสับสนของเนือ้ หา
ในบทเรียนหรือไม่, ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
มากน้อยเพียงใด เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรม
การปรึกษาเชิงวิภาษวิธีต่อการคืนสภาวะเข้มแข็งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้
รับการผ่าตัด ร่วมกับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง อายุ 26-52 ปี อยู่ระหว่างรับการรักษา ที่โรงพยาบาลมะเร็งในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบวัดการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ (Posttraumatic Growth Inventory:
PTGI) คัดเลือกผูท้ มี่ คี ะแนนการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติเฉลีย่ ตัง้ แต่ 52.50 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วม
การวิจัย จ�ำนวน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 6 คน กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่ม
เชิงวิภาษวิธี จ�ำนวน 12 ครั้ง ต่อเนื่องกันทุกวัน วันละ 90-120 นาที กลุ่มควบคุมได้รับการปรึกษาตามวิธีปกติ การ
ทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ผลการวิจยั สรุป ดังนี้
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธีมีคะแนนเฉลี่ย การคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดได้รับโปรแกรมการปรึกษา เชิงวิภาษวิธี มีคะแนนเฉลี่ย
การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ:

การปรึกษาเชิงวิภาษวิธี การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
การวิจัยแบบทดลอง
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Abstract
This research was experimental research. The major purpose of this research was to study
a development of the dialectical behavior group counseling program on posttraumatic growth of
breast cancer patients. A group of this research was breast cancer patients with operation and on
cancer patient with either, aged 26-52 years, of December 2014 in a cancer hospital. The sample
was averaged low scored of posttraumatic growth who was willing to participate in this project;
12 persons were purposive sampling and voluntary, and were assigned into two groups of six;
experimental group and control group. The research tools were the Posttraumatic growth inventory
(PGTI) and the dialectical behavior group counseling program. The experimental group received 12
sessions of counseling daily 90 to 120 minutes while the control group received normal counseling.
The data collection was divided into three phrases; pre-test, post-test and follow up.
The research results showed that the posttraumatic growth scores of the patients who
received dialectical behavior group counseling program was higher than the control group in posttest and follow up period at .05 significance level. Moreover, the posttraumatic growth scores of
the patients who received dialectical behavior group counseling program in post-trial and follow
up period was higher than the pre-trial period at .05 significant level.
Keywords: dialectical behavior therapy, posttraumatic growth, breast cancer, experimental
research

บทนำ�
จากสถิติพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 สตรีไทยป่วย
เป็นมะเร็งเต้านม 34,539 คน เสียชีวิต 2,724 คน เฉลี่ย
วันละ 7 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี พบอุบัติการณ์
มากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 35-75 ปีขึ้นไป (สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ, 2555) เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็ง ผู้ป่วยจะเกิดความรู้สึกกลัว วิตกกังวล เครียดและ
นอนไม่หลับ การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดยังส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วยด้านอารมณ์และความรู้สึก เนื่องจากเต้านมเป็น
อัตลักษณ์ของเพศหญิง (Lambert & Lambert, 1985)
หากไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงได้ จะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางไม่ดี

เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤติ บุ ค คลจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปใน 2 ทิศทาง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ในทางลบ เช่ น โรคเครี ย ดภายหลั ง เผชิ ญ ภาวะ
วิกฤติ (Posttraumatic Stress Disorders: PTSD)
หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ่ ง ผลให้ บุ ค คลมี บ าดแผลใน
จิตใจ เช่น ความกลัว (Fear) การช่ว ยเหลือตนเอง
ไม่ ไ ด้ (Helplessness) หรื อ หวาดกลั ว (Horror)
(อีฮเรนรีช, จอห์น เอช., 2549) ซึ่งภายหลังจากที่บุคคล
ต้องเผชิญภาวะวิกฤติแล้ว ส่งผลให้เกิดผลกระทบทาง
ด้านจิตใจ และอาจมีอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กลุ่ม
อาการบาดเจ็บทางจิตใจหลังเผชิญภาวะวิกฤติ (Posttraumatic symptoms) โดยจะมีลักษณะติดค้างกับ
ประสบการณ์การเผชิญความรุนแรง เช่น เกิดภาพติดตา
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เกิดความฝัน อารมณ์แปรปรวน หรืออาจมีปฏิกิริยาด้าน
ร่างกาย (APA, 1994 cited in Zoellner & Maercker,
2006) และการเปลี่ ย นแปลงทางบวก คื อ การคื น
สภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ (Post Traumatic
Growth: PTG) (Tedeschi & Calhhoun, 1996) เป็น
สภาวะความเข้ ม แข็ ง ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ความสามารถ
ในการดูแลพึ่งพาตนเองได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ความเข้มแข็งด้าน
บุคลิกภาพ (Personal strength) การมีสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น (Relating to others) มองเห็นโอกาสใหม่
ๆ ในชีวิต (New possibilities) ชื่นชมคุณค่า ของการมี
ชีวิตอยู่ (Appreciation of life) และการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตวิญญาณ (Spiritual change) การพัฒนาการ
คืนสภาวะเข้มแข็งนั้น สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ด้วย
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Psychology counseling) โดย
การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความมั่นคงทางจิตใจ ชื่นชมยินดี
มองเห็นคุณค่าในชีวิต (Calhoun, Cann, Tedeschi,
& McMillan, 2000; Tedeschi & Calhoun, 2004;
Calhoun & Tedeschi, 2005 cited in Zoellner
& Maercker, 2006) โรงพยาบาลมะเร็ ง ชลบุ รี มี
หน่วยบริการให้การปรึกษา แต่ผู้ป่วย บางคนต่อต้าน
การเข้ากลุ่ม ท�ำให้การปรึกษายังไม่ประสบความส�ำเร็จ
เท่าใด (ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์ และรณชัย คงสกนธ์,
2542) การพัฒนาการคืนสภาวะเข้มแข็งส�ำหรับผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด ต้องอาศัยกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองและความคิด ด้วยการตระหนัก
รู้ด้วยตนเอง (Cognitive behavior therapy) การ
ปรึกษาเชิงวิภาษวิธี (Dialectical behavior therapy:
DBT) เป็ น การปรึ ก ษาโดยน� ำ หลั ก การและปรั ช ญา
ตะวันออก เช่น การเพ่ง ความสนใจ (Mindfulness)
ผสมผสานกับเทคนิคต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะที่ใช้ใน
การประเมินและแก้ปัญหาด้านอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรม ลินฮาน (Linehan, 1993 a, 1993 b)
ได้ผสมผสานศาสตร์ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมบ�ำบัด

เพื่อช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาที่มีอาการผิดปกติต่าง ๆ
เช่น การรักษาสัมพันธภาพ วัตถุประสงค์หลักของการ
ปรึกษาเชิงวิภาษวิธี คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุและ
ผลกระทบต่ อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น การพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างบุคคล และการฝึกเพ่งความสนใจ (Mindfulness)
ซึ่งร่วมกับหลักการของพฤติกรรมบ�ำบัด รวมทั้งการฝึก
ให้ ผู ้ รั บ การปรึ ก ษาสามารถอดทนต่ อ ความเจ็ บ ปวด
ความกดดันทางอารมณ์ การปรึกษาเชิงวิภาษวิธีไม่เพียง
แค่เป็นการรวมแนวคิดระหว่างพฤติกรรมบ�ำบัดและการ
เปลี่ยนมุมมองด้านการรับรู้ แต่ยังได้ผสมผสานหลักการ
ของการเพ่งความสนใจ ซึ่งเป็นการผสมผสานจิตวิทยา
ตะวันตก กับการฝึกการเพ่งความสนใจต่อเหตุการณ์
อีกด้วย (Linehan, 1993 b) กระบวนการปรึกษาเชิง
วิภาษวิธีมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการเรียนรู้แก่น
หลักของการความสนใจ 2) ขั้นตอนการเพิ่มทักษะการ
มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3) ขั้นตอนการเพิ่มทักษะ
ในการก�ำกับอารมณ์ 4) ขั้นตอนการเพิ่มทักษะ ต่อการ
อดทนต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจพั ฒ นาโปรแกรม
การปรึกษาเชิงวิภาษวิธีต่อการคืนสภาวะเข้มแข็งของ
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นม ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ จ ะสามารถช่ ว ย
พัฒนาการคืนสภาวะเข้มแข็งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่
ได้รับ การผ่าตัดเหล่านั้นให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุขตามสมควร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของการปรึ ก ษากลุ ่ ม
เชิงวิภาษวิธีต่อการคืนสภาวะเข้มแข็งของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านม ที่ได้รับการผ่าตัด

นิยามศัพท์

การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ
(Posttraumatic Growth: PTG) หมายถึงประสบการณ์
ทางบวกทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทีเ่ กิดขึน้ หลังผูป้ ว่ ย
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มะเร็งเต้านมเผชิญกับภาวะวิกฤติ ในชีวติ มีองค์ประกอบ
5 ด้าน ได้แก่
1. ความเข้มแข็งด้านบุคลิกภาพ (Personal
strength) หมายถึ ง ความสามารถในการยอมรั บ
จากการเป็นโรคมะเร็งเต้านม
2. สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (Relating to
others) หมายถึง ความสามารถในคงสัมพันธภาพ กับ
บุคคลอื่นแม้ในสภาวะที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม
3. มองเห็ น โอกาสใหม่ ๆ ในชี วิ ต (New
possibilities) หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นแปลง
แก้ไข และพัฒนาสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีขึ้น
4. ชืน่ ชมคุณค่าของการมีชวี ติ อยู่ (Appreciation
of Life) หมายถึง ความสามารถในการด�ำเนินชีวิตอยู่
อย่างมีเป้าหมายและมีความสุข
5. การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ (Spiritual
Change) หมายถึง ความสามารถยอมรับ การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น
การปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธี (Dialectical
Behavior Therapy: DBT) หมายถึง กระบวนการปรึกษา
แบบกลุ่มที่ใช้หลักการของกลุ่มพฤติกรรมนิยม เพื่อใช้ใน
การฝึกทักษะที่ส�ำคัญด้วยการประเมินและพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมปัญหาและ
สร้างพฤติกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน
ได้แก่
ทักษะการเพ่งความสนใจ เป็นขั้นตอนการเรียน
รูแ้ ละฝึกทักษาการสังเกตความคิดและความรูส้ กึ ของผูร้ บั
การปรึกษาตามความเป็นจริง โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี
ชอบหรือไม่ชอบ
ทักษะการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
เป็นการสร้างความไว้วางใจ การรักษาสัมพันธภาพ มี
ความรักความเชื่อในศักยภาพของตนเอง
ทักษะการก�ำกับอารมณ์ เพือ่ ให้จดั การอารมณ์ที่
เป็นปัญหา รวมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ส่งเสริมการคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทักษะการอดทนต่อสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้
สามารถรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
การปรึกษาแบบปกติ หมายถึง การปรึกษา
ที่ได้รับจากโรงพยาบาลตามทฤษฎีการให้การปรึกษา
ทีก่ ระท�ำอยูเ่ ป็นประจ�ำของโรงพยาบาลแห่งนัน้ ให้บริการ
ผู้ป่วยนอกและนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นม หมายถึ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งเต้านมรักษาด้วย
วิธีผ่าตัด อายุตั้งแต่ 26-52 ปีขึ้นไป อยู่ระหว่างรักษาที่
โรงพยาบาลมะเร็ง ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

สมมติฐานการวิจัย
1. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารทดลองและระยะ
เวลาการทดลอง
2. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดได้รับ
โปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธี มีการคืนสภาวะเข้มแข็ง
ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ได้
รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธี มีการคืนสภาวะ
เข้มแข็งในระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม
4. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ได้
รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธี มีการคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะหลังการทดลองสูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง
5. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ได้
รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธี มีการคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะติดตามผลสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลอง

คำ�ถามการวิจัย
การปรึ ก ษากลุ ่ ม เชิ ง วิ ภ าษวิ ธี มี ผ ลต่ อ การคื น
สภาวะเข้มแข็งของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างไร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. วิธีการปรึกษา
1.1 การปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธี
1.2 การปรึกษากลุ่มแบบปกติ
2. ระยะเวลาการทดลอง
2.1 ระยะก่อนทดลอง
2.2 ระยะหลังทดลอง
2.3 ระยะติดตามผล

การคืนสภาวะเข้มแข็ง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเป็นเป็นมะเร็งเต้านม รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด อายุ
ระหว่าง 26-52 ปี จ�ำนวน 309 คน อยู่ระหว่างรับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลมะเร็งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็นมะเร็งเต้านมข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธผี า่ ตัดเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับ
การรักษาด้วยวิธอี นื่ อย่างใดอย่างหนึง่ อายุระหว่าง 26-52 ปี
รักษาแบบผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยเคมีบ�ำบัดและรังสีรักษา
ท�ำการสุ่มแบบ Random assignment จ�ำนวน 174 คน
ที่โรงพยาบาลมะเร็ง ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ที่มีคะแนนการคืนสภาวะ ความเข้มแข็งในระดับน้อย
โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 52.50 ลงมา จ�ำนวน 12 คน
ท�ำการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 6 คน และ
กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวัดการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะ
วิกฤติ (Tedeschi & Calhhoun, 1996) ของผู้ป่วยมะเร็ง

เต้านมหลังได้รับการผ่าตัด โดยผู้วิจัยได้รับอนุญาตโดย
ผู้วิจัยน�ำมาแปลเป็นฉบับภาษาไทยและแปลกลับเป็น
ภาษาอังกฤษโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สอดคล้องกับภาษา
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 21 ข้อ โดยน�ำไป Try
out กับผู้ป่วยที่มีคุณลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
33 คน ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .259 ถึง .633 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .88 โดยแบบวัดการคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ จ�ำนวน 21 ข้อ แบ่งเป็น
5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จ�ำนวน
7 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามที่ 6, 8, 9, 15, 16, 20 และ
21
2) ด้านความสนใจสิ่งใหม่ จ�ำนวน 5 ข้อ
ประกอบด้วยข้อค�ำถามที่ 3, 7, 11, 14 และ 17
3) ด้านความเข้มแข็งด้านบุคลิกภาพ จ�ำนวน
4 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามที่ 4, 10, 12 และ 19
4) ด้านการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ
จ�ำนวน 2 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามที่ 5 และ 18
5) ด้านการชื่นชมคุณค่าของการมีชีวิตอยู่
จ�ำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามที่ 1, 2 และ 13
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โดยที่มีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
6 ระดับ (0-5 คะแนน) ซึ่งแบ่งการปฏิบัติ ตามระดับ
ความคิดเห็นดังนี้
0 หมายถึง ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ไม่ท�ำให้ฉัน
ได้รับประสบการณ์ใด ๆ เพิ่มขึ้นเลย
1 หมายถึง ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ท�ำให้ฉัน
แทบจะไม่ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นเลย
2 หมายถึง ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ท�ำให้ฉัน
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
3 หมายถึง ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ท�ำให้ฉัน
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
4 หมายถึง ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ท�ำให้ฉัน
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นในระดับสูง
5 หมายถึง ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ท�ำให้ฉัน
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุด
2. ผูว้ จิ ยั สร้างโปรแกรมการปรึกษากลุม่ เชิงวิภาษ
วิธเี พือ่ พัฒนาการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ
ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด จ�ำนวน 12 วัน
วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 90-120 นาที และน�ำโปรแกรมที่
สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบ หลังจากนั้น
น�ำไปทดลองใช้กับบุคลกรสาธารณสุขที่ประสบปัญหา
ในการท�ำงานเพื่อหาหาข้อบกพร่องของโปรแกรม และ
น�ำมาปรับภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น แล้วน�ำไปทดลองใช้กับ
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อพัฒนาภาษาและค�ำพูดอีกครั้ง
แล้วน�ำไปทดลองใช้กับผู้ป่วย ที่มีคุณลักษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 6 คน ครบทั้ง 12 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วย
พบการเปลี่ยนแปลงในตนเองรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มยัง
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกอื่นในทางที่ดีขึ้นได้
หลังจากนั้นได้น�ำไปใช้กับ กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 6 คน
จ�ำนวน 12 ครั้ง

เชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัดซ�้ำหนึ่งตัวประกอบ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำประเภทหนึ่งตัวแปร
ระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Two-factor
experiment with repeated measures on one
factor) (Winer, Brown, & Michels, 1991) โดยวัด
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ระยะก่อนการทดลอง
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบวัดพัฒนาการคืนสภาวะเข้มแข็งไป
วัดกับผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมเพือ่ เป็นคะแนน ก่อนการทดลอง
(Pretest) โดยเก็บข้อมูลทัง้ หมด 20 คน คัดเลือกผูป้ ว่ ยทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ
ตั้งแต่ 52.50 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการทดลองและ
สามารถเข้าท�ำการทดลองได้ จ�ำนวน 12 คน สุม่ อย่างง่าย
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คน
2. ระยะทดลอง
ผู้วิจัยพัฒนาการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญ
ภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดกับ
กลุม่ ทดลอง โดยใช้โปรแกรมการปรึกษากลุม่ เชิงวิภาษวิธี
จ�ำนวน 12 ครั้ง ต่อเนื่องกันทุกวัน วันละ 90-120 นาที
กลุ่มควบคุมได้รับการปรึกษาตามวิธีปกติ เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง วัดการคืนสภาวะเข้มแข็ง หลังเผชิญภาวะ
วิกฤติกับผู้ป่วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อเป็น
คะแนนภายหลังการทดลอง (Posttest) และระยะติดตาม
ผลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นคะแนนใน
ระยะติดตามผล (Follow-up)

ผลการวิจัย

1. จากการวิเคราะห์คะแนนการคืนสภาวะเข้ม
แข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง
วิธีดำ�เนินการวิจัย
และระยะติดตามผล ในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง การปรึกษาเชิงวิภาษวิธี และกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยสรุปเป็น
(Experimental research) ใช้ แ บบแผนการวิ จั ย ข้อมูลดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด ในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธี และ
กลุ่มควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษา
แบบวิภาษวิธี

กลุ่มควบคุม

การทดลอง

X

SD

N

ก่อนการทดลอง

43.17

2.40

6

หลังการทดลอง

90.50

3.02

6

ติดตามผล
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล

91.17
41.67
46.17
47.33

2.79
2.07
1.94
1.37

6
6
6
6

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม การปรึกษา
กลุ่มเชิงวิภาษวิธี และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะ
วิกฤติเป็น 43.17 และ 41.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.40 และ 2.07 ในระยะ หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติเป็น 90.50 และ 46.17 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.02 และ 1.94
ส่วนในระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลีย่ การคืนสภาวะเข้มแข็ง หลังเผชิญภาวะวิกฤติเป็น 91.17 และ 47.33 มีคา่ เบีย่ งเบน
มาตรฐานเป็น 2.79 และ 1.37 ตามล�ำดับ
2. การวิเคราะห์ความแปรแปรวนของคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับ
การผ่าตัดระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาทดลอง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาทดลอง
Source of variation

df

SS

MS

F

Between subject

11

8170.0000

Group (G)

1

8040.1111

8040.1111

618.9991*

SS w/in groups

10

129.8889

12.9889

Within subjects

24

9230.0000

Interval

2

5570.1667

2785.0833

1699.3729*

IxG

2

3627.0556

1813.5278

1106.5593*

IxSS w/in groups

20

32.7778

1.6389

Total

35

17400.0000

*p < .05 F.05 (1, 10) = 4.96, F.05 (2, 20) = 3.49
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง (I x G) มีผลต่อค่าเฉลีย่
การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) กล่าวคือ ผล
ของวิธีการทดลอง 2 วิธี ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล มีรูปแบบแตกต่างกัน และผล
หลักของระยะเวลา (Interval) ซึ่งแสดงถึงค่าเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็ง หลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
และผลหลักของวิธีการทดลองทั้ง 2 วิธี (G) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
การวิเคราะห์การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารทดลองกับระยะเวลาการทดลองทีม่ ผี ลต่อค่าเฉลีย่ การคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แสดงผลดังภาพที่ 2

จากภาพที่ 2 พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมในกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มเชิงวิภาษวิธีและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
แต่ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในระยะ หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล ผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธีมีค่าเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธี ซึ่งแสดง ให้เห็นว่า ช่วงเวลาในการทดลองและวิธีการ
ปรึกษาส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงขึ้น
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัด ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
Source of variation
ก่อนการทดลอง

df

SS

MS

F

Between group

1

6.0000

6.7500

1.2449

Within group
หลังการทดลอง

30

162.0000

5.4222

Between group

1

5896.0000

5896.3300

Within group

30

162.0000

5.4222

Between group

1

5764.0000

5764.0800

Within group

30

162.0000

5.4222

1087.4385*

ติดตามผล

= 4.54

1063.0482*

*p < .05, ปรับค่า df เป็น 15 ตามวิธีของ Welch-Satterthwaite (Howell 1997, p 92), F.05(1, 15)

จากตารางที่ 3 การทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคืน
สภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดในกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม ใน
ระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05)
4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัด ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลา ในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธี
Source of variation

df

SS

MS

F

Between subject

5

88.2778

Interval

2

9089.7778

4544.8889

1826.0714*

Error

10

24.8889

2.4889

Total

17

9202.9444

* p < .05, F.05 (2, 10) = 4.1
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่
ได้รับการผ่าตัดในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) จึงเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธที ดสอบ
แบบนิวแมน-คูลส์ (Neuman-Kules) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติเป็นรายคู่ของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมที่ได้รับการผ่าตัดที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบวิภาษวิธี ในระยะก่อนการทดลอง ระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของนิวแมน-คูลส์
(Neuman-Kules)
ระยะ
ก่อนการทดลอง
43.166
-

X
43.16667
90.5
91.1666
r
q.95(r,10)

ระยะ
หลังการทดลอง
90.5
47.33*
-

ระยะ
ติดตามผล
91.16666
48.00*
0.67

2
3.15
2.02

3
3.88
2.50

*p < .05
จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ที่ได้รับการผ่าตัดในกลุ่มทดลอง ในระยะหลังการทดลอง สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < .05) และคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดใน
ระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนคะแนนเฉลีย่ การคืนสภาวะเข้มแข็ง
หลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลา ในกลุ่มที่ใช้วิธีปกติ
Source of variation

df

SS

MS

F

Between subject

5

41.611

Interval

2

107.444

53.722

68.0799*

Error

10

7.889

.789

Total

17

156.944

* p < .05, F.05(2, 10) = 4.1
จากตารางที่ 6 พบว่า ในกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของ
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกัน
จึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของนิวแมน-คูลส์ (Neuman-Kules)
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติเป็นรายคู่ของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมที่ได้รับการผ่าตัด ในกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลด้วยวิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของนิวแมน-คูลส์ (Neuman-Kules)
X
41.67
46.17
47.33
r
q.95(r,10)

ระยะ
ก่อนการทดลอง
41.67
-

ระยะ
หลังการทดลอง
46.17
4.50*
-

ระยะ
ติดตามผล
47.33
5.66*
1.6

2
3.15
1.14

3
3.88
1.40

*p < .05
จากตารางที่ 7 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคืน
สภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมที่ได้รับการผ่าตัด ในกลุ่มควบคุม ระยะหลังการ
ทดลอง สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) และคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้ม
แข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดในระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) ในขณะที่ระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
สู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม ทั้ ง ในระยะหลั ง การทดลองและ
ติดตามผล

หลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
3. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็งหลัง
เผชิญภาวะวิกฤติในระยะติดตามผลสูงกว่าผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05)
4. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ใน
กลุ ่ ม ทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย การคื น สภาวะเข้ ม แข็ ง
หลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
5. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ ย การคื น สภาวะเข้ ม แข็ ง หลั ง เผชิ ญ ภาวะวิ ก ฤติ
สรุปผลการวิจัย
ในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี
1. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารทดลองและระยะ นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
เวลาการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
2. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด ใน
กลุ ่ ม ทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย การคื น สภาวะเข้ ม แข็ ง
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อภิปรายผล
1. ผลการทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
ทดลองกับระยะเวลาการทดลอง เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 กล่าวคือ วิธกี ารทดลองและระยะเวลาการทดลอง
ส่งผลต่อการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติ
ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะเห็นได้
จากในระยะก่อนการทดลอง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
การผ่าตัดทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ ย การคื น สภาวะเข้ ม แข็ ง หลั ง เผชิ ญ ภาวะวิ ก ฤติ
ไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ ระยะเวลาผ่ า นไปในช่ ว งหลั ง
การทดลองและระยะติดตามผล ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ใน
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงวิภาษวิธี
และกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการคืนสภาวะเข้มแข็ง
หลังเผชิญภาวะวิกฤติแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิง
วิภาษวิธี จ�ำนวน 12 ครั้ง ช่วยให้ผู้ป่วยมีการคืนสภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิ ค และกระบวนการปรึ ก ษาเชิ ง วิ ภ าษวิ ธี ท� ำ ให้
ผู้ป่วยเกิดการตระหนักคิดถึงเหตุผล เกิดการยอมรับใน
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง อดทนต่อ
สิ่งกดดันจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ พัฒนาความสัมพันธ์
กับผู้อื่น พัฒนาความเข้มแข็งในตนเองเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
ผู้ป่วยมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับ
คอร์โดวา, คันนิงแฮม, คาร์สัน, และแอนดรายโควสกี้
(Cordova, Cunningham, Carlson, & Andrykowski,
2001) พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมมี ก ารคื น สภาวะ
เข้มแข็งด้านสัมพันธภาพ การเพิม่ คุณค่าของชีวติ และการ
เปลีย่ นแปลงทางจิตวิญญาณ และรับรูถ้ งึ ภาวะคุกคามต่อ
ชีวิต โดยมองข้ามความทุกข์นั้นไป
2. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรม
การปรึกษาเชิงวิภาษวิธีมีคะแนนการคืนสภาวะเข้มแข็ง
หลั ง เผชิ ญ ภาวะวิ ก ฤติ ในระยะหลั ง การทดลองและ
ระยะติดตามผลสูงกว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมในกลุม่ ควบคุม

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และ 3 โดยแต่ละครั้งที่
เข้ารับโปรแกรมการปรึกษา ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกปฏิบัติ
การเพ่งความสนใจโดยการตระหนักรู้ต่อตนเองและมีสติ
อยู่กับปัจจุบัน ได้ฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ฝึกการก�ำกับอารมณ์ตนเองโดยการตระหนักรูต้ อ่ อารมณ์
ของตนเอง เรียนรู้การลดช่องว่างอารมณ์ที่เป็นปัญหา
ลดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ทักษะเพิ่มอารมณ์ทางบวก ทักษะ
การลดอารมณ์ทางลบ ทักษะการเพิ่มความอดทน และ
ฝึกทักษะการเผชิญกับความทุกข์ด้วยการตระหนักถึง
การด�ำรงชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤติ ยอมรับความทุกข์ต่างๆ
ผ่านกิจกรรมกลุม่ จึงพัฒนาความเข้มแข็งในตนเองได้มาก
ขึน้ ดังงานวิจยั ของเชลตัน, เคสเทน, ชาง และ เทรสท์แมน
(Shelton, Kesten, Zhang, & Trestman, 2011) ศึกษา
การปรึกษาเชิงวิภาษวิธีในผู้ที่มีความยากต่อการจัดการ
ปัญหา ผู้ที่มีความไวต่อการถูกกระตุ้น มีความก้าวร้าว
พบว่า พฤติกรรมความก้าวร้าวมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
วิธีจัดการกับความเครียด และมีการรักษาระเบียบวินัย
มากขึ้น
3. ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรม
การปรึ ก ษากลุ ่ ม เชิ ง วิ ภ าษวิ ธี มี ค ะแนนการคื น สภาวะ
เข้มแข็งหลังเผชิญภาวะวิกฤติในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง เป็น
ไปตามสมมติฐานที่ 4 และ 5 ในการปรึกษากลุ่มครั้งที่
1 และ 2 สมาชิกยังขาดสัมพันธภาพและความไว้วางใจ
ต่อบุคคลอื่น การพัฒนาสัมพันธภาพโดยกิจกรรมกลุ่ม
ภายใต้บรรยากาศ ที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง มีความ
ไว้วางใจกัน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นร่วมกัน
ทักษะการเพ่งความสนใจช่วยให้มีการคิดพิจารณารู้ตัว
ตลอดเวลา มีความใส่ใจในปัจจุบัน แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ฝกึ ฝนไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธี
ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญ
ภาวะวิกฤติได้ สอดคล้องกับลินตัน (Linton, 2010)
พบว่า การปรึกษากลุม่ เชิงวิภาษวิธี เป็นการเปิดใจให้กว้าง
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มองสิง่ ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มเี งือ่ นไข สังเกต และ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัย
หาทางออก และมุมมองจากบุคคลอื่น ปราศจากความ
2.1 ควรทดลองใช้โปรแกรมการปรึกษากลุม่
ขัดแย้งในใจโดยการประเมินสถานการณ์ มองตัวเองและ เชิงวิภาษวิธีจ�ำนวน 12 ครั้งนี้ กับผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก
คนอืน่ อย่างมีคณ
ุ ค่า ใส่ใจพฤติกรรมและค�ำพูดของบุคคล และผู้ป่วยใน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
อื่น ท�ำความเข้าใจ และไม่ตัดสินใด ๆ เน้นความรู้สึกใน การปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธีให้กว้างขวาง มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน มองหาสิ่งเติมเต็มให้สถานการณ์ดีขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน
กลุ่มอายุที่แตกต่างและความรุนแรงของโรคต่างกัน เพื่อ
ให้มีความหลายหลาย ขยายผลและพัฒนาโปรแกรม
ข้อเสนอแนะ
การปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
2.3 ควรมีการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆ
1.1 โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงวิภาษวิธี เพื่อเปรียบเทียบผลและประสิทธิภาพของการคืนสภาวะ
สามารถพัฒนาการคืนสภาวะเข้มแข็งหลังเผชิญภาวะ เข้มแข็งรวมทั้งเพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิง
วิกฤติของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดให้สงู ขึน้ จึง วิภาษวิธีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เหมาะสมต่อการใช้กบั ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ทีย่ งั ไม่สามารถ
ปรับตัวเพื่อให้พัฒนาสภาวะเข้มแข็งได้
1.2 ผู ้ ที่ จ ะน� ำ โปรแกรมการปรึ ก ษากลุ ่ ม
เชิ ง วิ ภ าษวิ ธี ไ ปใช้ ควรมี ทั ก ษะพื้ น ฐานการฝึ ก เพ่ ง
ความสนใจเป็นพื้นฐาน ทักษะการพัฒนาสัมพันธภาพ
ทั ก ษะการก� ำ กั บ อารมณ์ ทั ก ษะการอดทนต่ อ
สถานการณ์ปัญหา มีความรู้พื้นฐานทฤษฎีการปรึกษา
เชิงวิภาษวิธเี ป็นส�ำคัญ และควรฝึกอบรมการปรึกษากลุม่
เชิงวิภาษวิธีให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั้ ปี
ที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังปีการศึกษา 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ด้วย 1) คู่มือการวิเคราะห์และสรุปผล ความถูกต้องเชิงจริยธรรมของตัวอย่างสถานการณ์ 2) แผนการจัดการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย 6 แผน แต่ละแผนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาการเรียนรู้ทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง และ 3)
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ประยุกต์มาจากข้อสอบรวบยอดของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ�ำปีการศึกษา
2555 – 2557 มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (Paired t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 15.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.19
และหลังการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 17.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.98 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

* พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
** พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

*** ผู้อ�ำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
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ข้อเสนอแนะ : อาจารย์ที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคของการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย และหมัน่ สังเกตผูเ้ รียน เพือ่ ใช้คำ� ถามในการสอนในการกระตุน้ การเรียนรู้ และควรท�ำวิจยั ต่อไปโดย
มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ เพื่อเป็นการยืนยัน หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ค�ำส�ำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย
Abstract
The purpose of this research was to evaluate the effect of Meaningful Verbal Learning
on Ethics and Laws in Nursing Profession’s achievement. The population in this study were 90 of
second year of Trang Boromarajonani Nursing Students in academic year of 2015. The research
instruments used in this study were 1) the accuracy of ethical scenario analysis and conclusion
guide, 2) 6 Meaningful Verbal Learning Plans which each plan was consist of 5 stages, it took 7 hours
of learning, and 3) an achievement test applied from comprehensive test of Praboromarajchanok
Institute in academic year of 2012 – 2014 with the reliability of 0.73. The statistical techniques
established for analyzing the data were mean, standard deviation, and Paired t-test.
The research result found that before learning the average score of samples was 15.61,
standard deviation 2.19, and after learning the average score of samples was 17.30, standard
deviation 2.98 and the achievement of the sample after learning was higher than before at .05
level of significant.
Suggestions : Professor who led the results of research required to understand the process
and techniques of Meaningful Verbal Learning and always observe learners for using Questioning
in Teaching to stimulate learning. And further research should be done by comparison with the
control group to confirm or determine the effectiveness of the Meaningful Verbal Learning.
Keywords : achievement, ethics and laws in nursing profession, meaningful verbal learning

บทนำ�
วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพทีม่ กี ารปฏิบตั หิ น้าที่
ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ซึ่งต้องอาศัยการท�ำงาน
เป็นทีมร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ด้วยภาระหน้าที่
ดังกล่าวการปฏิบัติงานของพยาบาลจึงเป็นการปฏิบัติ
งานท่ามกลางค่านิยม (ความเชื่อหรือการให้คุณค่า) ที่
หลากหลายตั้งแต่ค่านิยมของผู้รับบริการ ญาติ พยาบาล
และผู้ร่วมงาน ที่อาจก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้ง

ต่างๆ ทางจริยธรรมที่จะต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในการเลือกที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือค่านิยมตัวใด
ตัวหนึ่ง เช่น ประเด็นความขัดแย้งต่างๆ ทางจริยธรรม
ด้านการบอกความจริง ชีวิตและการตายอย่างมีศักดิ์ศรี
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน
การยินยอมรับการรักษาโดยได้รบั ข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
และให้บริการเกินความจ�ำเป็น และด้านความรูแ้ ละทักษะ
ทางการพยาบาล (การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน)
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การปฏิบัติการพยาบาลท่ามกลางประเด็นขัดแย้งเหล่านี้
จ�ำเป็นต้องอาศัยการยึดหลักจริยธรรมทางการพยาบาล
และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ประกอบกับมีความตัง้ ใจ
ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีสติและมีการคิดวิเคราะห์
ถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการเป็นที่
ตัง้ อยูเ่ สมอก็ยอ่ มจะช่วยลดความผิดพลาดและปัญหาการ
ฟ้องร้องได้ (ยงยุทธ แก้วเต็ม, 2556)
การปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลมีความสัมพันธ์
กับจริยธรรมของผู้ปฏิบัติอันประกอบด้วยความรู้เชิง
จริยธรรม เจตคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม
และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2524: 2-3) โดยความรูเชิงจริยธรรมจะเป็นคุณลักษณะ
ในเบื้องต้นส�ำหรับการพัฒนาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ซึ่งทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม และคณะ (2553)
สรุปหัวใจของวิธีการสอนจริยธรรมในแพทย์แผนไทย
สมัยก่อน ได้แก่ 1) สอนให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วด้วยการ
ให้อ่านและสอนด้วยวาจาให้ รู้ให้เข้าใจและที่ส�ำคัญคือ
ต้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจริยธรรมส�ำคัญอย่างไรต่อ
การประกอบวิชาชีพและจะรักษาธรรมให้ตั้งอยู่ถาวร
มั่นคงได้อย่างไร 2) สอนโดยการประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างซึ่งถือเป็นวิธีการสอนที่ส�ำคัญยิ่ง 3) ใช้เวลาในการ
ปลูกฝังจริยธรรม 4) หล่อหลอมด้วยสังคมแวดล้อมที่
ดี ดังนั้น นักศึกษาพยาบาลจ�ำเป็นต้องได้รับการสอน
ความรู้เชิงจริยธรรมซึ่งเป็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรม หรือการกระท�ำที่ถูก หรือผิดตามหลักการ
ของจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการปลูก
ฝังเจตคติเชิงจริยธรรมจนพัฒนาเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม (สิระยา สัมมาวาจ, 2541; นลินี ทวีสิน, 2549:
6-7) ซึ่งในเรื่องนี้สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญและ
ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2543 ก�ำหนดให้วิชากฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหนึ่งในวิชา
ที่ต้องสอบและผ่านอย่างน้อย 60% ซึ่งในวิชานี้มีราย
ละเอียดเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่
ทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ หลัก
จริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผู้ป่วย
สิทธิพยาบาล และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (สภาการ
พยาบาล, 2554) คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายวิชา ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยเตรียมนักศึกษา
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามหลั ก จริ ย ธรรม
ทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบั ณ ฑิ ต ในรายวิ ช าจริ ย ศาสตร์ แ ละกฎหมาย
วิชาชีพพยาบาล ในส่วนของจริยศาสตร์เริ่มต้นที่เนื้อหา
ของทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
หลักจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล สิทธิ
ผู้ป่วย สิทธิพยาบาล จะเป็นลักษณะของแนวคิด ทฤษฎี
และข้ อ ก� ำ หนด ที มี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามรู ้
ความเข้ า ใจ สามารถแยกแยะ และตี ค วามในสาระ
ส�ำคัญของแต่ละแนวคิด ทฤษฎี และข้อก�ำหนดนั้นๆ
ได้เป็นอย่างดีน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในสถานการณ์จ�ำลอง และสถานการณ์จริงเมื่อ
ฝึกภาคปฏิบัติได้ โดยที่วิธีการจัดการเรียนการสอนตาม
จุดมุ่งหมายดังกล่าวควรมีลักษณะของการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์หรือ
เนื้อหาสาระต่างๆได้อย่างมีความหมาย เกิดความเข้าใจ
ได้ดีและสามารถจดจ�ำสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน อันจะน�ำไปสู่
การประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนตรงกับแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูอ้ ย่างมีความ
หมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning)
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ของ เดวิด ออซูเบล (Ausubel, David อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี, 2552: 272)
ต า ม ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู ้ อ ย ่ า ง มี ค ว า ม
หมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning) ซึ่ง
ออซูเบล (Ausubel, 1963 อ้างถึงใน Kumagai, 2013)
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Mearningful
learning) ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเก็บสิ่งที่ได้จากการ
เรี ย นรู ้ ไว้ ใ นความทรงจ� ำ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นอนาคต ซึ่ ง
การเรี ย นรู ้ นี้ ไ ด้ รั บ มาจากการที่ ผู ้ ส อนอธิ บ ายสิ่ ง ที่ จ ะ
ต้องเรียนรู้ให้ทราบและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ
พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ใหม่หรือ
ข้อมูลใหม่ในโครงสร้างพุทธิปัญญากับความรู้เดิมที่มี
มาก่อนที่มีในโครงสร้างสติปัญญาของผู้เรียนมาแล้วแต่
ถ้าการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่สามารถน�ำสิ่งใหม่ไปสัมพันธ์
กับความรู้เดิมได้ จัดเป็นการเรียนรู้อย่างไร้ความหมาย
หรือการเรียนแบบท่องจ�ำ (Rote learning) (สุวิทย์ มูล
ค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2551: 128) วิธีการที่ออซูเบลใช้
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเรียกว่า การจัด
โครงสร้างความคิดล่วงหน้า (Advanced Organizers)
ฮั ง และ เชา (Hung & Chao, 2007 อ้ า งถึ ง ใน
Kumagai, 2013) สรุปหลักการออกแบบ advanced
organizers ไว้ ดั ง นี้ 1) ผู ้ อ อกแบบต้ อ งแบ่ ง เนื้ อ หา
ออกตามหลักการของการเชื่อมโยง (Subsumption)
2) ผู ้ อ อกแบบต้ อ งพิ จ ารณาเนื้ อ หาให้ เ หมาะสมกั บ
คุณลักษณะของผู้เรียน 3) ผู้ออกแบบต้องเลือกว่าจะ
เป็นไปในลักษณะของการอธิบาย (Expository) หรือ
เปรียบเทียบ (Comparative) จากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยกับ
สิ่งที่คุ้นเคยออซูเบลได้แบ่งการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) Subordinate learning
โดยมีวิธีการ 2 ประเภท คือ ก) การเชื่อมโยงสิ่งที่จะ
ต้องเรียนรู้ใหม่กับหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนมา
แล้ว โดยการได้รับข้อมูลมาเพิ่ม เช่น มีคนบอก แล้ว
สามารถดูดซึมเข้าไปในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยู่
แล้วอย่างมีความหมายโดยไม่ตอ้ งท่องจ�ำ (Deriveration

Subsumption) ข) จากการขยายความ หรื อ ปรั บ
โครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะ
เรียนรู้ใหม่ (Correlative Subsumption) 2) การเรียน
รู้โดยการอนุมาน (Superordinate Learning) โดยการ
จัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับความคิดรวบยอดที่กว้าง
และครอบ คลุมความคิดยอดของสิ่งที่เรียนใหม่ และ
3) เป็นการเรียนรู้หลักการ กฎเกณฑ์ต่างๆเชิงผสม ใน
วิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยใช้เหตุผล หรือ
การสังเกต (Combinatorial Learning)
การจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการ
ใช้เหตุผลหรือการสังเกต (Combinatorial Learning)
เป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความหมายการเรียน
รู้โดยการคิดที่หลากหลายทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชื่อมโยง การคิดสังเคราะห์ (มารุต พัฒผล, 2557: 144147) คณะผู้วิจัยจึงศึกษาประเมินผลการจัดการเรียน
รู้อย่างมีความหมายโดยการใช้เหตุผลหรือการสังเกต
(Combinatorial Learning) ในการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบและสรุปผล ตัวอย่างการปฏิบัติทางการพยาบาล
ตาม เกณฑ์ ข องกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การทาง
จริยศาสตร์ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษานี้
วิทยาลัยฯได้คู่มือและแนวทางการจัดการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต
(Combinatorial Learning) ในรายวิ ช ารายวิ ช า
จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
ความหมายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล
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ขอบเขตของการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การจั ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า ง
มี ค วามหมาย โดยการใช้ เ หตุ ผ ล หรื อ การสั ง เกต
(Combinatorial learning) ในการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบและสรุปผล ตัวอย่างการปฏิบัติทางการพยาบาล
ตาม เกณฑ์ของกรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการในแต่ละ
หัวข้อ
ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 90 คน
ระยะเวลาที่ใช้ในการท�ำวิจัย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งใช้เวลาในการท�ำวิจัยทั้งหมด
7 ชั่วโมง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 90 คน
การด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้แบ่งการด�ำเนินการวิจัยเป็น 3
ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาลักษณะวิชาจริยศาสตร์
ทางการพยาบาล แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทาง
จริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิควิธีการสอน คัดสรรแนวทาง
ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 2 ผู ้ วิ จั ย สร้ า งและหาความเชื่ อ มั่ น
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สร้างคู่มือการวิเคราะห์และสรุปผล ความ
ถูกต้องเชิงจริยธรรมของตัวอย่างสถานการณ์ ด้วยเหตุผล
ตามเกณฑ์ของกรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละหัวข้อโดยที่ตัวอย่าง และตัวอย่างการน�ำไปใช้
ในการปฏิบัติทางการพยาบาลสุ่มมาจากสถานการณ์ใน
แบบทดสอบความรูร้ วบยอดจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก
ทั้งหมด 52 ตัวอย่าง น�ำคู่มือที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา คัดตัวอย่างที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00
จ�ำนวน 50 ตัวอย่างปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
2. น�ำคู่มือที่ผ่านการปรับปรุงมาทดลองใช้กับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง จ�ำนวน 30 คน และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มทดลองใช้
3. สร้างแผนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต (Combinatorial
learning) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผล
ตัวอย่างและตัวอย่างการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติทางการ
พยาบาลตามคู่มือที่สร้างขึ้น ได้แผนการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด 6 แผน โดยที่แต่ละแผนมี 5 ขั้นตอนการเรียนรู้
เหมือนกัน ได้แก่
3.1 ผู้สอนน�ำเสนอกรอบของทฤษฎีและ
แนวคิ ด /หลั ก การทางจริ ย ศาสตร์ จริ ย ธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล ในลักษณะของการอธิบาย
3.2 ผู ้ ส อนน� ำ เสนอตั ว อย่ า งให้ ผู ้ เ รี ย น
สั ง เกต ผู ้ ส อนอาจกระตุ ้ น ด้ ว ยค� ำ ถามและให้ ต อบใน
ประเด็นส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่การหาเหตุผลความถูกต้องเชิง
จริยธรรมของทฤษฎีและแนวคิด/หลักการทางจริยศาสตร์
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล จากตัวอย่างที่
น�ำเสนอ
3.3 ผูเ้ รียนวิเคราะห์และสรุปผลความถูกต้อง
เชิงจริยธรรมทีไ่ ด้จากการสังเกต การให้เหตุผลตามทฤษฎี
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และแนวคิด/หลักการทางจริยศาสตร์ จริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล
3.4 ผู้เรียนร่วมกันสรุปความเป็นนัยทั่วไป
ของมโนทั ศ น์ ข องทฤษฎี แ ละแนวคิ ด /หลั ก การทาง
จริยศาสตร์ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
ตามที่ได้จากการสังเกต
3.5 ผู้สอนเสนอตัวอย่างการน�ำมโนทัศน์
ไปใช้ ทั้งในตัวอย่างการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติทางการ
พยาบาลเพิ่มเติมให้ผู้เรียนฝึกการน�ำมโนทัศน์ไปใช้
ผู ้ วิจั ย สร้ า งแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
เนื้อหาจริยศาสตร์ทางการพยาบาล ที่มีจ�ำนวน 6 แผน
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ก. ทฤษฎีจริยศาสตร์ ประกอบด้วย เกณฑ์
ตัดสินจริยธรรมตามทฤษฎีหน้าที่นิยม และเกณฑ์ตัดสิน
จริยธรรมตามทฤษฎีประโยชน์นยิ ม ใช้เวลาเรียน 1 ชัว่ โมง
ข. การพั ฒ นาจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ ประกอบ
ด้วย ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของโคลเบอร์ก ค่านิยมและ
การท�ำความกระจ่างในค่านิยม ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
ค. หลักจริยธรรมในวิชาชีพ ประกอบด้วย 1)
หลักเคารพการตัดสินใจของผูร้ บั บริการ (Autonomy) 2)
หลักเอือ้ ประโยชน์ให้ผรู้ บั บริการ (Beneficence) 3) หลัก
ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูร้ บั บริการ (Nonmaleficence)
4) หลักความเป็นธรรม/ยุตธิ รรมกับผูร้ บั บริการ (Justice)
5) หลักความซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการ (Fidelity) 6) หลัก
การรักษาความลับของผู้รับบริการ (Confidentiality)
และการบอกความจริง (Veracity) 7) หลักการรักษา
ศักดิ์ศรีผู้รับบริการ (Dignity) ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ง. จรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาลฯ
พ.ศ.2546 ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
จ. ค�ำประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย (ฉบับใหม่ 12 สิงหาคม
2558) ใช้เวลาเรียน 0.5 ชั่วโมง
ฉ. สิทธิพยาบาล ใช้เวลาเรียน 0.5 ชั่วโมง
รวมระยะเวลาการเรียนรู้ทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง

4. ผู ้ วิ จั ย เสนอแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ่ อ ผู ้
เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
5. ผูว้ จิ ยั คัดเลือกแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย ค�ำถามปลายปิด 4
ตัวเลือก 2 ชุด (ก่อนและหลังเรียน) ใช้เป็นแบบทดสอบ
คูข่ นาน โดยประยุกต์มาจากข้อสอบรวบยอดของสถาบัน
พระบรมราชชนก ประจ�ำปีการศึกษา 2555 - 2557
จ�ำนวนแบบทดสอบชุดละ 28 ข้อ โดยมีคา่ ความสอดคล้อง
ภายในของแบบทดสอบตามสูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (Conbrach’s Alpha coefficient) ได้เท่ากับ
0.73 ค่าดัชนีความยาก (P) เท่ากับ 0.543 และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (D) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.445
ระยะที่ 3 ด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi
Experimental Research) ในลักษณะเปรียบเทียบก่อนหลังการทดลอง (One Group Pre-Posttest Design)
ซึ่งมีขั้นตอนของการด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยผู้วิจัย ดังต่อไปนี้
1. เสนอโครงการวิ จั ย ผ่ า นคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย วิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
2.ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารศึ ก ษาแก่
กลุ่มตัวอย่าง และให้แสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมโครงการ
3. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งท� ำ แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนการทดลอง (Pre-test)
4. ผู้วิจัยด�ำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทั้ง 6 แผน
5. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งท� ำ แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน หลังการทดลอง (Post-test)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
t-test

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง ด้วย dependent
2. ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
เพศ ชาย
หญิง
อายุ 19 ปี
20 ปี
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00
3.00-3.50
3.51-4.00

จ�ำนวน (คน)
6
84
5
85
27
59
4

ร้อยละ
6.67
93.33
5.56
94.44
30
65.56
4.44

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.33 อายุ
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 94.44 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.00-3.50 คิดเป็นร้อยละ 65.56
2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย แสดง
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้

n
90
90

คะแนนเต็ม
28
28

15.61
17.30

SD
2.19
2.98

t
4.567*

p
.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 15.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.19 และหลังการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 17.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.98 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุม่ ตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งหลั ง
การจั ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย สู ง กว่ า ก่ อ น
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่าการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและแนวคิด/หลัก
การทางจริยศาสตร์ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล ตลอดจนการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสิน
ความถูกต้องเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
พร้อมทั้งให้เหตุผลตามแนวคิด/หลักการนั้นได้

อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการ
ใช้เหตุผล หรือการสังเกต (Combinatorial Learning)
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผล ตัวอย่างการ
ปฏิบัติทางการพยาบาล ตามคู่มือที่สร้างขึ้นสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้
โดยยึดหลักการออกแบบและกลยุทธ์ของการใช้เหตุผล
หรือการสังเกต (Combinatorial Learning) ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (Advanced Organizers) ที่ฮังและ
เชา (Hung & Chao, 2007 อ้างถึงใน Kumagai. 2013)
สรุปไว้ ดังนี้
1. การที่ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน และ
เรียงล�ำดับหัวข้อทีจ่ ดั การเรียนรูจ้ ากหลักการและแนวคิด
ส� ำ คั ญ อั น เป็ น รากฐานของจริ ย ธรรมในการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล คือ ทฤษฎีจริยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ทฤษฎีหน้าที่นิยม ประโยชน์นิยม และทฤษฎีพัฒนา
จริยธรรมของโคลเบอร์ก ค่านิยมและการท�ำความกระจ่าง
ในค่านิยม และออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยเทคนิคและ

ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายทีเ่ ริม่ ต้นจาก
ผู้สอนน�ำเสนอแนวคิด/หลักการที่ส�ำคัญของทฤษฎีนั้น
จากนั้นผู้สอนอธิบายแต่ละประเด็นที่ส�ำคัญของแต่ละ
ทฤษฎี ต่อด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์การปฏิบัติ
การพยาบาลที่ถูกและผิดพร้อมให้เหตุผลตามแนวคิด/
หลักการทฤษฎีที่ก�ำลังสอน ผู้สอนใช้ค�ำถามกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนสังเกตและสรุปมโนทัศน์ จนกระทัง่ ผูเ้ รียนสามารถ
ตอบพร้อมให้เหตุผลของความถูก/ผิดตามหลักการตาม
ขอบเขต และประเด็นส�ำคัญของแต่ละทฤษฎี/แนวคิด
และหลักการนั้นๆในตัวอย่างสถานการณ์การปฏิบัติการ
พยาบาลที่ผู้สอนน�ำเสนอใหม่ได้ถูกต้อง จากนั้นเรียนรู้
แนวคิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
(Medical Ethics) ประกอบด้ ว ย 1) หลั ก เคารพ
การตัดสินใจของผู้รับบริการ (Autonomy) 2) หลักเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้รับบริการ (Beneficence) 3) หลักไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ (Nonmaleficence) 4)
หลักความเป็นธรรม/ยุติธรรมกับผู้รับบริการ (Justice)
5) หลักความซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการ (Fidelity) 6) หลัก
การรักษาความลับของผู้รับบริการ (Confidentiality)
และการบอกความจริง (Veracity) 7) หลักการรักษา
ศักดิ์ศรีผู้รับบริการ (Dignity) ซึ่งการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลจ�ำต้องเกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างสถานการณ์จริง
ที่น�ำมาใช้และวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
นี้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นเข้ า ใจและน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการให้บริการทางการ แพทย์และสาธารณสุขใน
ยุคปัจจุบัน (ประเวศ วะสี, 2552) จากนั้นจึงให้ผู้เรียน
เรียนรู้การน�ำหลักการของจรรยาบรรณพยาบาลของ
สมาคมพยาบาลฯ พ.ศ.2546 ค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย
(ฉบับใหม่ 12 สิงหาคม 2558) และสิทธิพยาบาล ไป
ประยุกต์ใช้ในให้เหตุผลความถูกต้องเชิงจริยธรรมใน
สถานการณ์การปฏิบัติทางการพยาบาล ซึ่งการเรียนรู้
จากตัวอย่างสถานการณ์จริงและวิธีการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

- 195 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
ด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมอันน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเชิงจริยธรรม สอดคล้อง
กับนักการศึกษาและองค์กรทางการพยาบาลที่ระบุว่า
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่ได้มาจากการพัฒนา
ด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ในการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (สีวลี ศิริไล, 2555: 95; สภา
การพยาบาล, 2558: 79; อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และ
สมใจ ศิระกมล, 2558: 50-52)
2. ผูว้ จิ ยั ออกแบบให้ตวั อย่างทีใ่ ช้เป็นการปฏิบตั ิ
การพยาบาลในสถานการณ์ที่มักพบในการปฏิบัติการ
พยาบาลจริงที่สามารถก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้ง
ทางจริยธรรมในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องค�ำนึง
ถึง ผู้สอนต้องใช้ค�ำถามจุดประเด็นเพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องเชิงจริยธรรมตามหลักการ/แนวคิดของหัวข้อ
นั้นๆ ตัวอย่างนี้จึงเหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่
เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และคณะ (2554) และ พิริยลักษณ์
ศิริศุภลักษณ์ (2553) ที่พบและเสนอว่าการน�ำปัญหาที่
สามารถพบได้ในสถานการณ์จริงมาให้นกั ศึกษาพยาบาล
เรียนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี
3. ผูว้ จิ ยั ออกแบบขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กรอบของทฤษฎีและแนวคิด/
หลั ก การทางจริ ย ศาสตร์ จริ ย ธรรมในการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล ในลักษณะของการอธิบาย พร้อมยก
ตัวอย่างประกอบ การถามและตอบในประเด็นส�ำคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตประเด็นส�ำคัญของทฤษฎี
และแนวคิด/หลักการนั้นๆ และฝึกการให้เหตุผลความ
ถูกต้องเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของทฤษฎีและแนวคิด/
หลักการนั้นๆ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
สังเกตและการให้เหตุผลซ�้ำในขั้นการน�ำของทฤษฎีและ
แนวคิด/หลักการนั้น ไปใช้ในตัวอย่างการน�ำไปใช้ใน
การปฏิบัติทางการพยาบาลเพิ่มเติม ท�ำให้เกิดความคิด
รวบยอด และทักษะการสังเกตและการให้เหตุผลดังผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพศาล แมลงทับทอง
เวชฤทธิ์ อังกะนะภัทรขจร และ คงรัฐ นวลแปง (2558)
ที่ พ บว่ า ความสามารถการให้ เ หตุ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น จากการ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์ สังเกต
หาความสัมพันธ์จากตัวอย่าง สังเคราะห์ขอ้ สรุปหลักการ
ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และฝึกการน�ำไปใช้ในตัวอย่างอื่น
ในด้านของการกระตุ้นด้วยค�ำถามและให้ตอบ
ในประเด็ น ส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารหาเหตุ ผ ลความ
ถูกต้องเชิงจริยธรรมของทฤษฎีและแนวคิด/หลักการทาง
จริยศาสตร์ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ค�ำถามในการสอนตามวิธี
การตั้งค�ำถามแบบ โซเครดิต (Socratic Method) (วันดี
โตสุขศรีและ ธนิษฐา สมัย, 2553) ที่ใช้การตั้งค�ำถาม
ให้ผู้เรียนคิดหาค�ำตอบหรือตอบปัญหาด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนประสบการณ์เดิม
ที่เคยเรียนรู้มาก่อน เป็นการส่งเสริมกระบวนการทาง
ปัญญาในการแสดงความคิดเห็น อภิปรายและร่วมกัน
สรุปความคิดเห็นและเป็นวิธหี นึง่ ทีน่ ำ� มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทางวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาล
ตลอดจนวิชากฎหมายและจริยธรรมในการประกอบ
วิ ช าชี พ ที่ ส� ำ คั ญ วิ ธี ห นึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
ของบุญญาดา ชัยนนทวัชร์ (2559) ที่ใช้เทคนิคการใช้
ค�ำถามเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนากระบวนการทางความ
คิดเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนวิชากฎหมายและแพ่ง 1

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนหัวข้อ
“ทฤษฎีและแนวคิด/หลักการทางจริยศาสตร์ จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” สามารถน�ำคู่มือการ
วิเคราะห์และสรุปผล ความถูกต้องเชิงจริยธรรมของ
ตัวอย่างสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายทั้ง 6 แผน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยอาจารย์ทนี่ ำ� ผลการ
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วิจยั ไปใช้ตอ้ งมีความเข้าใจในขัน้ ตอนและเทคนิคของการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และหมั่นสังเกตผู้เรียน
เพื่อใช้ค�ำถามในการสอน (Questioning in Teaching)
ในการกระตุ้นการเรียนรู้ จึงจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
กับผู้เรียนได้
การวิ จั ย ต่ อ ไปควรเพิ่ ม ให้ ผู ้ เรี ย นสรุ ป เป็ น ผั ง
กราฟฟิ ค (Graphic Organizer) ที่ จ ะช่ ว ยสะท้ อ น
ผลการเรี ย นรู ้ อ อกมาเป็ น รู ป ธรรมให้ ผู ้ ส อนประเมิ น
และชี้ แ นะผู ้ เรี ย นได้ ทั น ที ร ะหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู ้
นอกจากนีก้ ารศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi
Experimental Research) ในลักษณะเปรียบเทียบก่อนหลังการทดลอง (One Group Pre-Posttest Design)
งานวิจัยไม่มีกลุ่มควบคุม ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในยืนยัน
ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้ดีกว่าการจัดการเรียนการสอนโดยปกติ
ดังนั้นในการท�ำวิจัยต่อไปควรมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ
เพื่อเป็นการยืนยัน หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออก พัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 300 คน
การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่านพิจารณาน�ำคะแนนทีไ่ ด้หาค่าดัชนีความสอดคล้องมีคา่ อยูร่ ะหว่าง .6 – 1.0
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า1) องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก มี
6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การรับรู้ประเด็นทางสังคม การให้บริการต่อสังคม การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การสร้างจิตอาสาต่อสังคม การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม 2)
ตัวบ่งชีค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ทีพ่ ฒ
ั นามาจากองค์ประกอบหลัก ประกอบ
ด้วย 6 ตัวบ่งชี้หลักและ 19 ตัวบ่งชี้ย่อย 3)ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่า X2 เท่ากับ 154.41
df เท่ากับ 131 p-value เท่ากับ .079 GFI เท่ากับ .950 CFI, NFI เท่ากับ1 และ RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง .05-.08
*นิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ค�ำส�ำคัญ ตัวบ่งชี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study the factors of corporate social responsibility
for secondary schools in the Eastern region, to develop indicators of corporate social responsibility
for secondary schools in the Eastern Region and to investigate the correspondence of the indicator
model of corporate social responsibility for secondary schools in the Eastern region with the
empirical data. The samples consisted of 300 administrators, teachers and school boards of in
secondary schools derived by multi-stage sampling. The instrument used for collecting the data
was a five - rating scale questionnaire sent to 5 luminaries to consider, then take the score to find
Index of Item Objective Congruence value between .6 – 1.0. The statistics for analyzing the data
were percentage, mean, standard deviation and confirmatory factory analysis.
The findings of this research were as follows: 1) the factors which influenced the development
of indicators of corporate social responsibility of secondary school in the Eastern region consisted
of 6 factors; social issue perception, social service, social solving problem collaboration , public
activity participation, public-minded volunteer and quality of educational provision for social, 2) the
indicators of development of corporate social responsibility of secondary school consisted of six
major factors and nineteen corporate social responsibility indicators, 3) the results of the structural
validity test of the model of the development of indicators of corporate social responsibility and
the empirical data by using Chi- square, Goodness of Fit Index, and the Adjusted Goodness of
Fit Index revealed that the model significantly corresponded with empirical data. Goodness of
fit measures were founds to be: X2= 154.41, df= 131, p-value = .079, GFI = .950, CFI, IFI = 1, and
RMSEA have value between .05 - .08 .
Keywords : indicators, corporate social responsibility of secondary schools

บทนำ�
สั ง คมของโลกยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น สั ง คมที่ มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป็นยุคแห่งโลกไร้พรมแดนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ช่วยส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน
ประสบผลส�ำเร็จเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ในยุคนี้เป็น
สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดความเจริญด้านอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี ซึ่งความเจริญดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยการด�ำเนินธุรกิจถูกเปลี่ยนแปลง
จากการยึดผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางไปสู่การยึดผู้บริโภค
เป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้มนุษย์
เริ่มหันมาให้ความสนใจต่อการสร้างคุณภาพองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยยึดหลัก
การพัฒนางานให้ประสบความส�ำเร็จและเติบโตอย่าง

- 201 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
ยั่งยืน มิใช่การด�ำเนินการที่มุ่งเน้นก�ำไรสูงสุดเพียงอย่าง
เดียว แต่องค์กรต้องเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
สิง่ ดีๆ ตอบแทนสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วย (พักตร์ศภุ างค์
ศรีสวัสดิ์, 2554 : 1) จากการส�ำรวจข้อมูล โดยองค์กร
แฟร์เทรด (Fairtrade) ซึ่งท�ำการส�ำรวจความตื่นตัวของ
ผู้บริโภคในด้านการด�ำเนินธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่อ
สังคมในเชิงคุณธรรม พบว่าร้อยละ 55 ของประชากรใน
ประเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลมีลักษณะ
เป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัวเชิงคุณธรรม “Active Ethical
Consumers” (CSR Asia, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับ
การส�ำรวจของหน่วยงานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่พบว่า
ผู้คนในปัจจุบันมีความคาดหวังต่อการด�ำเนินงานของ
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้น ซึ่งปัญหาที่
พบในปัจจุบันเกิดจากการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ต่างมุ่งหวังประสบความส�ำเร็จ โดย
มุ่งหวังเฉพาะเพื่อสร้างผลประโยชน์ผลก�ำไร แต่ขาด
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
สังคม ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการด�ำเนินกิจการของ
องค์กร ส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนที่
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และท�ำให้แนวโน้มของสังคม
โลกทุกวันนีใ้ ห้ความส�ำคัญและตระหนักถึงเรือ่ งการสร้าง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม อาทิ การรักษาสิ่งแวดล้อม
การดูแลชุมชน การใส่ใจด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำและการเอารัดเอาเปรียบต่อกัน ซึ่งบทบาทใน
การดูแลโลกต่อประเด็นดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือ
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนใน การด�ำเนินงาน โดยปัจจุบนั
ก�ำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องด�ำเนินกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกิจกรรมหลักของ
การจัดการองค์กรที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร” (Corporate Social Responsibility :
CSR) แนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูก
บัญญัตใิ ห้เป็นเรือ่ งระดับสากลโดยองค์การสหประชาชาติ
ได้น�ำเสนอประเด็นนี้ในที่ประชุม World Economic

Forum ในปี ค.ศ. 1999 โดยนายโคฟี่ อันนัน (Kofi
Annan) เลขาธิการสหประชาชาติของโลก เรียกร้องให้
องค์กรแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ
และได้เสนอบัญญัตทิ เี่ รียกว่า The UN Global Compact
ในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ระบุ
ไว้ในบทบัญญัติ 3 หมวดหลัก คือ หมวดสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม (บนนรา ชวนอาจ,
2553 : 2)
ส�ำหรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ก�ำหนด
ให้มีแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :
ASCC) ก็ได้มีการระบุนโยบายให้ประเด็นการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็นประเด็นหลัก
และประเด็นส�ำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดัน
ให้ภาคธุรกิจผนวกเอาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ไว้ใน
วาระหลักของการด�ำเนินงานกิจการขององค์กร เพื่อ
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมที่ ยั่ ง ยื น ในหมู ่
ประเทศสมาชิกอาเซียน (Thai CSR Network, 2555,
หน้า 1) ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การภาครัฐรวมทั้ง
องค์การไม่แสวงหาก�ำไร (NGOs) ก็ได้ออกมารณรงค์ใน
เรื่องดังกล่าวกันอย่างจริงจัง เช่น ธนาคารโลก (World
Bank) ที่ได้ก�ำหนดองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้ประเทศสมาชิกปฏิบตั ติ าม เช่นเดียวกับ องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้กำ� หนด “The global compact”
หรือ “The UN global compact” ซึง่ ประกอบด้วยเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO)
ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO 26000 Social Responsibility) เป็นมาตรฐานหนึง่
ที่องค์กรจะต้องปฏิบัติ (สานิตย์ หนูนิล, 2554 : 3) ซึ่ง
ท�ำให้ทุกภาคส่วนต้องกลับมามอง และให้ความสนใจ ซึ่ง
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา
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หลายครั้ง ได้มีการน�ำประเด็นของความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เพราะสถานศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของสั ง คม จึ ง
ท� ำ ให้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อสัง คมเป็นปัจ จัยหลัก ที่มิไ ด้
ด�ำเนินการเฉพาะในด้านธุรกิจอีกต่อไป แต่ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร (SR : Social Responsibility) ต้อง
มีบทบาทเป็นส่วนหนึง่ ของการก�ำหนดคุณภาพและภาระ
หน้าที่ของสถานศึกษาในการปลูกฝัง และด�ำเนินการให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการจัดการศึกษาส�ำหรับเยาวชนทุกระดับ ได้น�ำแนว
ความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) เข้าสู่สถานศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากการส�ำรวจพบว่า มี
จ� ำ นวนสถานศึ ก ษาระดั บ ดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นทุ ก ชุ ม ชนทั่ ว
ประเทศไทย เป็นจ�ำนวนมากกว่า 37,959 แห่ง (ศุภรัตน์
รัตนมุขย์, 2554 : 2) โดยสถานศึกษา โรงเรียน ถือเป็นฐาน
ของหลักการมีสว่ นร่วมของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากทุกฝ่าย
(Stakeholders) โดยยึดหลักการที่ว่า สถานศึกษาเป็น
ของชุมชน เป้าหมายของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พุท ธศัก ราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542,
2556) คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดองค์ความ
รู้ทางความคิด สามารถแก้ปัญหาและด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา
ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 9 (1) และ (2) ให้การจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ�ำนาจไป
สู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
ทางสั ง คมอื่ น ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน โดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่ า วสาร และรู ้ จั ก เลื อ กสรรภู มิ ป ั ญ ญาและวิ ท ยากร
ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้ อ งการ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก
ของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้าน
ตะวันออก เป็นภูมภิ าคหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความเติบโตด้านอุตสาหกรรม
อย่างหลากหลาย มีวิถีชีวิตทั้งในด้านสังคมอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากการ
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต
ของประชาชน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้กบั โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสามารถน�ำไป
ใช้ในการจัดศึกษา ปลูกฝังและสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมแก่นักเรียน และบุคคลากรในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมการพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู ้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก การแนวคิ ด ของ
ศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวส
เทิ ร ์ น และแนนซี่ ลี อาจารย์ ส มทบแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
วอชิ ง ตั น และมหาวิ ท ยาลั ย ซี แ อตเติ้ ล ที่ ไ ด้ จ� ำ แนก
รู ป แบบของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate
Social Responsibility : CSR) Phillip Kotler
และNancy Lee, 2005 เป็นฐานคิดโดยน�ำหลักการดัง
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กล่าวมาบูรณาการกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวาสนา สืบสุติน (2544,
ออนไลน์) แนวทางการจัดการมัธยมศึกษาของ ภิญโญ
สาธร (2546) ภารกิจของโรงเรียนของแมคเคลียรี่และ
เฮนซเลย์ (Mccleary & Henley, 1965 p. 25) และ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มุ ่ ง พั ฒ นา
ผู ้ เรี ย นให้ เ ป็ น คนดี มีป ัญ ญา มีความสุข มีศัก ยภาพ
ในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ ที่ ก� ำ หนดเป็ น จุ ด
หมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ร่วมกับ Matten and
Moon (2004) Carrol (1991) พิชามญชุ์ กรวัฒนกฤตย์
(2553) ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) สรุปได้เป็นองค์
ประกอบ 6 ด้านได้แก่ การรับรู้ประเด็นทางสังคมการให้
บริการต่อสังคมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคมการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชนการสร้างจิต
อาสาต่อสังคม การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคมได้
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ร่วมกับการศึกษาน�ำร่องโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร
โรงเรียนและครู ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน
2556 จ�ำนวน 20 คนน�ำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดแล้วน�ำ
กรอบแนวคิดที่สรุปได้กลับไปสัมภาษณ์คณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานครู ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเพื่ อ แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 – 20 มกราคม
2557 จ�ำนวน10 โรงเรียน น�ำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาได้
6 องค์ประกอบได้แก่การรับรู้ประเด็นทางสังคมการให้
บริการต่อสังคมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณของชุมชนการสร้างจิตอาสา
ต่อสังคม การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคมจากนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 1 (First Order : Confirmatory Factor
Analysis) ได้ตัวบ่งชี้ของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
องค์ประกอบการรับรู้ประเด็นทางสังคม มีตัวบ่งชี้ได้แก่

1 )ปัจจัยทางสังคม 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 3) ปัจจัย
ทางการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการให้ บ ริ ก ารต่ อ สั ง คม
มีตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) ด้านความรู้และอาชีพ 2) ด้านสุขภาพ
3) ด้านความร่วมมือกับชุมชนองค์ประกอบการมีสว่ นร่วม
แก้ไขปัญหาในสังคมมีตัวบ่งชี้ได้แก่ 1)ปัญหาครอบครัว
2) ปัญหาเศรษฐกิจ 3)ปัญหาการศึกษา 4) ปัญหาความ
รุนแรงองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน มีตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) บริจาคเพื่อการกุศล 2)
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 3) การจัดการสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบการสร้างจิตอาสาต่อสังคมมีตัวบ่งชี้ได้แก่
1) จิตอาสาในโรงเรียน 2) จิตอาสาต่อชุมชนและสังคม
3)การสร้างเครือข่ายจิตอาสาองค์ประกอบการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคมมีตัวบ่งชี้ได้แก่1) คุณภาพ
นักเรียน 2) คุณภาพครู 3) คุณภาพผู้บริหารจากนั้น
ผู้วิจัยน�ำตัวบ่งชี้ทั้ง 19ตัวบ่งชี้ มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second Order : Confirmatory
Factor Analysis) ดังภาพที่1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
ตัวบ่งชีค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวั น ออกสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมโดยใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้
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จัดการสิ่ งแวดล้อมองค์ประกอบการสร้างจิตอาสาต่อสังคมมีตวั บ่งชี้ได้แก่ 1) จิตอาสาในโรงเรี ยน 2) จิต
อาสาต่อชุมชนและสังคม 3)การสร้างเครื อข่ายจิตอาสาองค์ประกอบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคมมี
วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
ตัวบ่งชี้ได้แก่1) คุณภาพนักเรี ยน 2) คุณภาพครู 3) คุณภาพผูบ้ ริ หารจากนั้นผูว้ ิจยั นําตัวบ่งชี้ท้ งั 9ตัวบ่งชี้ มา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second Order : Confirmatory Factor Analysis) ดังภาพที่1
ปั จจัยทางสังคม

การรับรู้ประเด็นทางสังคม

ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางการศึกษา
ด้านความรู ้และอาชีพ

การให้บริ การต่อสังคม

ด้านสุ ขภาพ
ด้านความร่ วมมือกับชุมชน
ปั ญหาครอบครัว

ความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคมของโรงเรียน

การมีส่วนร่ วมแก้ไข
ปัญหาสังคม

ปั ญหาเศรษฐกิจ
ปั ญหาการศึกษา
ปั ญหาความรุ นแรง

การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน

การบริ จาคเพื่อการกุศล
การสื บสานประเพณี
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
จิตอาสาในโรงเรี ยน

การสร้างจิตอาสาต่อสังคม

จิตอาสาต่อชุมชนและสังคม

สร้างเครื อข่ายจิตอาสา

การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพต่อสังคม

คุณภาพนักเรี ยน
คุณภาพครู
คุณภาพผูบ้ ริ หาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา

- 205 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
ด�ำเนินการวิจัย โดยมีขอบเขตและรายละเอียดในการ
ด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) จากการวิเ คราะห์เ อกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ทบทวน
วรรณกรรม หลักการ แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
: CSR) ศึกษาเอกสารการประชุม อบรมสัมมนา และผล
การด�ำเนินการของโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 อยูใ่ นระดับดีมาก
การศึกษาน�ำร่องสรุปได้เป็นองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
ตามหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ร่ ว มกั บ การสั ม ภาษณ์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนและครู จ�ำนวน 20 คน น�ำมา
สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั แนวทางการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และจัดร่างรูปแบบองค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน ตลอดจนศึกษา
สภาพปัจจุบันและการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ที่เลือก
อย่างเจาะจง จ�ำนวน 10 แห่ง
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ที่ผ่านการพิจารณา ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 300 คนซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
ดังนี้ 1) ก�ำหนดจังหวัดในภาคตะวันออกเป็นหน่วยสุม่ แรก
สุ่มแบบง่ายด้วยการจับฉลากได้ 5 จังหวัด 2) จากนั้น
ก�ำหนด 5 จังหวัด เป็นหน่วยสุม่ ที่ 2 เพือ่ สุม่ โรงเรียนแต่ละ
จังหวัด จังหวัดละ10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ขนาดละ 4 แห่ง และโรงเรียน

ขนาดเล็ก 2 แห่ง ได้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มทั้งสิ้น 50
โรงเรียน โดยในแต่ละโรงเรียนใช้วิธีการสุ่มแบบจ�ำเพาะ
เจาะจง ได้ผู้อ�ำนวยการ 1 คน รองผู้อ�ำนวยการ 1 คน
และการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับฉลากรายชื่อครูของแต่ละ
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ 2 คน ดังนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
100 คน ครู 100 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 100 คน น�ำแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วน�ำมาวิเคราะห์ องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 1 และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่ 2 ซึง่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุม่ ตัวอย่างควร
มีมากกว่าตัวแปรอย่างน้อย 5-10 เท่า (Tabachnick &
Fidell, 2001)

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จาก วารสาร ต�ำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออก ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์
ศึกษารูปแบบวิธกี ารสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารต�ำรา
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของ ล้วน
สายยศและ อังคณา สายยศ (2538) ร่างแบบสัมภาษณ์
น� ำ ไปเสนอผู ้ เชี่ ย วชาญจ� ำ นวน 5 คน เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และน�ำผล
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค�ำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามปฏิบัติการ (Index
of Item Objective Congruence หรือ IOC) และ
คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 ขึ้นน�ำมาเป็นประเด็น
ในการจัดท�ำแบบสัมภาษณ์จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า
5 ระดับ ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นด�ำเนินตาม
ขั้นตอนดังนี้1) น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
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ประธานและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจแก้ไข
2) น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมครอบคลุมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของการสอบถาม3) น�ำผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมาตรวจสอบอีกครั้งโดยเลือก
ข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 ขึ้นไปและหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อค่าความเชื่อมั่น โดยน�ำไปทดลองใช้ ผู้บริหาร ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจ�ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 6
คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ศึกษาจริงที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คนค่าความเชื่อมั่น
ทัง้ ฉบับใช้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาเครือ่ งมือวัดในแต่ละด้านมี
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ดังต่อไปนี้การรับรู้ประเด็นทาง
สั ง คมเท่ า กั บ .89 การรั บ รู ้ ก ารให้ บ ริ ก ารต่ อ สั ง คม
เท่ากับ .92 การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมเท่ากับ .87
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเท่ากับ
.85 การสร้างจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชน เท่ากับ .88
และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่ากับ .93

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยด�ำเนินการจัดเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองและทางไปรษณี ย ์ ประกอบกั บ ได้
โทรศัพท์ขอความอนุเคราะห์ไปทางโรงเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความจริงมากที่สุด และเพื่อความรวดเร็ว
ในการรวบรวมข้ อ มู ล ได้ รั บ แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์
กลับคืนจ�ำนวน 300 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ (Content Analysis)
ตัดข้อความที่ซ�้ำซ้อนและสรุปประเด็นเป็นกรอบค�ำถาม
เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ความถูกต้อง
2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม
ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนน
เฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน พบตัวบ่งชี้
6 บ่งชีป้ ระกอบด้วย 1) ตัวบ่งชีก้ ารรับรูป้ ระเด็นทางสังคม
( X= 3.77, SD = .54) 2) ตัวบ่งชี้การให้บริการต่อสังคม
( X = 3.56 , SD = .63) 3) ตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาในสังคม (X = 3.87 , SD = .54) 4) ตัวบ่งชี้การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน (X = 3.96 ,
SD = .59) 5) ตัวบ่งชี้การสร้างจิตอาสาต่อชุมชน (X =
4.08 , SD = .56) และ 6) ตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพต่อสังคม (X = 4.41 , SD = .47)
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัว
บ่งชีค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ภาพที่ 1 โมเดลความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 1โมเดลความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นเฐาน
จากภาพที
่ 1 แสดงผลการวิ
คราะห์โมเดลความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขัน้ เคราะห์
พืน้ ฐานพบว่
า โมเดลมี
ความสอดคล้
องกับยนมั
ข้อธมูยมศึ
ลเชิกงษาใน
ประจักษ์ เมือ่ พิจารณา
จากภาพที่ 1 แสดงผลการวิ
โมเดลความรั
บผิดชอบต่
อสังคมของโรงเรี
จากสถิติที่ใภาคตะวั
ช้ตรวจสอบความสอดคล้
องระหว่างโมเดลกั
บ้นข้พือ้นมูฐานพบว่
ลเชิงประจั
กษ์ คได้วามสอดคล้
แก่ ค่าไค-สแควร์
นออก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
า โมเดลมี
องกับข้อมูล เท่ากับ 154.41
ค่าองศาอิสเชิระเท่
ากักบษ์ เมื131
าความน่าตจะเป็
(p-value) เท่ากัอบงระหว่
.07945
RMSEA
เท่ากักบษ์ 0.024 แสดงถึงความ
งประจั
่อพิจค่ารณาจากสถิ
ิที่ใช้ตน
รวจสอบความสอดคล้
างโมเดลกั
บข้อมูมีลเชิคง่าประจั
ไม่มนี ยั ส�ำคัได้ญแทางสถิ
ติ เมือ่ พิเท่จาารณาค่
าสัค่มาประสิ
ธิก์ ารพยากรณ์
(R2)าการมี
ว่ นร่วมในกิ
มชน
ก่ ค่าไค-สแควร์
กับ 154.41
องศาอิท
สระเท่
ากับ 131 ค่าความน่
จะเป็ นส(p-value)
เท่ากัจบกรรมสาธารณะของชุ
.07945
มีค่าสูงที่สุดRMSEA
เท่ากับมีค.98
เป็นร้แสดงถึ
อยละงความไม่
96 รองลงมาคื
การมี
วมแก้าไสัขปั
ญหาสั
คม เท่ากับ .84 คิดเป็นร้อย
่าเท่ากัคิบด0.024
มีนยั สําคัญอทางสถิ
ติ เมืส่อ่วพินร่
จารณาค่
มประสิ
ทธิ์กงารพยากรณ์
ละ 80 การรั(R2)บรูการมี
้ประเด็
นทางสั
เท่ากับ .71 คิดมเป็
ุณภาพ เท่
ส่วนร่
วมในกิงจคม
กรรมสาธารณะของชุ
ชนนมีร้คอ่ายละ
สู งที่สุด56เท่าการจั
กับ .8ดการศึ
คิดเป็ นกร้อษาให้
ยละ 96มีครองลงมาคื
อ ากับ 63 คิดเป็น
ร้อยละ 54 การมี
การให้
บริวกมแก้
ารต่ไขปั
อสัญงหาสั
คมและชุ
คิด80เป็การรั
นร้อบยละ
53นทางสั
และงคม
การสร้
ส่วนร่
งคม เท่มากัชน
บ .84เท่คิาดกัเป็บน.60
ร้อยละ
รู ้ประเด็
เท่ากัาบงจิ
.71ตอาสาต่อสังคม เท่ากับ
.23 คิดเป็นคิร้ดอเป็ยละ
21 56 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่ากับ 63 คิดเป็ นร้อยละ 54 การให้บริ การต่อสังคมและ
นร้อยละ
ชุมชน เท่ากับ .60 คิดเป็ นร้อยละ 53 และ การสร้างจิตอาสาต่อสังคม เท่ากับ .23 คิดเป็ นร้อยละ 21

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน�ำอภิปรายดังนี้
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
1. การรับรูป้ ระเด็นทางสังคม การบริหารโรงเรียน
ให้ประสบความส�ำเร็จมีความจ�ำเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องใช้หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์มาบริหาร ทั้งนี้
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีกระบวนการด�ำเนินงานเริม่ ต้น
ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์ ก ร เพื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น หรื อ เป็ น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน และปัจจัยที่เป็นจุดเด่นหรือ
จุดด้อยต่อการด�ำเนินงานกิจกรรม องค์กรประกอบด้วย
5 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3)
การสรุป โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนด้วยการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งนี้เพราะความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยจอง เทเรน (Teran,
1771) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการวางแผนกลยุทธ์ระบบการศึกษา
ของโรงเรี ย นในเขตเมื อ งพบว่ า การวางกลยุ ท ธ์ ข อง
โรงเรียนดังกล่าวมีผลดีต่อโรงเรียนและท�ำให้บริหารมี
ความตั้งใจ กระตือรือร้น ในการร่วมมือพัฒนางานกับ
ชุมชนมากขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมี
ความจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพือ่
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก�ำหนดยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน ผลจากการวิเคราะห์
จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของสภาพภายในและภายนอกของ
โรงเรียนท�ำให้รับรู้ปัจจัยประเด็นทางสังคมชัดเจนจะ
ท� ำ ให้ การด� ำ เนิ น งานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง โรงเรียนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจน เพื่อน�ำไปสร้างกระบวนการในการแก้ปัญหา
พัฒนางานได้อย่างมีระบบ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการ
ศึกษาทุกภาคส่วนรับทราบและให้ความร่วมมือด้วยดีใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาสอดคล้องกับ รักศักดิ์ ทองเกิด
และพัชราภรณ์ เกษะประกร (2555)
2. ด้ า นการให้ บ ริ ก ารต่ อ สั ง คม อยู ่ ใ นระดั บ
มาก แสดงให้เห็นว่า บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษา

มีความส�ำคัญและความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และบริ ก ารต่ อ สั ง คม เป็ น
กิจกรรมที่ทั้งครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมและได้รับความรู้ประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ผากงคา
(2550) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดย
การรับใช้สังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยการรับใช้
สังคมสามารถเชื่อมโยงความรู้สาระวิชาการที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการปฏิบัติงานในภาคสนามของตนเองได้
เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยการรับใช้สงั คมกระตุน้
ให้นักเรียนต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง นักเรียน
เป็นผู้กระท�ำกิจกรรมต่างๆทั้งในกิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมการรับใช้สงั คม ท�ำให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้และมีผลการเรียนดีขึ้นสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ ไอเคดา (Ikeda, 1999) ที่พบว่า การเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคมส่งผลให้ผเู้ รียน สามารถเชือ่ มโยงการบริการ
สังคมกับเนื้อหา ในรายวิชาได้โดยผ่านการไตร่ตรองและ
การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสังคม และผลการเรียน
รู้ ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่เกิดขึ้น
ได้แก่ มีความเข้าใจในตนเองสูงขึ้น มีความตระหนักต่อ
โลกสูงขึ้น มีความตระหนักในคุณค่าของบุคคลสูงขึ้น
และมีความสนใจใน การเรียนในห้องเรียนมากขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของแซนเดิล้ คารนี (Sandle, Karin,
2005) พบว่าผูเ้ รียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ทีแ่ ท้จริงในภาคสนามได้มากขึน้ พัฒนาความตระหนักใน
ปัญหาสังคมได้มากขึน้ พัฒนาความคิดวิเคราะห์ ได้สงู ขึน้
มีความสามารถในการอภิปรายเชือ่ มโยงกับประเด็นทีอ่ ยู่
นอกห้องเรียนได้มากขึ้น มีแรงบันดาลใจที่จะอ่านโดย
อิสระ นอกห้องเรียนได้มากขึ้น
3. ด้านการมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาในสังคม อยูใ่ น
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมัธยมศึกษามีบทบาท
ส�ำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของสังคมให้ดีขึ้น
และส่งผลให้การจัดการศึกษาเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป
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สอดคล้องกับธนวดี บุญลือ, จิตตินันท์ อรรฆยาณกุล,
นารี รมย์นุกูล, ประพันธ์จันทร์เสมาและ ดนุชา ศิวรักษ์
(2554) ได้ศกึ ษาวิจยั ชุมชนโครงการเพือ่ พัฒนาและแก้ไข
ความเหลื่ อ มล้ า ทางสั ง คมในกรุ ง เทพมหานครชุ ม ชน
วัดใหญ่ศรีสพุ รรณเขตธนบุรไี ด้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้แก่ปัญหาหลักของชุมชนเช่นปัญหายาเสพติด
การลั ก เล็ ก ขโมยน้ อ ยจากผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในชุ ม ชน
สอดคล้องกับบุญเลิศ ธงสะอาด และสมศักดิ์ บุญชุบ
(2551) ที่พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ท�ำให้ ครอบครัว
ขาดความเข้มแข็ง คือ ปัญหาที่มีผลกระทบมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและทาง เศรษฐกิจ
เช่น รายได้น้อย ความยากจน ยาเสพติด การไม่ไว้วางใจ
กันและกันในครอบครัว การพนัน หนี้สิน
4. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมี
บทบาทส�ำคัญในการร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุ ม ชนเนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
เป็นการสร้างและส่งเสริมคุณธรรม ปลุกฝังการเสียสละ
การแบ่งปัน การพัฒนาจิตใจและคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่
อยูร่ ว่ มกันในสังคม เป็นรากฐานของการพัฒนาความเจริญ
ของสังคมสอดคล้องงานวิจัยของ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์
(2550) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งของจิ ต อาสา
ประกอบไปด้ ว ยพฤติ ก รรมหลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่
ด้านแรกคือ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
ด้ า นที่ ส องคื อ การเสี ย สละต่ อ สั ง คมที่ แ สดงออกถึ ง
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การเสียสละ
เงิน เวลา ก�ำลังกายก�ำลังทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม รวมทั้งการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และด้านที่สามคือ ความ
มุ่งมั่นพัฒนา คิดริเริ่มในการพัฒนาตนและสังคมเพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมอาสาที่เกี่ยว
กับการร่วมบริจาคและการแบ่งปันเป็นการแสดงจิตทีเ่ ป็น
กุศลในการช่วยเหลือผูท้ เี่ ดือดร้อนล�ำบาก ทุกข์ยาก ขัดสน
เดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการสร้างสังคมที่ดี

งาม สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
(2555) พบว่าเนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติไทยมาเป็นเวลานาน แนวคิดและหลักค�ำสอนของ
ศาสนาพุทธจึงน่าจะมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ ความ
ประพฤติ และการด�ำเนินชีวิตของคนไทยโดยส่วนใหญ่
ความเข้าใจเรื่องการบริจาคแก่วัด และการบริจาคเพื่อ
สาธารณะกุศลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา จะช่วยให้เรา
เข้าใจบทบาทของวัดต่อการพัฒนาชุมชน และการพัฒนา
สังคมไทยได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนด
มาตรการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม เพื่อ
สร้างความสมานฉันท์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืนในที่สุด
5. ด้านการสร้างจิตอาสาต่อสังคม อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษา มีบทบาทส�ำคัญใน
การส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับครูและนักเรียนโดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา เพราะจิตอาสาเป็นการเสียสละ
ด้วยจิตวิญญาณ ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็น
การช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยใจบริ สุ ท ธิ์ ส อดคล้ อ งกั บ ดวงทิ พ ย์
อั น ประสิ ท ธิ์ (2555) ได้ ใ ห้ ค วามหมายจิ ต อาสา คื อ
การกระท�ำด้วยใจจริง ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ ท�ำ
ประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เท่าที่ตนท�ำ ได้ อย่างไม่อยู่นิ่งเฉย
เพื่อที่จะน�ำชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งด้วยการที่เป็นผู้ให้
มากกว่าผู้รับสอดคล้องกับประณต เค้าฉิม (2551) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความพร้อมทางร่างกาย
และสติปัญญาในการกระท�ำต่างๆ ตามความต้องการ
ของชุมชน การใช้กิจกรรมจิตอาสาเป็นการสร้างภาคี
ในการท�ำความดีร่วมกัน ฝึกการท�ำงานเป็นหมู่คณะ
เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ความเสียสละ
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวมการเป็นผู้ให้ย่อมเกิด
ความสุขกายสุขใจ ซึ่งสอดคล้องกับอริส พิสิฐโสธรานนท์
และคณะ (2555) ได้กล่าว่า จิตอาสามีความส�ำคัญและ
มีประโยชน์คือบุคคลที่มีจิตอาสาจะได้รับความสุขจาก
การให้ดว้ ยใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมือ่ มีความสุขฮอร์โมน
เอ็นโดฟิน (Endroplin) จะหลั่งมาโดยอัตโนมัติส่งผลให้
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ผู้ให้มีจิตที่เป็นสุขและมีสุขภาพแข็งแรง การจัดกิจกรรม
จิตอาสาในชุมชนนอกโรงเรียนจะเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ การสร้างจิตส�ำนึกการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
6. ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม
อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ พราะการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับเป็นบทบาทและความ
รั บ ผิ ด ชอบของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ สั ง คมมี ค วาม
ต้องการอย่างยิง่ สอดคล้องกับบุญญาภา สุทธิวงศ์ (2552)
ได้ท�ำการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อที่มี
ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
จังหวัดนนทบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
จังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เมื่อจัดการ
ศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ มีผลการเรียนดี ส่งผลให้
ผูป้ กครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น ปัจจัย
ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดคุณภาพและไปสู่
เป้าหมายที่ส�ำคัญก็คือครู เพราะเปรียบเสมือนสื่อการ
สอนที่ดีที่สุด ครูคือพิมพ์ที่สร้างผลผลิตได้ตรงต่อความ
ต้องการที่สุด ดังนั้นบุคคลส�ำคัญที่สุดใน กระบวนการ
พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือ “ครู”
ครูยังคงเป็นผู้ที่มีความหมายและปัจจัยส�ำคัญมากที่สุด
ในห้องเรียน และเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญต่อคุณภาพการ
ศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของครู (McKinsey, 2007) เพราะครูเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
ระดับโรงเรียนทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนมากทีส่ ดุ
จากการทดสอบระดับนานาชาติประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูง จะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการศึกษาดี

มีคุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและเสถียรภาพ
ทางการเมืองและสังคมสูงกว่า (Hanushekและ Rivkin,
2010) ท�ำอย่างไรที่จะให้ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพมี
ศักยภาพ เป็น “ครูเพื่อศิษย์อย่างสมบูรณ์ มีทักษะการ
เรียนและต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพราะเป็นการเรียนรู้ เพือ่
ชีวิตของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและ
ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย ปั ญ หาครอบครั ว ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจ ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาความรุนแรง
โดยโรงเรียนเป็นสถานีแห่งการให้ความรู้ ซึ่งเป็นการปู
รากฐานที่มั่นคงทางสังคม ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการวางแนวทางเพื่อการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนดังกล่าว
1.2 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม
ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านคุณภาพครู
และด้านคุณภาพผูบ้ ริหาร โดยโรงเรียนต้องสร้างความเชือ่
มั่น และการยอมรับต่อสังคมทั้งทางด้านคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพครู และตัวผู้บริหาร
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมสาธารณะของชุ ม ชน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษามีอิทธิพล
สู ง ที่ สุ ด ดั ง นั้ น ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะของ
การวิจัยและพัฒนา เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้ดา้ นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เป็นตัวแปร
อิ ท ธิ พ ล เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
ขยายผลต่อไป
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การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรับรู้และ
ความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ตามพันธกิจหลักใน 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคมและด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก จ�ำนวน 279 คน โดยจ�ำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท�ำงาน วุฒิการศึกษาและ
สังกัดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง .55-.85 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe’s Method และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรู้ต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางและมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษาโดย
รวมสูงกว่าการรับรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังโดยรวมของ
ผูบ้ ริหาร จ�ำแนกตามเพศ ประสบการณ์ วุฒกิ ารศึกษาและสังกัดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเว้นการรับรู้ของผู้บริหารเมื่อจ�ำแนกตามประสบการณ์
3. การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา โดยรวมมี
ความสัมพันกันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ การรับรู้/ความคาดหวัง/บทบาท/ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
*อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of the study were to investigate and compare conception and expectation
on the role of Innovative Administration and Educational Leadership Center (IAELC). The following
areas were considered; production and quality student development, research and knowledge
development, community academic service and Thai cultural conservation. The study sample
consisted of 279 administrators from basic schools in eastern region and were selected by stratified
random sampling and classified by gender, work experience, educational level and school affiliation.
Tools were five rating scale questionnaires analyzed by descriptive statistics: t-test, one way ANOVA,
comparison test by Scheffe’s Method and correlation coefficient. The findings were as follows:
1) The administrators of basic schools overall were perceptive of the role of IAELC at the
moderate level and expectation at high level.
2) The overall of administrators’ expectation towards the role of IAELC was higher
than perception with significant difference (p<.01). The overall perception and expectation of
administrators classified by gender, working experience, education level and schools’ belonging
were significant different (p<.05), except the overall perception of administrators classified by
working experience.
3. The role of IAELC on school administrators perception and expectation were correlated
directly at nearly high level with statistical significance (p<.01).
Keywords : perception, expectation, role, innovative administration and educational leadership
center, basic school administrators

บทนำ�
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 และปรับปรุบ พ.ศ.
2553 (มาตรา 34) ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความ

เป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ สถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553)
ดั ง นั้ น คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง
ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ปี 2559 ไว้ ดั ง นี้ “อุ ด มศึ ก ษา
เป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก�ำลังคนระดับสูงที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บน
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พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเชี ย นและมุ่ง สู่คุณภาพอุดมศึก ษาระดับ
นานาชาติ”โดยก�ำหนดพันธกิจหลักไว้ 4 พันธกิจ ดังนี้
การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและสร้าง
องค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2556) ดั ง นั้ น ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ก� ำ หนดบทบาท
แนวทางและแผนกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด
ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงได้กำ� หนดบทบาทตาม
พันธกิจหรือประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน
ดั ง กล่ า ว (ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทาง
การศึกษา, 2557) แต่อย่างไรก็ตามการแสดงบทบาท
ให้ บ รรลุ ผ ลตามพั น ธกิ จ ที่ ก� ำ หนดนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ การ
รับรู้และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ ซึ่งการ
รับรู้และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องในสังคมนั้นย่อม
ส่งผลต่อบทบาทหรือพฤติกรรมขององค์การ กล่าวคือ
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อบทบาทของสังคมย่อม
ส่งผลต่อแรงจูงใจและประสิทธิผลขององค์การเป็นส�ำคัญ
(Vroom, 1964) ดังนั้นทุกองค์การจึงมุ่งประชาสัมพันธ์
ท�ำความเข้าใจถึงบทบาทขององค์การให้สอดคล้องกับการ
รับรู้ของสังคมหรือการแสดงบทบาทได้เหมาะสมตามที่
คาดหวังซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์การต้องมีการศึกษาถึงการรับรู้
และความคาดหวังของผูเ้ กีย่ วข้องต่อบทบาทขององค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การที่ให้บริการทางการศึกษา
กับสังคม ประกอบกับปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง

อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ
การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการจัดการตามภารกิจขององค์การ ท�ำให้องค์การ
สามารถขับเคลื่อนไปสู่พันธกิจและทิศทางที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพือ่ ศึกษาระดับการรับรูแ้ ละความคาดหวังต่อ
บทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ� ทางการ
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวัง
ต่ อ บทบาทของศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ
ทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การเปรี ย บเที ย บโดยจ� ำ แนกตามเพศ ประสบการณ์
วุฒิการศึกษา และสังกัดของสถานศึกษา ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรับรู้และ
ความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษาของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาการรับรูแ้ ละความคาดหวังต่อบทบาท
ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาคตะวั น ออก
โดยก�ำหนดบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาตามพันธกิจหลักใน 4 ด้าน ดังนี้ 1)
การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 2) การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ
4) การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สถานศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2557
จ�ำนวน 1,167 คน
2.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนัก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และ
สถานศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออก โดยการก�ำหนด
ขนาดตามตารางสุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan
(1970) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนสังกัด
สถานศึกษา จ�ำนวน 294 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ จ�ำแนกตามสถานภาพของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ
3.1.1 เพศของผูบ้ ริหาร แบ่งออกเป็น 2 กลุม่
ดังนี้
		 -หญิง
		 -ชาย
3.1.2 ประสบการณ์ของผู้บริหาร แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
		 -น้อยกว่า 10 ปี
		 -ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3.1.3 วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร แบ่งออก
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
		 -ปริญญาตรี
		 -ปริญญาโท/ป. บัณฑิต
		 -ปริญญาเอก
3.1.4 สังกัดสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุม่
ดังนี้
			
-สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
		 -สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
		 -สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

		 -สถานศึกษาเอกชน
3.2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วยการรับรู้และ
ความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษา ตามบทบาทหรือภาระกิจของ
องค์การที่ก�ำหนด แบ่งออก 4 ด้าน ดังนี้
- การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
- การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
- การบริการวิชาการแก่สังคม
- การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม

สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของ
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน
2. การรั บ รู ้ แ ละความคาดหวั ง ต่ อ บทบาท
ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกตามเพศ
ประสบการณ์ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและสั ง กั ด สถานศึ ก ษา
แตกต่างกัน
3. การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของ
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวก

วิธีดำ�เนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 1 ฉบับ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถาม
ชนิ ด เลื อ กตอบที่ ใช้ จ� ำ แนกกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จ�ำนวน 4 ข้อ คือ เพศ, ประสบการณ์, วุฒิการศึกษาและ
สังกัดของสถานศึกษา
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ตอนที่ 2 ถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใน
4 ด้าน ดังนี้ ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้าน
การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ความเทียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ (มีค่า
IOC มากกว่า .6 ขึ้นไป) มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .55-.85 และมีคา่ ความเชือ่ มมัน่ .93 โดยก�ำหนด
คะแนนดังนี้
5 = มี ก ารรั บ รู ้ รั บ ทราบ หรื อ คาดหวั ง ต่ อ
การด�ำเนินการมากที่สุด
4 = มีการรับรู้ รับทราบ หรือคาดหวังต่อ
การด�ำเนินการมาก
3 = มีการรับรู้ รับทราบ หรือคาดหวังต่อ
การด�ำเนินการปานกลาง
2 = มีการรับรู้ รับทราบ หรือคาดหวังต่อ
การด�ำเนินการน้อย
1 = มี ก ารรั บ รู ้ รั บ ทราบ หรื อ คาดหวั ง ต่ อ
การด�ำเนินการน้อยที่สุด
ส�ำหรับเกณฑ์การแปลผลคะแนนจาก
แบบสอบถาม ก�ำหนดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
4.51-5.00 หมายถึง มีก ารรับ รู้หรือมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีก ารรับ รู้หรือมีความ
คาดหวังในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีก ารรับ รู้หรือมีความ
คาดหวังในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีก ารรับ รู้หรือมีความ
คาดหวังในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีก ารรับ รู้หรือมีความ
คาดหวังในระดับน้อยที่สุด

ส� ำ หรั บ เกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของ
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ ใช้ตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ ดังนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ,2550)
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง .81 - 1.00 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง .61 - .80 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง .41 - .60 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง .21 - .40 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต�่ำ
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง .01 - .20 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์ในระดับต�่ำ
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ระดับ
การรั บ รู ้ แ ละความคาดหวั ง ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD), เปรียบเทียบการรับรูแ้ ละความคาดหวังด้วยค่าสถิติ
ทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-dependent) และเปรียบเทียบการ
รับรูแ้ ละความคาดหวังโดยจ�ำแนกตามเพศ ประสบการณ์
ของผูบ้ ริหารด้วยค่าสถิตทิ แี บบอิสระ (t-independent),
จ� ำ แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและสั ง กั ด ของสถานศึ ก ษา
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย Scheffe’s
Method และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก าร
รั บ รู ้ ต ่ อ บทบาทของศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและ
ผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษาโดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ยกเว้นด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
อยู่ในระดับมาก ส่วนความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์
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นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษาของผูบ้ ริหาร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่าผู้บริหารมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ทั้งโดย
รวมและรายด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมือ่ จ�ำแนกตามเพศ ประสบการณ์ วุฒกิ ารศึกษา และ
สังกัดของสถานศึกษาของผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้
2.1 การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีการรับรู้และความ
คาดหวังโดยรวมและรายด้านมากกว่าเพศชายอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการรับรู้ในด้าน
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
2.2 เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวัง
ต่ อ บทบาทของศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ
ทางการศึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำแนก
ตามประสบการณ์ พบว่าการรับรู้โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนความคาดหวังโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีความคาดหวังมากกว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก
2.3 เปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น
ฐาน จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าการรับรู้โดยรวม
และด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านการ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ผูบ้ ริหารทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญา
เอกมีการรับรู้มากกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ความคาดหวังโดยรวมและรายด้านการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกมี ค วามคาดหวั ง สู ง กว่ า ปริ ญ ญาโท
และปริญญตรี และผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญาโทมีความ
คาดหวังด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้มากกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 เปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำแนกตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรับรู้โดยรวมและ
รายด้ า นมากกว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารประถม
ศึกษา และผู้บริหารสังกัดเอกชนมีการรับรู้โดยรวมและ
รายด้านการผลิตและพัฒนาบัณฑิต และด้านวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้มากกว่าผู้บริหารสังกัดเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนความคาดหวังโดยรวมและด้านการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ ผูบ้ ริหารสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
มีความคาดหวังมากกว่าผู้บริหารสังกัดเขตพื้นที่ประถม
ศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรม
การบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษาของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การรับรู้กับความคาดหวัง
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย การรั บ รู ้ แ ละความคาดหวั ง
ต่ อ บทบาทของศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ
ทางการศึ ก ษา ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
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ผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น
ฐานโดยรวมและรายด้าน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการรับรู้ต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรม
การบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ปาน
กลาง ยกเว้นด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทด้านการ
ผลิ ต และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต นั้ น เป็ น บทบาท
หน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาในทุกระดับและเป็น
บทบาทที่รับรู้กันโดยทั่วไปซึ่งมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก
ส่วนในด้านอื่นๆมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเป็นบทบาทเฉพาะของสถาบันระดับ
อุดมศึกษา ประกอบกับการประชาสัมพันธ์การด�ำเนิน
งานของศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการ
ศึกษาตามพันธกิจที่ก�ำหนดยังท�ำได้ในวงจ�ำกัดหรือยัง
ไม่ทั่วถึง ซึ่งการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการได้
รับข่าวสาร การสัมผัสหรือการกระตุ้นต่อสิ่งเร้า และให้
ความหมายต่อสิ่งเร้านั้นเป็นส�ำคัญ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,
2541) นอกจากนี้ปัจจุบันการประสานงานหรือการท�ำ
โครงการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาโดยตรง
ยังท�ำได้น้อย จึงส่งผลให้มีการรับรู้ต่อบทบาทของศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาโดยรวม
และด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วริศรา ร่มโพธ์ทอง และสุมิตร สุวรรณ (2552) พบว่า
การรับรู้ของผู้น�ำชุมชนต่อบทบาทการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ ว นความคาดหวั ง ต่ อ บทบาทของศู น ย์
นวั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากศู น ย์ น วั ต กรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

ท�ำหน้าทีผ่ ลิตบุคลากรทางด้านการบริหารการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามากว่า 30 ปี
ปัจจุบันมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความส�ำเร็จ
มีผ ลงานได้รับการยอมรับของสังคมในระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และนานาชาติจ�ำนวนมาก (ศึกษาศาสตร์,
2557) ประกอบกับปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการ
การเรียนรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษามากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ Mondy et, al. (1990) ได้กล่าว
ไว้ว่าความคาดหวังของบุคคลเป็นสิ่งที่บุคคลคาดคะเน
ถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของตน ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คาดหวั ง อยู ่ ใ นระดั บ มากสอดคล้ อ งกั บ รายงานของ
วันทนีย์ แสนภักดี (2546) และนภาพร เค้าไธสงและยุภา
ประยงค์ทรัพย์ (2542) พบว่าความคาดหวังของชุมชนต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ แ ละความ
คาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่ามีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการรับรู้เป็นการที่บุคคลได้สัมผัสหรือมี
ประสบการณ์ตรงต่อสิง่ เร้าด้วยประสาทสัมผัสของตน ซึง่
Mowen and Minor (1998, p.63) กล่าวว่า การรับรู้
เป็นกระบวนการที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสารด้วย
ความตั้งใจรับข้อมูลนั้นและท�ำความเข้าใจความหมาย
ส่วนความคาดหวังเป็นความต้องการหรือการคาดการณ์
ถึงบทบาทที่คาดว่าจะเป็นหรือควรจะเป็น เช่นเดียวกับ
Clay (1988, p.252) กล่าวไว้ว่าความคาดหวังเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี หรือเป็นความมุ่งหวังที่
ดีงามเป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งท�ำให้ความคาดหวังของบุคคลใดบุคคล
หนึง่ ต่อบทบาทของบุคคลอืน่ หรือองค์การอืน่ ๆมีคา่ เฉลีย่
มากกว่าการรับรู้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุทีป
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เศวตพรหม และรัชฏาพร สายสนิท(2554) พบว่าความ
คาดหวังต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยมากกว่าการรับรู้
ต่อบทบาทหรือสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
เมื่อวิเคราะห์การรับรู้และความคาดหวังโดย
จ�ำแนกตามเพศ ประสบการณ์ทำ� งาน วุฒกิ ารศึกษา และ
สังกัดสถานศึกษา ผลเป็นดังนี้
2.1 การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาท
ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามเพศ พบว่า โดย
รวมและด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้าน
การบริการวิชาการแก่สงั คม แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยพบว่าเพศหญิงมีการรับรูส้ งู กว่า
เพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับความ
ต้องการหรือแรงขับภายใน การให้คุณค่า ความสนใจ
ของบุคคลเป็นส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ
หรือการรับรู้ทางวิชาการซึ่ง Kast and Rosenzweig
(1985) กล่าวว่า การรับรู้เป็นการแปลความหมายของ
สิ่งเร้าและการตอบสนองของร่างกายของคนต่อสิ่งเร้าที่
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลจะเลือกรับ
รู้เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและความพอใจ
นอกจากนีย้ งั ขึน้ กับพืน้ ฐานของแต่ละบุคคลเกีย่ วกับความ
ต้องการ ค่านิยม การเรียนรู้และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งพบว่าเพศ
หญิงจะมีความกังวลและต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็น
แรงขับภายในมากกว่าเพศชาย (ประพาส เล็กโล่ง, 2545)
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุขุม เฉลยทรัพย์
(2552) พบว่า เพศหญิงมีการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมและรายด้านสูงกว่าเพศชายอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ ว นความคาดหวั ง ต่ อ บทบาทของศู น ย์
นวั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา พบว่ า
เพศหญิงมีความคาดหวังโดยรวมและรายด้านสูงกว่าเพศ
ชาย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากเพศของบุคคลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น

ทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรมและความคาดหวังของ
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการหรือแรงจูงใจต่อ
การรับรู้ทางวิชาการ ตลอดจนความมั่นใจต่อการปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความคาดหวังของบุคคลย่อม
แตกต่างกันเป็นเพราะแต่ละคนมีความคิดและความ
ต้องการต่างกัน ท�ำให้พฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปตามความคาดหวังของบุคคลอื่นและความต้องการ
ส่วนตัวของตนเองที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
ความต้องการของ Vroom (1964) ทีแ่ สดงให้เห็นว่าความ
คาดหวังของบุคคลย่อมเป็นไปตามแรงจูงใจหรือความ
ต้องการและการรับรูค้ ณ
ุ ค่าต่อสิง่ นัน้ ซึง่ จากผลการศึกษา
ข้างต้นพบว่าเพศหญิงมีการรับรูม้ ากกว่าเพศชายจึงส่งผล
ให้มีความคาดหวังสูงกว่าเพศชายด้วยเช่นกัน สอดคล้อง
กับสัมฤทธิ์ เทศสิงห์ (2547) พบว่าครูเพศหญิงมีความ
คาดหวังต่อความส�ำเร็จและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ท�ำงานมากกว่าเพศชาย
2.2 การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาท
ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ� ำ แนกตามประสบการณ์
พบว่ามีการรับรู้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน
เป็ น ยุ ค ของการปฎิ รู ป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หน่ ว ยงาน
ในระบบการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงาน
ในการบริหารจัดการปัญหาและเร่งพัฒนาหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการรับรู้หรือให้คุณค่าต่อข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานอื่นๆน้อยลง ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2541) ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้เป็นการแปลความหมาย
จากการสัมผัส และการรับรูจ้ ะเกิดขึน้ มากน้อยเพียงใดขึน้
อยูก่ บั สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะ
ของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า ความสนใจต่อสิ่งเร้าและ
คุณภาพของจิตในขณะนั้นๆ จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษามีการรับรูต้ อ่ บมบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหาร
และผู้น�ำทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผล
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การศึกษาณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล
และปภัสสร ผลเพิ่ม (2555) พบว่าพนักงานหรือผู้ปฏิบัติ
ที่มีประสบการณ์ต่างกันมีการรับรู้ต่อบทบาทหรือแนว
ปฏิบัติไม่ต่างกัน
ส่ ว นความคาดหวั ง ต่ อ บทบาทของศู น ย์
นวั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา พบว่ า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีความคาดหวังมากกว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อย ส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่า “รุ่นใหม่ไฟแรง” เป็น
ผู ้ ที่ มี แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง มี ค วามกระตื อ รื น ร้ น ต่ อ
การเรียนรู้และคาดหวังต่อความส�ำเร็จสูง ซึ่ง Turner
(1982) ได้กล่าวว่าความคาดหวังของแต่ละบุคคลใน
เรื่องหรือสิ่งเดียวกันจึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้
ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ค่านิยมและแรงจูงใจต่อสิ่งนั้นๆ ประกอบกับผู้บริหารที่
มีประสบการณ์มากส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่มีอาวุโส มี
โอกาสเรียนรู้ เข้าใจ มีความคาดหวัง ตลอดจนมองเห็น
ปัญญาการจัดการศึกษาหรือมีการประเมินพฤติกรรม
ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ง หรือองค์ก ารใดองค์ก ารหนึ่ง
แตกต่างจากผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่ง Bandura (1997) ได้
กล่าวไว้ว่าความคาดหวังของบุคคลจะลดลงเมื่อความ
เข้ ม (Strength) หรื อ ความมุ ่ ง มั่ น ลดลงหรื อ ไม่ เ ป็ น
ไปตามที่ ค าดหวั ง ส่ ง ผลให้ มี ค วามคาดหวั ง มากกว่ า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีความคาดหวังมากกว่า
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวริศรา ร่มโพธ์ทองและสุมติ ร
สุวรรณ (2552) พบว่าคนในชุมชนที่อายุต่างกันมีความ
คาดหวังต่อบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาท
ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ� ำ แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา

พบว่าการรับรู้โดยรวมและด้านผลิตและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีการรับรู้มากกว่า
ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาตรี ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
นั้นต้องผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งในระดับดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิตมาแล้ว ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2541) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบของการรับรู้ประกอบ
ด้วย ผู้รับรู้ เป้าหมายการรับรู้และสถานการณ์ที่เผชิญ
อยู่เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้บุคคลมีการรับรู้แตกต่างกันไป
และการสัมผัสโดยการได้พบเห็นด้วยตนเองจะท�ำให้เกิด
การรับรู้ได้มากที่สุด จึงท�ำให้ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญเอกได้มกี ารรับรูม้ ากกว่าผูบ้ ริหารทีม่ วี ฒ
ุ กิ าร
ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของมยุรี บุญบัง (2554) พบว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันการรับรูต้ อ่
คุณภาพในการให้บริหารของหน่วยงานแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษา จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าโดย
รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
นิสิต โดยผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกมีความ
คาดหวั ง มากกว่ า ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาตรี และผู ้
บริหารทีม่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาโทมีความคาดหวังมากกว่าปริญญา
ตรี ใ นด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากผู้บริหารที่มีวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�ำงาน
วิ จั ย หรื อ ท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ ง ในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และ
มหาบัณฑิตมาแล้ว จึงมีโอกาสได้รับรู้ถึงคุณค่าของงาน
วิจัยและมีแรงจูงใจในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาตาม
พันธกิจหรือบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
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ผู้น�ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนเฉพาะ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามากว่าผู้บริหารที่มีวุฒิ
การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สอดคล้ อ งกั บ วริ ศ รา
ร่มโพธ์ทอง และสุมติ ร สุวรรณ (2552) พบว่าการรับรูข้ อง
คนในชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคาดหวัง
ต่อบทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาท
ของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกตามสังกัด
ของสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการรับรู้โดยรวมและรายด้านมากกว่า
ผู้บริหารสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษา และผู้บริหาร
สั ง กั ด เอกชนมี ก ารรั บ รู ้ โ ดยรวมและด้ า นการผลิ ต
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพบัณฑิต และด้านวิจัยและพัฒ นา
องค์ ค วามรู ้ ม ากกว่ า สัง กัดเขตพื้นที่ก ารประถมศึก ษา
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ และสถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยงั มีความรูส้ กึ ถึง
ความมั่นคงในต�ำแหน่งน้อยกว่าผู้บริหารสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีสถานภาพเป็น
ข้าราชการ ประกอบกับปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนมี
การแข่งขันขององค์การค่อนข้างสูง ผู้บริหารจึงมีความ
ต้องการหรือแรงจูงใจในการแสวงหาความส�ำเร็จและมี
ความพยายามในการรับรู้ข่าวสารทางวิชาการมากขึ้น
ทัง้ นีก้ ารรับรูจ้ ะเป็นพืน้ ฐานการเรียนรูแ้ ละการตอบสนอง
พฤติกรรมที่ส�ำคัญของบุคคลหรือการแสวงหาแนวทาง
พัฒนาตนเอง โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม
ของตนและการแปลความหมายของสภาพนั้ น ๆเป็ น
ส�ำคัญ (กฤชฐา พลตรี และจินดา ศรีญาณลักษณ์, 2557)
สอดคล้องกับกนกวรรณ ครุฑปักษี (2552) พบว่าครู
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เอกชนมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้โรงเรียนสังกัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ�ำนวนมาก และกระจายอยู่ใน
ท้องที่ทุกต�ำบล จึงส่งผลให้มีการรับรู้น้อยกว่าผู้บริหาร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษาเอกชน
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของจารุ ณี กาญจะโนสถ
(2544) พบว่าครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
มีการรับรู้พฤติกรรมภาวะผู้น�ำของผู้บริหารแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส ่ ว น ค ว า ม ค า ด ห วั ง ต ่ อ บ ท บ า ท ข อ ง
ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา
พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ค วามคาดหวั ง โดย
รวมและด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
โดยผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษามี ค วามคาดหวั ง มากกว่ า
ผู ้ บ ริ ห ารสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู ้ บ ริ ห ารสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
มหาวิทยาลัยมากกว่าเนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่เปิด
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและส่วนมาก
เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความพร้อมและมีโครงการ
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในหลายๆโครงการ ประกอบ
กั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองจึงมีโอกาส
ได้รับรู้บทบาทและมีความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์
นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาแตกต่าง
จากสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของเผด็จ
ขอบรูป, ภิเษก จันทรเอี่ยมและอรสา โกศลานันทกุล
(2553) พบว่าโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ต่างกันมีปญ
ั หาการบริหารจัดการตามความคาดหวังของ
การใช้โรงเรียนเป็นฐานต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
และความคาดหวั ง ต่ อ บทบาทของศู น ย์ น วั ต กรรม
การบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าการรับรู้กับความคาดหวัง
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากการรับรู้นั้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผล
ต่อความคาดหวัง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความคาดหวัง
ของ Vroom (1964) ที่กล่าวไว้ว่าความคาดหวังเกิด
จากการรับรู้และความต้องการของบุคคลเป็นส�ำคัญ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขุม เฉลยทรัพย์ (2552)
พบว่าความคาดหวังและการรับรูค้ วามเป็นจริงต่อบทบาท
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยรวมและรายด้านของคน
กรุงเทพมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมวันส�ำคัญ
หรื อ เทศกาลตามประเพณี ท ้ อ งถิ่ น หรื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
กับสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การในการ
สร้างการรับรูใ้ ห้สอดคล้องกับความคาดหวังของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดนโยบาย ผูบ้ ริหารทัง้
ในระดับศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษา
ระดับคณะศึกษาศาสตร์ และระดับมหาวิทยาลัย สามารถ
น�ำผลการวิจัยไปใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการด�ำเนินการขององค์การ ให้เกิดประสิทธิผล
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรศึกษารูปแบบหรือ
ปัจจับเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการการรับรู้
ข้อเสนอแนะ
ที่เหมาะสมขององค์การแต่ละองค์การเพื่อให้การด�ำเนิน
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้ ศูนย์นวัตกรรม การเกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษาควรมีการการพัฒนา
บทบาทโดยการเร่งด�ำเนินการจัดท�ำรูปแบบหรือแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพนิสติ โดยเฉพาะการสร้างอัตลักษณ์
ที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมหรือจัดท�ำโครงการความร่วมมือ
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหาร
กั บ สถานศึ ก ษามากขึ้ น และควรด�ำ เนิ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการสู่สังคม ชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วารสารทางวิชาการ
ตลอดจนควรหาโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
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High School Students: A Case Study on Instructional Website
through a Blended Learning System
กระบวนการจัดการความรู้ด้านศิลปะการละครส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา:
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Abstract
While dramatic arts in Thai universities has been developed as a department since 1970,
dramatic arts in the high school level has not yet appeared in the curriculum as a compulsory
subject, and there is no official textbook. Even though there have been many school plays around
Bangkok, there are only a few schools with supportive policies regarding dramatic arts in the form of
a drama club. Interviewing the drama club students from Vajiravudh College, Assumption College,
Samsenwittayalai School, and Satriwithaya School, the researcher has found that they struggle
withknowledge resources due to few accessible and reliable online websites and advisors with no
dramatic arts background.
From an in-depth interview of drama club students and observation of their club hours,
the knowledge of dramatic arts has been identified, codified and created specially for the high
school students concerning their knowledge culture and background. The development of an
instructional website through a blended learning system aims to be a student-friendly resource
that serves the students’ needs for school production enhancing their skills in various aspects.
As a result, the synthesized knowledge has been presented in text and video form. While the
evaluation has shown that the students enjoy learning by watching video rather than reading by
themselves, the blended learning method plays a very important role in making sure that they
* เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนับสนุนจาก สกว. ภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
** นิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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can understand what they need to know. However, the website should be continually active with
the development of its design, language use of the text, and functions. Furthermore, the drama
club network should be developed along with the website while creating the knowledge network
through knowledge management.
Key Words: dramatic arts, drama club, high school, knowledge management, website

บทคัดย่อ
การศึกษาศิลปะการละครในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบมาหลาย
สิบปีในขณะทีใ่ นระดับมัธยมศึกษาแม้หลายโรงเรียนจะมีการสอนละครแต่ไม่มกี ารจ�ำแนกเป็นรายวิชาชัดเจนและไม่มี
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันการศึกษาละครในโรงเรียนมัธยมมักอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาทิ
ชมรมละครจากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่ากลุม่ นักเรียนในชมรมละครของโรงเรียนต่างๆต้องเผชิญกับปัญหาการค้นคว้า
หาข้อมูลด้านศิลปะการละครโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากสือ่ ออนไลน์เนือ่ งจากเว็บไซต์การละครส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ
ยากต่อการน�ำมาใช้จริงและยังไม่มีเว็บไซต์การละครภาษาไทยที่มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการสร้างสรรค์ละครของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั ซึง่ ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตปทุมวันโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีวิทยาโดยใช้การสังเกตการณ์และ
การสัมภาษณ์จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ศิลปะการละครเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาผ่านเว็บไซต์เพื่อการสอนผู้วิจัยได้ท�ำการทดลองการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวและพบว่านักเรียนที่เข้าใช้
เว็บไซต์นี้ได้รับความรู้พื้นฐานของศิลปะการละครตามที่ผู้วิจัยตั้งเป้าหมายไว้และมีนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่สามารถน�ำ
ความรูม้ าประยุกต์และพัฒนางานละครทีต่ นสร้างสรรค์อยูไ่ ด้ผวู้ จิ ยั พบว่าองค์ความรูศ้ ลิ ปะการละครจ�ำเป็นต้องมีการ
พูดคุยถามตอบและชีแ้ นะโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอันจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนรูแ้ บบผสมผสานทีป่ ระสานงานกับครูใน
โรงเรียนต่างๆ อย่างไรก็ดี องค์ความรูท้ นี่ ำ� เสนอทัง้ ในรูปแบบตัวอักษรและวuดิทศั น์บนเว็บไซด์จำ� เป็นต้องพัฒนา รวม
ถึงการปรับปรุงเว็บไซด์ทงั้ เรือ่ งของโครงสร้างและการใช้งานให้เป็นตามทีว่ างไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาให้เกิดพืน้ ทีใ่ นการแลก
เปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าใช้เว็บไซด์ด้วยกันเกิดเป็นเครือข่ายของชมรมละครต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะการละคร ชมรมละคร การจัดการความรู้ เว็บไซด์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน

Introduction
Regarding the dramatic arts in Thailand, Sodsai Pantoomkomol is the pioneer who established
the department of Dramatic Arts in the Faculty of Arts, Chulalongkorn University in 1970. Developing
the curriculum based on her educational background and experiences, she has set the fundamental
knowledge of dramatic arts for Thai students. The dramatic arts has been continuingly developed
in many universities. In contrast, the dramatic arts is not considered a compulsory subject at the
high school level, and it is devalued under the Thai performing arts. Without the support of the
Minister of Education, the dramatic arts textbook has hardly been published since 1981. Some
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schools support their students in the form of
drama clubs; nonetheless, it depends on the
school policy whether it will be considered a
club activity or a subject. Another problem is
that someone who graduates with a degree
in the Dramatic Arts department cannot be a
drama teacher without a teaching license. A
teacher or advisor of the drama club has to
put more effort on him/herself for creating
teaching material. There is a small number
of dramatic arts books in Thai, and there are
very few reliable online resources. Aside from
the language barrier, some of these resources
are not publicly accessible, and most of them
require background knowledge in dramatic arts.
Hence, the students face limitations on learning
both inside and outside the classroom. Even
though some students have a chance to ask
for suggestions from their seniors, learn from
guest speakers, and work on their productions
with experts, there is a gap of knowledge that
creates miscommunication during practice. This
might be because the students do not have a
strong background knowledge regarding what
they need to know.
There have been no studies on the
knowledge management on dramatic arts for
high school students. However, Introduction
to Dramatic Arts for the High School Level by
Sodsai Pantoomkomol (1981) can be considered
a very useful tool. However, studying knowledge
management will allow the researcher to identify
all the existing knowledge on dramatic arts that
are meant for Thai high school students where

some might not be accessible by the teacher or
the students themselves. In order to synthesize
knowledge even by codification or creation, there
should be study on the knowledge transfer and
the knowledge culture of the drama clubs by
an in-depth interview, the observation of their
club hours and during their school productions.
Since the dramatic arts knowledge needs
to be discussed and practiced, this knowledge
cannot fully function through the instructional
website alone. It requires the blended learning
methods to make sure that the students can
understand and be able to apply the knowledge
in their production. With the development of an
instructional website through a blended learning
system, this synthesis should enhance students’
dramatic skills along with their understanding
toward dramatic arts. Filling in the gap in
knowledge by demonstrating an instructional
website through a blended learning system
will help the students be able to answer their
questions and have fundamental knowledge
regarding the expectations that they can apply
this knowledge to their production.

Objectives of study
1. To synthesize dramatic arts knowledge
for Thai high school students in a drama club.
2. To develop an instructional website
through a blended learning system.

Scopes
Emphasize on the knowledge
management of dramatic arts through the

- 229 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
textbook, academic papers, video and other
media that has been produced or used.
Emphasize the learning system in the
drama clubs of Vajiravudh College, Assumption
College, Samsenwittayalai School, and
Satriwithaya School.
Emphasize the process of managing and
producing the media to disseminate dramatic
arts through the instructional website.

Major arguments
The knowledge of dramatic arts needs
to be re-arranged, re-written, and re-told by
those who understand dramatic arts for the
suitable usage of high school students. With
the development of an instructional website
through a blended learning system, this synthesis
enhances students’ dramatic skills.

Significance
1. Understand the process of knowledge
management on dramatic arts for high school
students.
2. Demonstrate the instructional website
through a blended learning system.
3. Make astudent-friendly resource of
dramatic arts knowledge accessible online.
4. Propose the outline of knowledge
management on Dramatic Arts to those who are
interested in this field.

Literature review and theoretical
principles
“Knowledge is a fluid mix of framed
experience, values, contextual information, and
expert insight that provides a framework for
evaluating and incorporating new experiences
and information” (Davenport and Prusak,
1998, p.5).The authors of Working Knowledge,
Davenport and Prusak, define the term knowledge
where scholars all agree that it is above data
and information. As Girard (2006) concludes,
computers cannot complete the transformation
from information to knowledge, “The knowledge
management will comprise both human
and technological components”. Knowledge
management is the concept under which
information is turned into actionable knowledge
and made available effortlessly in a usable form
to the person who can apply it (Angus, Patel&
Harty, 1998). Knowledge management makes
use of a mixture of techniques, strategies, and
tools from storytelling, mentoring, learning from
mistakes or practice (McGraw and Harrison-Briggs,
1989).
The Knowledge Management Cycle of
Kimiz Dalkir (2011) has shown the transition from
knowledge capture/creation to knowledge sharing
and dissemination, where knowledge content is
assessed. Therefore, it is contextualized under
the drama club culture of learning in order to
be understood and used. M. Max Evans, Kimoz
Dalkir and Catalin Bidian (2014) has proposed
the KM cycle in their paper A Holistic View
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of the Knowledge Life Cycle: The Knowledge
Management Cycle (KMC) Model with more
stages adding up on storage, learn and improve
phases, they aim to add the value of the creation
with more flexibility on feedback and reuse in
different phase.The Knowledge Management
Process Model of Timo Kucza (2001) has shown
the formal descriptive processes while Tasapong
Klaewthanong (2013) has pointed out the weak
points of the KM model that has been applied
in many Thai organizations. Since then, none of
them has been used to manage the knowledge
of dramatic arts. The knowledge management
process will be integrated and applied for the
most practical use of the high school students.
The case study on Knowledge
Management on Dramatic Arts for High School
Student will be on an Instructional website
through the blended learning system. With
the rapid growth on online learning due to the
technology capacities, the education’s persistent
challenge on student’s gap, economic, and
the belief in its power for the better learning
experience, “online learning” as the name
of “web-base learning”, “cyber learning” or
“e-learning” (Means, Bakia & Murphy, 2014) offers
an open educational resources. To deliver the
dramatic art knowledge that has been managed
in all senses, the website is a very important tool
along with the blended learning system. Blended
learning as William Horton (2006) has defined
is a mixture of different media, instructional
strategies, and design approaches to accomplish
any difficult educational purpose. The training

methods designed for blended learning system
of Wilson and Smilanich (2005) are Classroom
Training, Instructor-Led e-learning, Self-Study
e-Learning, Job Aids, Coaching, On-the-job
training.
This research also used the theories from
dramatic arts for managing the knowledge for
high school students. They are the theory on
the elements of the play, plot structure, play
interpretation, action analysis, and character
analysis.

Research methodology
The research methodology is based
on qualitative methods, from observation to
field experiment, which will include descriptive
material, in-depth interviews, documents and
field notes in the appendix. Because there have
been no studies on knowledge management in
dramatic arts for high school in Thailand, the
researcher has to gather dramatic arts knowledge
from libraries and the Internet in Thai and English.
Observing dramatic arts classes in the Faculty
of Arts, Chulalongkorn University will help the
researcher understand not only the behavior of
the students with various background knowledge,
but also the comprehension of the students
toward the lessons, which can later be compared
to students in the high school level. To be able to
synthesize dramatic arts knowledge for Thai high
school students, interviewing and working closely
with experts will make the process easier. More
importantly, there is field research observing the
learning system in the drama clubs of Vajiravudh
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College, Assumption College, Samsenwittayalai School, and Satriwithaya School together with
in-depth interviews of the students of the clubs, the advisors, and the guest speakers. The data

Figure 1: The process of knowledge management on dramatic arts for high school students
collection and data analysis gathered from
these approaches will be the material for the
knowledge management processes for dramatic
arts.
The Process of Knowledge Management
on Dramatic Arts for High School Students
After studying the KM process models
of many scholars, these are the processes
that have been applied to this research.There
arethree phases; First: Knowledge capture/
creation with three steps of identifying, analyzing
knowledge culture, and codifying/creating,
Second: Knowledge sharing through the website,
Third: Knowledge application/acquisition with

the three steps of use (blended method),
evaluation and update.
For the knowledge capture/creation
of dramatic arts knowledge for Thai high school
students for those who are the members of the
drama club, the existing knowledge is needed
to identify before codification or creation can
occur. This is because there might be asituation
of “Information Anxiety”, a term by Richard
Wurman (1989). It has been described as the
weak point between data and knowledge where
information doesn’t tell the receivers what they
want/need to know. The five components of
Information Anxiety are 1) not understanding
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information; 2) feeling overwhelmed by the
amount of information to be understood; 3)
not knowing if certain information exists; 4)
not knowing where to find information; and 5)
knowing exactly where to find the information,
but not having the key to access it (Wurman,
1989).
There are very few textbooks on this
subject in the Thai language. To be precise,
Introduction to dramatic arts for high school
level by Sodsai Pantoomkomol (1981) and Play
Analysis byNopamat Veohong (1981) are the two
textbooks written specifically for high school
students. Even though they were published
thirty-five years ago, Sodsai’s text has become
a teaching material for teachers. On the other
hand, Nopamat’s text has not been widely
mentioned due to the repetition on some
chapters of Sodsai’s text and the requirement
of background knowledge. Another text as a
teacher’s reference is Introduction to Dramatic
Arts (2013) by the Department of Dramatic Arts,
Chulalongkorn University. It can be assumed
the knowledge management of dramatic arts
has started with this book,which codified and
combined Sodsai’s and Nopamat’s previous
text with new written chapters by professionals.
Since then, Introduction to Dramatic Arts (2013)
has beenfor freshmen, not high school students.

However, when searching online, there are
very few websites providing knowledge, which
is not meant mainly for high school students.
www.kad-performingarts.com, http://www.
dramalessons.net, http://kaew98.blogspot.com
are the websites on dramatic knowledge. Even
though it isnot active presently, it can be found
through search engines, yet it requires some
fundamental knowledge to read the articles.
However, this very first stage of the KM process
has proved that the existing dramatic arts text
and website in English has been managed by
someone with a background in dramatic arts.
Moreover, only 1981’s and 2013’s Introduction
to Dramatic Artsare recognized and applied by
their advisorsas the dramatic arts knowledge that
has been managed by the authors. Still, it can be
said that there is information anxiety happening
to dramatic arts students in each drama club.
Applied from Kucza’s model, the analysis
of the knowledge culture of that particular
context can help the researcher determine
what is suitable for the high school students
through interviewing, and observing. The four
schools under this study are Vajiravudh College,
Assumption College, Samsenwittayalai School,
and Satriwithaya School.

- 233 -

Journal of Education Vol.27 No.3 September - December 2016
Drama Club
Members

Vajiravudh
20

Mathayom
Teachers

1-5
Miss Sirinya Jorratet

Reference

AC Drama Club
25

4-6
Miss Sasaithon
Nuonjan
Thai teacher
Thai performing Arts
teacher
Based on Thai literature Introduction to
analysis
Dramatic Arts (1981)

Samsenwittayalai
30

Satriwithaya
15

2-6
Miss Mayuree
Wongthongkum
Thai/drama teacher

1-4
Naing Mya Mon
(resign in 2015)
Drama teacher

Introduction to
Dramatic Arts (2013)

Drama Text for
Satriwithaya
School English
Program (20152016)
Based on the
textbook, learn
from senior

Cooperate with the Basic knowledge
Hiring the expert in
teaching, mainly directing Naked Masks Network will be presented
the annual school play in term of workshop in PowerPoint, and
and production along allowthe students to
with senior’s support explore themselves
while doing a
production with
advisor and senior’s
advice
Play
King Vajiravudh’s Literary Student-written-plays, Student-written-plays,
Work and the classical classical play
classical play
play of Shakespeare
Production
Annual school play
Annual school play Annual school play
And small plays
and youth festival
And small plays
Crew
Actors and back stages Director, playwright, Director, playwright,
actors, costume
actors, stage manager,
designer
designers, etc.
Problems from Want to explore other Want to see what the No job description
students’ view areas other than acting professional theatre is which puts all the
weighs at the director
Comments
If the budget is adequate, There should be the The student needs
from teachers’ the students should
textbook for drama inspiration of what to
view
see other people’s
students.
tell.
production
Knowledge

Still in debate
Small plays
actors
Repeated exercise
No source of
knowledge
The understanding
between the
teacher, parents,
and the students
are not connected.

Table 1: The knowledge management in Vajiravudh College, Assumption College,
Samsenwittayalai School, and Satriwithaya School
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Even though each drama club has its
own objectives, the principal, the teacher, the
students and parents involved with drama clubs
all want to see and experience the performance
as it is the solid result of the drama club process.
They give the students a space to exercise while
developing their drama, language, and social
skills along with other benefits from being part
of the production; the knowledge that has been
provided is not enough. It needs to be enjoyable
for the high school students. Other than learning
by doing, the knowledge is verbally transferred
from the teachers, advisors, alumni, seniors,
experts, or among students themselves. There is
no center of knowledge where teachers, students
or those who work with them can join and share
both explicit and tacit knowledge. Social media
like Facebook is used for club updates rather
than a knowledge space. It is not connected to
other school’s clubs or theatre troupes. There
is no news or activities updates on Dramatic
Arts or other schools’ plays. This means that
not only the knowledge, but also the data
and information are all hard to find. In terms
of explicit knowledge, these students are not
aware of terms and theory. It is understandable
that there is no serious examination or grading
system. Lecturing on serious matters might be
too difficult for them, but they need to know
what they need to know not only what they
want to know. The students then should see the
significant role of these terms and theories on
helping their production work properly. On knowhow, the ability of learning for each student is

different. It is due to the club management, the
chance of exploring their areas of interest along
with the experts’ styles of working. The students
from the four clubs are encouraged to be on
stage as actors while only a few students will
have a chance to be a director, a designer, etc.
Hence, many areas of interest are not provided
in any form.
Based on further interviews about
the website, both the students and teachers
are enthusiastic about the online resources.
Althoughthey have experience trying to search
for dramatic arts knowledge online, there
are very few websites available; fewer than
they expected. By offering the students the
website where the knowledge is in Thai, they
are simply excited. In terms of online usage,
the students prefer short text, with video clips
rather than pictures. Social media tools such as
Facebook, Instagram, and Twitter are mentioned
as communicative tools which they use every
day, but they are not reliable enough to be
academic references. Teachers make suggestions
for a source of inspiration and education advice
for students. However, in the next process
of knowledge management, there will be an
analysis on the dramatic arts knowledge that
should be provided to the high school students.
Being part of the club and performing
on the stage are ways to make the students
themselves and others proud. Some might
want to have fun with friends. Some want to
be a star. Some seek for their skills planning on
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the university level. Providing the fundamental
knowledge will be beneficial to all.
Knowledge Capture/Creation, the
first stage of Dalkir’s KM cycle, is where Dalkir
divided the steps into tacit knowledge capture
and explicit knowledge codification, the research
has clarified the stage into three phases; identify,
analyze knowledge culture and codify/create.
Unarguably, tacit knowledge, referred to as

know-how (Brown & Duguid, 1998), is regarded
as the most valuable source of knowledge, and
the most likely to lead to breakthroughs in the
organization (Wellman 2009). Since then, some
tacit knowledgehas been transferred to explicit
knowledge in book form as listed in the process
of identify. Codifying the explicit knowledge is
then the phase of choosing and re-organizing
the existing knowledge.

What the students need to know
KNOW-WHAT
-What dramatic arts is
-What the components of dramatic
arts are
-What elements of the play are
-What the play production consists of
-the theatre space in Bangkok
-news and activities

What the students want to know

KNOW-HOW
-how to watch a play
-how to be a good
production crew
-how to criticize aplay

KNOW-HOW
-how to do the acting exercise
-how to make a play
-how to use the body

Table 2: the comparison of what the students need to know and what they want to know
To synthesize the dramatic arts knowledge
forthe high school students, it is important to
give them what they need to know rather than
what they want to know. But the two objectives
can be met at the right time. From the first two
phases of identifying the existing knowledge and
analyzing knowledge culture, the table above
has shown the list of what should be provided to
the students. It is obvious that what the students
want to know is know-how while they need the
fundamental knowledge of know-what since
they all have little background indramatic arts.
However, there is the existing knowledge that

is meant for the high school students, whereas
some topics need to be updated, added, or
created.
With the concern of “information
anxiety” and “information overload”, the
researcher has divided the knowledge that will
be provided to the students into Drama101
and Drama102.Drama101: The audience, what
is performed, performance. Drama102: The plot
structure, play interpretation, acting, criticism.
Knowledge sharing of dramatic arts is
done through the instructional website called
www.deklakorn.com.There are five main sections
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on the homepage as shownin the picture below,
which are SHOULD KNOW – text and video based
knowledge, SHOULD THINK – academic papers,
previews, and reviews, SHOULD ASK – open
section in an online blackboard replied to by
the experts, SHOULD WATCH - the updates of
what is performing; and SHOULD GO - the list of
the theatre and space for performing arts with
contacts.
While the students can pull the
information they are looking for, there is
some knowledge pushes encouraging them
to read this or do that before moving on the

next window. This website is the medium
of sharing and disseminating dramatic arts
knowledge to the members of the high school
drama clubs. According to Dalkir (2011), it is
also important to choose the optimum mix
of technologies and dissemination channels,
as various communication media have their
own strengths and weaknesses. Here the clip
is uploaded on YouTube. In addition, there is
the use of social networks on Facebook for
communicating, and Instagram for news and
activities updates.

Figure 2: Deklakorn’s homepage
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At this stage of managing dramatic arts,
knowledge application, the knowledge has
been captured, codified, and made available
for the students to transfer to tacit knowledge
Internalization by not only accessing, but also
in putting the content for real world decisions
or problems. To cultivate tacit and explicit
knowledge, Dalkir (2011) said that it is the
combination of documentation and conversation
for the understanding in this context (p.186).
In this study, a blended learning system is
applied to the learning. Following the six steps
of Wilson and Samilanich (2005) on how to
implement a blended learning program, there
are six techniques that have been designed; Selfstudying e-Learning, Instructor-led e-Learning,
Job Aids, Coaching, Classroom training, and
On-the-job training. Under the last phase of the
KM cycle, there is knowledge assessment and
evaluation of all the choices such as the content,
the website and the blended learning methods.

Evaluation and preliminary results
The knowledge of dramatic arts has
been captured, created, codified, shared and
applied by the students of the four drama clubs.
Launching the pilot trial of the website in April
2016, the evolution has happened in the four
schools with principal data collection methods
which have included:content analysis of website
(text, video, and other forms of knowledge), indepth interviews of the students before and after
using the website along with blended learning
system, in-depth interviews of the teachers and

guest speaker, in-depth interviews of the clip
hosts.
Knowledge: It has been provided to
the high school students in the form of text
and video with pictures. This is considered
to be the knowledge use as it is “a good
measure of how well valuable content has
been preserved and managed in organizational
memory management systems” (Dalkir, 2011).
In this case, the knowledge reuse can come
fromtwo sources. Introduction to Dramatic Arts
(1981) has been republished in a short version
as Drama101 (text). And the video of Drama101
can be considered as the knowledge reuse
accessible anywhere, anytime by the high school
students. Since then, the video has successfully
delivered the knowledge through three factors;
the hosts, the TV techniques and style, and the
content. However, there are some concerns
about misleading information from the inserted
interviews and texts which should be developed.
Comparing the text and video, video has
become the character of www.deklakorn.com
that the students feel related to. They prefer
learning from the video to reading texts because
it is more entertaining and understandable. The
Drama101 text of know-what isnot presented as
friendly as it is supposed to be. It could lead to
the failure to capture know-how in Drama102.
But by watching the video of Drama101, the
students can move on to Drama102.
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Figure 3: DEKLAKORN: Drama101 1/3 on
YouTube.com
The students do not enjoy going to
other sections. SHOULD WATCH and SHOULD GO
sections have failed to encourage the students
to go and watch the play. While SHOULD THINK
and SHOULD ASK cannot work as designed.
Website:As the study’s significance,
www.deklakorn.com has been demonstrated
and made the source of dramatic arts knowledge
accessible online receiving strong feedback
from the teachers and students as an online
resource. Yet, it can be said that this website is
not presented in a student-friendly style because
of its design, language use, and the mashup
functions in each section. For example, the
design is more international than local since it
is based on the English dramatic arts website.
The students consider Sodsai’s language oldfashioned;therefore, it might be better if the
text is rewritten. This website needs to develop
its functions to work as designed for further
evaluation while trying to connect with the high
school students.
Blended Learning System: Despite the
unfinished website as the design, the blended

learning system has helped the researcher
connect to the high school students. This study
is not just about E-learning since dramatic arts
needs to be discussed and practiced. Following
the six steps of Wilson and Samilanich on how
to implement a blended learning program, there
are six techniques that have been designed; Selfstudying e-Learning, Instructor-led e-Learning,
Job Aids, Coaching, Classroom training, and Onthe-job training.
Instructor-led e-learning on the website
does not take place as stated earlier. On-the-job
training during the production does not happen
as well because some clubs have already
worked with the hired people and might cause
an overlapping problem. Job-Aids is the written
resource on the website where the students can
visit online, yet they still want to know only what
they want to know. One of the students frankly
shared the situation that even Grade 12 students
who need to prepare for the university admission
are lazy to read at home, so do not count on any
of them to self-study. They will search and read
only when they want to find. Classroom training
only happened with Satriwithaya students on the
weekend with groups of participants. It included
group discussion, games and exercises. As it is the
only club without a fixed schedule of teaching,
the researcher and the students can manage
the time without the school intervention. These
students have willingly joined the section, thus
they can absorb the knowledge quickly and can
adapt it tothe other sections. Coaching happens
after the students of each club have watched the
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drama101 video clip and have read the text to
make sure that they can apply this knowledge in
real life. At this point, most of the students are
able to push know-what to know-how and adapt
to their school production, especially on the
management. Because none of them really know
the structure of the production crewmembers,
the students divide the work as they want. In
Drama101, there is a production chart along with
each position’s job descriptions.The leaders of
the four clubs are all thankful forthis knowledge,
which will help them work productively.

Conclusion and recommendations
The process of knowledge management
ofdramatic arts allows the researcher to
synthesize both tacit and explicit knowledge that
the high school students should know for abetter
outcome. It can be said that the dramatic arts
knowledge on the website requires to work with
the blended learning methods. By letting the high
school students visit the website as the dramatic
arts library, it can easily cause errors of acquisition
and application. It is because dramatic arts is
not asubject that Thai people, from students
to teachers, parents, or people in general, are
familiar with. The experts should be there to
deliver or transfer their tacit skills into explicit
forms. The website has completed the KM

processes in knowledge sharing and knowledge
application whereas it is a free-access knowledge
repository. To reach a better performance of
www.deklakorn.com, there are three sections to
develop; the dramatic arts knowledge in both
text and video form, the website on its design
and functions, and the blended learning plan.
For further study, there should be an observation
during the process of making the school play, an
in-depth interview after their performance, and
the teacher’s opinions toward the before - after
accessing of this knowledge.
The students individually learn from
this material at different levels, which depends
mainly on their experience. Although there
are no long-term applications and acquisition
of the students toward the website and the
blended learning systems, this study has
outlined knowledge management on dramatic
arts and the analysis of high school drama clubs.
Assessments should take place again once the
website is fully functional. This study, however,
will keep developing dramatic arts knowledge for
high school students presented online via www.
deklakorn.com through the blended learning
system.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 1 ห้องเรียนจาก 3 ห้องเรียน มีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
36 คน เครือ่ งมือในการวิจยั คือ 1) ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบวัดเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 5 ฉบับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพแต่ละชุดดังนี้ 84.05/85.00, 83.51/85.56,
82.43/82.50, 83.79/83.61 และ 86.22/84.44 มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดการสอนที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วย
ชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : ชุดการสอน/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
*นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
**รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This study aimed to develop the science instructional package and compare learning
achievement of science, scientific skills and scientific attitude of Mathayomsuksa One from
Prabhassornvidhaya school in the 1st semester of 2015 academic year. The participants were
seledted by cluster random sampling. The participants were 36 students. The research instuments
were the instructional package on units of living things for Mathayomsuksa One students, 2) learning
achievement test, 3) learning skills test, and 4) attitude test. The data was analyzed by mean,
standard deviation and t-test.
The result of this research showed as follows the efficiency package on units of a science
instructional of living things for Mathayomsuksa 1 students had shown at 84.05/85.00, 83.51/85.56,
82.43/82.50, 83.79/83.61 and 86.22/84.44 criterion the standard 80/80 2) The science learning
achievement test Mathayomsuksa 1 students after studying by use package on units was significantly
higher than before studying at the .01 level. 3) The learning science process skill Mathayomsuksa
1 students after studying by use package on units was significantly higher than before studying at
the .01 level. 4) Science attitude test Mathayomsuksa 1 students after studying by use package on
units was significantly higher than before studying at the .01 level.
Keywords : instructional package, science learning achievement, process skill, science attitude.

บทนำ�
การสอนปัจจุบนั ครูผสู้ อนส่วนใหญ่สอนโดยเน้น
ครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Centered) ท�ำให้ผเู้ รียนขาด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทผี่ เู้ รียนจะต้องลงมือ
ท�ำและปฏิบตั ิ ท�ำให้ผเู้ รียนขาดแรงจูงใจในการเรียนส่งผล
ให้ผเู้ รียนเกิดเจตคติทไี่ ม่ดตี อ่ การเรียนวิธแี ก้ปญ
ั หาทีด่ นี นั้
ผู้สอนควรปรับแก้ไขรูปแบบการสอนที่ใช้กระบวนการ
สืบสอบ ไม่เน้นการบรรยาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการสอนมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
มีการซักถามพูดคุยกันจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจการเรียน
มากขึ้น (มนตรี แย้มกสิกร 2551 : 2)
สื่ อ การสอนเป็ น สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ส อนถ่ า ยทอด
ความรู้ที่มีอยู่ให้ได้รับความรู้ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น

ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสื่อการสอนที่น�ำ
มานั้ น จะต้ อ งมี ก ารออกแบบและวางแผนเป็ น อย่ า ง
ดี มีกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบสนอง
ตั ว ชี้ วั ด และหลั ก สู ต รของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สื่ อ ที่
ใช้ในการสอนสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในทุกวิชา ซึ่ง
ชุ ด การสอนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสื่ อ การสอน ซึ่ ง ผู ้ ส อน
ได้ อ อกแบบให้ เ หมาะสมกั บ วิ ช าที่ ต นสอน สามารถ
ตอบสนองตัวชี้วัดได้ และเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามวัตถุประสงค์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
2552 : 147-152) ชุดการสอนที่ดีนั้นจะต้องค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่าบุคคล เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ใช้ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ เข้ า มาช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นการ
สอน ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียน
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กับนักเรียน และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยการน�ำ
หลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523,
: 119-120)
จากการศึ ก ษาคะแนนการสอบของนั ก เรี ย น
ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการสอบปลายภาคเรี ย น
ที่ 1 ปี 2556 ผลสัมฤทธิ์ของวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ที่
โรงเรียนประภัสสรวิทยาได้ก�ำหนดไว้ผู้วิจัยจึงน�ำปัญหา
ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
มาหาแนวทางแก้ ไข เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนที่สูงขึ้น และในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งที่ส�ำคัญที่เป็นหัวใจของวิชาวิทยาศาสตร์ คือ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความ
รู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ได้จากการฝึกฝนลงมือ
ปฏิบัติ ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่ขาดทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ สดงว่ า การเรี ย นการ
สอนนั้นขาดประสิทธิภาพ และไม่ประสบความส�ำเร็จใน
การสอนนั่นเอง (ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล 2555 : 159176) นอกจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มี
ความส�ำคัญแล้ว เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก็มีความส�ำคัญ
ด้วยเช่นกัน เจตคติต่อวิทยาศาสตร์นั้นจะช่วย กระตุ้น
ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย เกิดค�ำถามในสิง่ ต่างๆ เกีย่ วกับ
สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวท�ำให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูส้ งิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว
ได้อย่างรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 3)
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ แ บบวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และจิ ต วิ ท ยาศาสตร์
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังจากใช้
ชุดการเรียนการสอนสูงขึ้น (เพื่อนจิต สิงห์เผ่น 2555,
บทคั ด ย่ อ ) ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย มี ค วามเชื่ อ ว่ า ชุ ด การเรี ย น
การสอนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มานัน้ จะสามารถท�ำให้ผเู้ รียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ในชุด
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ใช้หลักการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 5E เป็นหลัก และใช้เทคนิค Think-Pair-Share
และ Active Learning มาทรอดแทรกในชุดการสอน
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติท�ำการทดลองด้วยตนเอง มีความ
เข้าใจในเนือ้ หามากขึน้ ท�ำให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้ผู้เรียนความอยากรู้อยากเห็น
มี ค วามรอบคอบ มี เ หตุ ผ ล มี ค วามพยายาม รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ผู ้ อื่ น และมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ชุ ด การสอน
ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขั้ น นั้ น จึ ง สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้านได้
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์มี
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญคือครูผู้สอน
และสื่อการสอนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากอย่างหนึ่งในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสื่อการสอนเป็น
เทคโนโลยีสื่อประสมที่สามารถสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ท�ำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามล�ำดับขั้นตอน
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า
การท่องจ�ำ จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การเรียน
โดยใช้ชุดการสอนจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง หน่วยของสิง่ มีชวี ติ ส�ำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(E1 /E2 = 80/80)
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
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2.1 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กอ่ นและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.3 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนเรื่อง หน่วยของ
สิ่งมีชีวิต ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เรียน
โดยใช้ชดุ การสอนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง
หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของ
สิ่งมีชีวิต ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด
ชลบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 101 คน
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นักเรียนที่ก�ำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2558 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) จ�ำนวน 1 ห้องเรียนจาก 3 ห้องเรียน มี
นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 36 คน
3. ระยะเวลาในการทดลองครัง้ นี้ คือ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลองจ�ำนวน 10
ชั่วโมง โดยผู้วิจัยท�ำการทดลองด้วยตนเอง
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
หน่ ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 โดยจ�ำแนกเป็นก่อนการใช้ชุดการสอน และเมื่อมี
การใช้ชุดการสอน
4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้ชุดการสอน
ประกอบด้วย 	
		 4.2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
		 4 . 2 . 2 ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์
		 4.2.3 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
5. เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอน
ก� ำ หนดเนื้ อ หาตาม มาตรฐานการเรี ย นรู ้
ตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง กลุ ่ ม สาระ
การเรียนวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
หน่วยของสิ่งมีชีวิต

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One –Group Pretest –
Posttest Design ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีด�ำเนินการ
วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผลดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สร้ า งชุ ด การสอนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 จ� ำ นวน 5 ฉบั บ โดยใช้ เวลา
การสอนทัง้ หมด 10 ชัว่ โมง น�ำไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในที่ นี้ ใช้ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนประภัสสรวิทยาที่ไม่เคยเรียนจากชุดการสอนนี้
มาก่อน เพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยทดลอง
กลุ่มเดียว (1:1) กลุ่มย่อย (1:10) น�ำมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพก่อนทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ประสิทธิภาพของชุดการสอนระหว่างเรียน (E1) ของ
แต่ละชุดอยู่ระหว่าง 80-85ประสิทธิภาพหลังเรียน (E2)
ของแต่ละชุดอยู่ระหว่าง 78-87 น�ำมาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดย
วิเคราะห์ในชุดการสอนทีต่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน และน�ำทดลอง
กับกลุม่ ใหญ่ (1:36) ให้ได้คา่ ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
แบ่งออกเป็น 5 ฉบับแต่ละฉบับมีจ�ำนวน 10 ข้อ มี
ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง .40 - .75 และค่าอ�ำนาจการ
จ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่นของแต่ละฉบับ
อยู่ระหว่าง .70 – .75
3. แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เป็ น
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�ำนวน 1 ฉบับ จ�ำนวน 20
ข้อ มีค่าความยากง่ายซึ่งอยู่ระหว่าง .40 - .75 และมี
ค่าอ�ำนาจการจ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ที่ .86

4. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 1 ฉบับ จ�ำนวน 10 ข้อ มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
ขั้นออกแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ในชุดการสอน
ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี ง านวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับชุดการสอนที่ได้ด�ำเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลและก�ำหนดแนวคิดการจัดล�ำดับกิจกรรมการเรียน
รู้ภายในชุดการสอน โดยยึดหลักการดังนี้
1. ล�ำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้
หลักการ 5E เป็นหลักประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ 2 ส�ำรวจและ
ค้นหา (Exploration) และขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป
(Explanation) ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration)
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation)
2. มี ก ารน� ำ หลั ก การ การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มมื อ
(Collaborative Learning)มาสอดแทรกตาม ขั้นตอน
5E โดยใช้เทคนิค Think-Pair-Share โดยผู้เรียนท�ำบัตร
กิจกรรมรายบุคคล ในขั้นที่ 4
3. การจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active
Learning)
3.1 Read ให้ผู้เรียนได้อ่านใบความรู้ ใน
ขั้นที่ 4
3.2 Talk and listen ฟัง พูด ภายในกลุ่ม
ในขั้นที่ 5
3.3 Write เขียนค�ำตอบลงในบัตรกิจกรรม
ในขั้นที่ 5
3.4 Reflect น�ำผลงานเสนอหน้าชั้นเรียน
ประกอบด้วยกิจกรรม ขั้นที่ 6
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ตารางที่ 1 ล�ำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดการสอนที่สร้างขึ้น
ขั้นที่
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

เป้าหมาย
แจ้งจุดประสงค์
ทดสอบความรู้พื้นฐาน

ขั้นที่ 3 (E1)

กระตุ้นความสนใจ

ขั้นที่ 4 (E2)

ส�ำรวจและค้นหาด้วย
ตัวเอง
อธิบายและลงข้อสรุป
ของกลุ่ม

ขั้นที่ 5 (E3)

ขั้นที่ 6 (E4)

น�ำเสนอผลงานกลุ่ม

ขั้นที่ 7 (E5)

ลงข้อสรุป

ขั้นที่ 8 (E5)

ประเมิน

กิจกรรม
ผลลัพธ์
- ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- คะแนนทดสอบความรู้พื้นฐาน
- แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
- แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
กระตุ้นความสนใจโดยใช้ค�ำถาม
- นักเรียนเกิดประเด็นสนใจ
- ค�ำถาม
- วีดิทัศน์
- ภาพประกอบ
- อ่านศึกษาบัตรความรู้รายบุคคล
-บัตรกิจกรรม
- สรุปกิจกรรมลงบัตรกิจกรรมรายบุคคล
รายบุคคล
- กิจกรรมกลุ่ม / สรุปกิจกรรมกลุ่ม
- บัตรกิจกรรมกลุ่ม
- ทดลองร่วมกัน,
- การทดลอง
- แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่ม
- สังเกต
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน�ำเสนอผลงานกลุ่มของ - การเรียนร่วมกัน
ตนเองหน้าชั้นเรียน
- อภิปราย
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- สะท้อนความคิดร่วมกัน / ร่วมกันสรุป
- การทดสอบ
- คะแนนผลลัพธ์

วิธีดำ�เนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
คือ นักเรียนทีก่ ำ� ลังเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 ใช้การสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
จ� ำ นวน 1 ห้ อ งเรี ย น จาก 3 ห้ อ งเรี ย น มี นั ก เรี ย น
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 36 คนผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1 . ท� ำ ห นั ง สื อ จ า ก ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงโรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด
ชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ และทดลองใช้ชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ชี้ แจงให้ นั ก เรี ย นทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
และบทบาทหน้ า ที่ ข องนั ก เรี ย นในระหว่ า งการเรี ย น
วิทยาศาสตร์
3. ท�ำการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จดบันทึกผลการสอบ
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
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4. ด�ำเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตาม
ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง หน่วย
ของสิง่ มีชวี ติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาใน
การสอน 10 ชั่วโมง
5. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนตามก� ำ หนดผู ้ วิ จั ย
ท�ำการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ จดบันทึกผลการสอบเพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ข้อมูล

6. น�ำคะแนนที่เก็บรวบรวมได้จากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนน�ำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับ
ขั้นตอนดังตารางที่ 2-4 ตามล�ำดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพระหว่าง
เรียนและหลังเรียน (E1 / E2) ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งค่าเป้าหมาย 80/80 ของชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80/80
ชุดการสอนที่
1. โครงสร้างของเซลล์
2. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์
3. ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (1)
4. ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (2)
5. กระบวนการแพร่และการออสโมซิส

E1
SD
0.97
0.95
0.69
0.78
0.88

X
8.64
8.58
8.47
8.61
8.86

จากตารางที่ 2 พบว่าชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าคะแนนประสิทธิภาพ
ระหว่ า งเรี ย น (E1) ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ชุ ด การสอนที่ 5
กระบวนกรแพร่และการออสมซิส มีค่าเท่ากับ 86.22
และค่าที่ต�่ำที่สุด คือ
ชุดการสอนที่ 3 ส่วนประกอบของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ (1) ค่าประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) ที่
มีค่ามากที่สุดคือชุดที่ 2 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลาย
เซลล์มีค่าเท่ากับ 85.56 และค่าต�่ำสุดคือชุดการสอน
ที่ 3 ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (1) มีค่า
เท่ากับ 82.50

ร้อยละ
84.05
83.51
82.43
83.78
86.22

X
8.50
8.56
8.25
8.36
8.44

E2
SD
1.16
0.99
0.87
0.99
1.13

ร้อยละ
85.00
85.56
82.50
83.61
84.44

ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งเรี ย นและ
หลั ง เรี ย น ในแต่ ล ะชุ ด มี ค ่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ที่ ตั้ ง ค่ า เป้ า หมาย คื อ 80 ในภาพรวมผลการ
หาประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งเรี ย น (E1) เท่ า กั บ 86.33
ประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.22 ซึ่งมีค่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งค่าเป้าหมาย คือ 80
เช่นกัน ซึ่งจะแสดงการศึกษาประสิทธิภาพระหว่างเรียน
และหลังเรียนดังแผนภูมิภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงการศึกษาประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพหลังเรียน (E2)
จากกราฟแสดงการศึกษาประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) จะเห็นได้
ว่าชุดการสอนที่ 3 ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (1) มีค่าต�่ำที่สุดทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชุดการสอนที่ 5 กระบวนการแพร่และการออสโมซิสมีคา่ ประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพหลังเรียน
(E2) มีคะแนนสูงที่สุดทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต จ�ำแนกตามชุด
ชุดที่
ชื่อชุดการสอน

จ�ำนวน
นักเรียน

1.โครงสร้างของเซลล์
2.สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์
3.ส่วนประกอบของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์ (1)
4.ส่วนประกอบของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์ (2)
5.กระบวนการแพร่และ
การออสโมซิส

ก่อนเรียน เต็ม 10 หลังเรียน เต็ม 10
คะแนน
คะแนน

df

t

p

36
36
36

X
3.08
3.03
3.11

SD
0.93
1.10
1.06

X
8.50
8.55
8.25

SD
1.16
0.99
0.87

35
35
35

(1-tailed)
25.52**
.00
21.23**
.00
21.73**
.00

36

2.72

1.03

8.36

0.99

35

23.22**

.00

36

2.81

0.95

8.44

1.13

35

21.55**

.00

**p<.01
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ตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต จ�ำแนกตามชุดการสอนแต่ละฉบับ
ทั้ง 5 ฉบับ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกฉบับย่อย หลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
ชุดการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
รายการ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

จ�ำนวน
นักเรียน
36

ก่อนเรียน เต็ม 20
คะแนน
X
SD
2.11
9.72

หลังเรียน เต็ม 20
คะแนน
X
SD
17.86
1.50

df
35

t

p

(1-tailed)
18.36**
.00

**p<.01
ตารางที่ 4 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน ด้วย
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าหลังเรียนด้วยชุดการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียน และ
หลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ข้อความ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียน 20 คะแนน
X
SD
4.33
0.20

หลังเรียน 20 คะแนน
X
SD
4.46
0.18

t

p
(1-tailed)
6.36**
.00

**p<.01
ตารางที่ 5 พบว่าเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต พบว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยก�ำหนดค่าประสิทธิภาพ E1/ E2
ที่ตั้งค่าเป้าหมาย 80/80 ผลจาการศึกษาประสิทธิภาพ
ของของชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน จ�ำนวน
5 ชุด ดังนี้ 84.05/85.00, 83.51/85.56, 82.43/82.50,
83.788/83.61 และ 86.22/84.44 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ
ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ทุ ก ชุ ด การสอน ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งมาจาก การจั ด รู ป แบบการสอนแบบสื บ สวน
สอบสวนแบบ 5E (Inquiry Method) ใช้หลักทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีการวิเคราะห์
เนื้ อ หา ออกแบบให้ เ หมาะสมกั บ วั ย ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบ่งเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของเรื่อง
นัน้ ไว้ในตอนต้นของบทเรียนไปหาเนือ้ หาทีย่ ากและลึกขึน้
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มนตรี แย้ ม กสิ ก ร (2551 : 17)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป
ทีละเล็กทีละน้อย โดยการจัดเรียงล�ำดับเนื้อหาสาระ
จากง่ายไปหายาก จากสิ่งที่ซับซ้อนน้อยค่อยๆ เพิ่ม
ความซับซ้อนมากขึ้นจะท�ำให้การจัดการเรียนการสอน
ดีขึ้น นอกจากนี้การกระตุ้นความสนใจผู้เรียนให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ โดยใช้วีดิทัศน์ รูปภาพ สื่อการสอนของ
จริง และให้ผู้เรียนได้ท�ำบัตรกิจกรรมที่ท้าทาย เมื่อจบ
บทเรียน นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายผล สรุป
ผล ซึง่ สอดคล้อยกับแนวคิดของ มนตรี แย้มกสิกร (2550
: 90-96) การจัดการเรียนรู้ทีดีประกอบด้วย 4 ประการ
คือ 1) การส่งเสริมผู้เรียนอย่างแข็งขัน โดยกระตุ้นจาก
การใช้ค�ำถาม วีดิทัศน์ รูปภาพ 2) การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้พบประสบการณ์ความส�ำเร็จ โดยใช้แบบฝึกหัด

ที่ท้าทาย 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค่อยเป็น
ค่อยไป ค�ำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก 4) การให้ข้อมูลแบบ
ย้อมกลับ คือมีการทดสอบเพือ่ ให้นกั เรียนแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ครู
ผู้สอนต้องการ เนื้อหาที่ใช้ในชุดการสอนน�ำมาจากสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 2551 ในมาตรฐาน ว 1.1 และมาตรฐาน ว 8.1
ในขัน้ ตอนการสร้างชุดการสอน ได้ศกึ ษาทฤษฎีการสร้าง
ชุดการสอนอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นล�ำดับขัน้ ตอน และผ่าน
การทดลองกับนักเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง เพื่อ
ให้ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 เนื่องมาจากชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมี
ชีวติ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2ทุกชุดการสอนที่ก�ำหนดไว้ท�ำให้ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ อดุลย์ ค�ำมิตร (2554 :
96) ได้ศกึ ษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนทีเ่ น้นวิธกี าร
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่าการสร้างชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ
82.81/83.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้
ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับ เนรมิต โสภาพ (2551 : 108-109) ได้ศกึ ษา
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องดิน และธาตุอาหารหลักของพืชส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
87.42/84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .01 จากเหตุผลดังกล่าวสรุปได้วา่ การ
ใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย
ของ สิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในชุดการ
สอนที่ 3 มีคะแนนต�่ำกว่าชุดการสอนอื่นๆ อาจจะเนื่อง
มาจาก เป็นเนื้อหาที่มีความยากมากที่สุดในเนื้อหาเรื่อง
หน่วยของสิ่งมีชีวิต และครูผู้สอนไม่สามารถให้นักเรียน
ได้เห็นของจริงได้เนื่องจ�ำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่
มีความละเอียดที่สูงมาก ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่โรงเรียน
ใช้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น กล้ อ งที่ มี ค วามละเอี ย ด 100X เป็ น
ก� ำ ลั ง ขยายที่ สู ง สุ ด สามารถส่ อ งได้ เ ห็ น ในรู ป แบบ
พื้นฐานเพียงเท่านั้น จึงท�ำให้นักเรียนไม่สามารถเห็น
ในภาพรวมของเซลล์ท้ังหมดได้ นักเรียนสามารถเห็น
องค์ประกอบได้แค่บางส่วนเท่านั้น ท�ำให้การเรียนรู้
ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนได้ ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของออลซูเบล คือ เน้นความส�ำคัญของการเรียนรู้
อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย นั่นคือ ผู้เรียนได้เชื่อมโยง (Subsume) สิ่งที่
จะต้องเรียนรู้ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ กับความรู้เดิมที่มี
มาก่อนเมื่อผู้เรียนขาดการเชื่อมโยงท�ำให้การเรียนรู้นั้น
ขาดหายไป เมือ่ นักเรียนไม่เข้าใจท�ำให้เกิดการท่องจ�ำ โดย
ไม่รู้ความหมายเกิดขึ้น สอดคล้องกับ ภพ เลาไพบูลย์
(2542, หน้า 89)การเรียนรู้แบบท่องจ�ำ เป็นการเรียนรู้
ที่จ�ำโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ซึ่งบทเรียนของนักเรียนที่ได้
รับจากการเรียนนั้นข้อมูลที่ปราศจากโครงสร้างท�ำให้
นั ก เรี ย นเกิ ด การท่ อ งจ� ำ ซึ่ ง ไม่ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
เป้าหมาย
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนน
เฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัยข้อที่ 2 เนื่องมาจาก การใช้ชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ หน่วยของ สิง่ มีชวี ติ ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบกลุ ่ ม
(Collaborative Learning) โดยใช้หลักการ Think-PairShare ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มของ
ตนเอง จะท�ำให้นักเรียนความรู้จากเพื่อนและครูผู้สอน
ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 หน้า 15)
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท�ำงานนอกจากนั้นผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติท�ำการทดลองไม่ว่าจะเป็นการท�ำสไลด์สด
การท�ำการทดลองต่างๆ เป็นการปฏิบัติ ตามแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี้ (Dewey, 1956) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท�ำ
เด็กได้รับอิสระริเริ่มความคิดและลงมือท�ำตามความคิด
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จาการสืบค้นหาความรู้ เมื่อ
ผูเ้ รียนได้ลงมือกระท�ำนัน้ จะท�ำให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ตามมา สอดคล้องกับ ประวิตร ชูศิลป์
(2541, หน้า 3-4) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสท�ำการทดลองด้วยตนเองจริงตามแบบเรียน
หรื อ ที่ ห ลั ก สู ต รก� ำ หนดไว้ นั้ น จะท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของมยุรา เรืองศิลป์ (2550, หน้า 74-76) พบว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช้ แ บบฝึ ก
การท� ำ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ น
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ .01 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะกระบวนการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี
ที่ 2 มีทักษะกระบวนการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับดีมาก จากเหตุผลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย
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ของ สิ่งมีชีวิต ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 คะแนนเฉลี่ ย
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 3 เนือ่ งมาจาก การใช้ชดุ การสอนกลุม่ สาระการเรียน
รูว้ ทิ ยาศาสตร์ หน่วยของ สิง่ มีชวี ติ ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยก�ำหนดค่าประสิทธิภาพ E1/ E2
ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งค่าเป้าหมาย
80/80 ทุกชุดการสอน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
โดยจัดป้ายนิเทศตามจุดต่างๆ เป็นการจัดบรรยากาศให้
ห้องเรียนน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ ตามอารมณ์ ใจเทีย่ ง (2537,
หน้า 223)มี 6 ลักษณะดังนี้ 1) การจัดบรรยากาศที่ท้าย
โดยใช้ค�ำถามกระตุ้นความสนใจ 2) บรรยากาศที่อิสระ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
อย่างอิสระ 3) บรรยากาศที่ยอมรับ ครูผู้สอนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง
4) บรรยากาศที่มีความอบอุ่น ครูเป็นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลือ และใช้วาจาทีเ่ ป็นมิตรกับผูเ้ รียน 5) บรรยากาศ
แห่งการควบคุม ให้นักเรียนปกครองตนเองเพื่อให้รู้จัก
วินัย แต่เมื่อเสียงดังครูจะคอยชี้แนะ และ 6) บรรยากาศ
แห่งความส�ำเร็จ ผูส้ อนน�ำผลงานต่างๆทีน่ กั เรียนท�ำเสร็จ
มาน�ำเสนอและชื่นชมผลงาน เมื่อจัดบรรยากาศในการ
เรียนที่ดี จะท�ำให้ผู้เรียนมีความสุข ท�ำให้ผู้เรียนตั้งใจ
เรียนมากขึ้น ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), (2549) ให้ความหมายเจตคติ
เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
เชิงการศึกษา เกี่ยวกับความนึกคิดของผู้เรียน ที่ผ่าน
กิจกรรมทีห่ ลาย ท�ำให้ผเู้ รียนมีความรูส้ กึ อยากรูอ้ ยากเห็น

มีการคิดรอบคอบก่อนตัดสินใจ มีเหตุผล มีความพยายาม
ใจกว้าง รวมถึงความซื่อสัตย์ของผู้เรียน ทั้งหมดนี้จะเกิด
จากความรูส้ กึ นึกคิดของผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับ สุดถนอม
ธีระคุณ (2555, หน้า 91) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ชุดการสอน ด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ พลั ง งาน
ไฟฟ้า ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สายปัญญารังสิต ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนจ�ำนวน
5 ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33/85.18 และ
มีจติ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ โดยใช้ ชุ ด การสอน ด้ ว ย
เทคนิคการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี จากเหตุดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มี การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้บัตร
กิจกรรม เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าน�ำไปใช้ แม้
ช่วงแรกนักเรียนอาจจะสับสนบ้างในการเข้ากลุม่ หรือการ
ปฏิบัติกิจกรรม ท�ำให้การจัดการเรียนรู้เกิดความล่าช้า
บ้าง แต่เมือ่ ได้เรียนในช่วงต่อไป นักเรียนก็มคี วามช�ำนาญ
ในการเรียนรู้มากขึ้น กิจกรรมก็ด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
1.2 การจั ด กิ จ กรรมด้ ว ยชุ ด การสอนใน
กระบวนการทดลองที่ลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน
อาจใช้เวลาที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ในบางกลุ่ม
อาจมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมหรือให้นักเรียน
บางกลุ่มที่ไม่เสร็จมาท�ำกิจกรรมนอกเวลา ครูผู้สอนต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด
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1.3 การจัดกิจกรรมครูผู้สอนจะต้องกระตุ้น
ความสนใจแก่ผู้เรียนเพื่อให้การสอนเป็นไปตามกิจกรรม
ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่เก่งช่วยเหลือเพื่อ
ภายในกลุ่มของตนเอง
1.4 การจั ด กิ จ กรรมการทดลองโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ผู้สอนจะต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันกล้องจุลทรรศน์เสียหาย และคอยช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่าง
ใกล้ชิด

2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาชุ ด การสอน
นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น อื่ น ๆ โดยการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้
นอกห้องเรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนโดย
ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของนิสิต และเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จ�ำแนกตามศูนย์การศึกษาที่นิสิตเลือกเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 259 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคูโ่ ดยวิธี LSD ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามความคิดเห็นของนิสิต โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยตามอันดับ คือ ด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ และด้าน
องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
1.1 ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยตามอันดับ คือ ด้านโครงสร้างและเนือ้ หาวิชา ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนินการหลักสูตร

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
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1.2 ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และ การบริหาร
หลักสูตร
1.3 ด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามอันดับ คือ คุณลักษณะของมหาบัณฑิต ทักษะการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิต และระดับผลการเรียน
2. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การศึกษาที่นิสิตเลือกเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

Abstract
The purposes of the study were to evaluate the master’s degree curriculum in educational
administration (Revised B..E. 2554) Burapha University by the opinion of the students and compare
the effects of evaluation of master’s degree curriculum as classified by student’s learning center.
The samples consisted of 259 students of Innovative Administration and Educational Leadership
Center, using stratified random sampling with the sampling stratas of student’s learning center.
The instrument used for the study was a rating scale questionnaire from data revealed that
appropriateness of the master’s degree curriculum. Statistics uses for analyzing the data were mean,
standard deviation,, One-way ANOVA, LSD (Least Significant Difference). The findings were as follows:
1. The master’s degree curriculum in educational administration (Revised B.E. 2554), Burapha
University by the opinion of the students were rated of total and each aspects at a high level,
which three priority from the highest mean score were the results of evaluation, the curriculum
implementation, and the basic factors of curriculum.
1.1 The basic factors of curriculum by total and each aspects were rated at a high level,
three priority from the highest mean score were the structure and subject content, the curriculum
objectives, and the resources of curriculum.
1.2 The curriculum implementation by total and each aspects were rated at a high
level, three priorities from the highest mean score were the teaching and learning activities, the
measurement and evaluation, and the curriculum administration.
1.3 The results of curriculum by total and each aspects were rated at a high level,
three priorities from the highest mean score were the characteristics of students, working skills of
students and the learning achievement level.
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2. The effects of evaluation of master’s degree curriculum in educational administration
(Revised B.E. 2554), Burapha University as classified by student’s learning center, by total and each
aspects were significantly difference (p<.05)
Keywords : Curriculum evaluation, Master’s degree curriculum, Educational administration

บทนำ�
การประเมินหลักสูตรท�ำให้ทราบจุดดี จุดด้อย
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543 : 133) เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เกิดแก่ ผู้เรียน สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล (วรางคณา อินทรพิณทุวัฒน์,
2542 : 42) ในการประเมินหลักสูตรจ�ำเป็นต้องมี
การประเมิน 3 ประการคือ 1) องค์ประกอบเบื้องต้น
ของหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
โครงสร้างและเนื้อหาวิชา ทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนิน
การหลั ก สู ต ร และปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น 2) สภาพการน� ำ
หลั ก สู ต รไปใช้ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาและการบริหารงาน
หลักสูตร 3) ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร เกี่ยวกับ
ระดับผลการเรียน ทักษะการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
และ คุณลักษณะของมหาบัณฑิต (บุญชม ศรีสะอาด,
2546) ซึ่งเกณฑ์ประเมินโปรแกรมวิชามี 13 ประการ
คื อ 1) มี ก ารทบทวนหลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 2) มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันกับแนวโน้มในอนาคต 3) เนื้อหาในหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชาและ
ความคาดหวังของผู้เรียน 4) มีการบริหารหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐาน เทคนิควิธีและมีความ
คิดสังเคราะห์สอดคล้องกับสภาพจริง 5) มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 6) ผู้เรียนมีผลงาน
ดีเด่นจากการศึกษาวิจัย 7) มีการจัดหลักสูตรเฉพาะ

หรือรายวิชาเสริมตามความสนใจของผู้เรียน 8) จ�ำนวน
หน่ ว ยกิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะในสาขาวิ ช าเอกมี ค วาม
เหมาะสม 9) มีการก�ำหนดแผนการเรียนการสอนชัดเจน
10) มีการใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
11) มีการใช้กระบวนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 12) มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีการสอนอย่างหลากหลาย และ 13)
มีการประเมินการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง (California State University,
1996, pp.2-3) ซึ่งศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำ
ทางการศึกษา (Innovation Administration and
Educational Leadership Center: IAEL-BUU,
2554) คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ได้
จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (M.Ed.)
สาขาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีบทบาทมุ่งเป้าหมายการให้
บริการ พัฒนาผู้บริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ เน้น
ความโดดเด่นด้านคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการจัด
การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้เรียน ก้าวล�้ำด้านวิชาการ ควบคู่ภาคปฏิบัติด้วย
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาจากภายใน
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มุ ่ ง เน้ น ผลิ ต ด้ ว ยระบบ
การดู แ ลติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ งจากที ม
คณาจารย์ที่ปรึกษา ก้าวไกลการศึกษาดูงาน ทั้งภายใน
ประเทศและต่ า งประเทศรวมถึ ง เครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของศู น ย์ IAEL-BUU มี
หลักการเพือ่ สร้างนักบริหารการศึกษานักวิชาการทางการ
บริหารการศึกษา และนักวิจัยทางการบริหารการศึกษา
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โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น ผู ้ น� ำ การผลิ ต นั ก บริ ห าร
การศึกษามืออาชีพ เป็นแหล่งบริการงานวิจยั และพัฒนา
ด้านการบริหารองค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
สังคมภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน และมีวัตถุประสงค์ 3
ประการ คือ 1) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้มีความ
สามารถในการวิจัยและหรือน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารงาน 2) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถและ มีคุณธรรมในการบริหาร
งานให้เกิดการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าตามสภาพ
ของสังคม และ 3) เพื่อผลิตผู้บริหารการศึกษาให้มี
ความสามารถในการเป็นผู้น�ำและประสานสัมพันธ์กับ
สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมายการให้บริการ (ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษา, 2557)
จากการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ น วั ต กรรม
การบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึก ษา ปรากฏว่านิสิตที่
จบการศึกษาตามหลักสูตรไปแล้ว สามารถน�ำความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถสอบผ่านเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้ จึง
ท�ำให้สถิติจ�ำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อสาขาการบริหาร
การศึกษามีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี คือ ปี 2546 นิสิต
ระดับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีจ�ำนวน 187
คน ปี 2547 มีจ�ำนวน 195 คน ปี 2548 มีจ�ำนวน 188
คน ปี 2549 มีจ�ำนวน 188 คน ปี 2550 มีจ�ำนวน 273
คน ปี 2551 มีจ�ำนวน 316 คน ปี 2552 มีจ�ำนวน 317
คน ปี 2553 มีจ�ำนวน 653 คน ปี 2554 มีจ�ำนวน 763
คน ปี 2555 มีจ�ำนวน 762 คน ปี 2556 มีจ�ำนวน 711
คน ปี 2557 มีจ�ำนวน 741 คน แต่สภาพปัจจุบันใน
ยุคโลกาภิวัตน์สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว สภาพการจัดการศึกษามีการแข่งขันกันสูง เพือ่ ให้
เกิดการสะท้อนสภาพของหลักสูตรทั้งด้านองค์ประกอบ
ของหลักสูตร สภาพการใช้หลักสูตรและสัมฤทธิ์ผลของ
หลักสูตร จึงควรมีการวิจัยการประเมินหลักสูตรการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้
มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร
ศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามศูนย์การศึกษาที่นิสิตเลือกเรียน

สมมติฐาน
ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การศึกษาที่นิสิต
เลือกเรียน แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ประเมิน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2546 : 46) มี 3 ด้าน
คือ 1) องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร ประกอบ
ด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหา
วิชา ทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนินการหลักสูตร และ
ปัจจัยเกื้อหนุน 2) สภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ ประกอบ
ด้วย การบริหารงานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 3) สัมฤทธิผล
ของหลักสูตรประกอบด้วย ระดับผลการเรียน ทักษะ
การปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต และ คุณลักษณะของ
มหาบัณฑิต
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 910 คน
2.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
ตามเกณฑ์การก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ตามตารางของ
Krejcie & Morgan (1970, p. 608) จ�ำนวน 259 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
		 3.1.1 ศูนย์การศึกษาที่นิสิตเลือกเรียน
			 3.1.1.1 บางแสน จันทร์-ศุกร์
			 3.1.1.2 บางแสน เสาร์-อาทิตย์
			 3.1.1.3 บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์
			 3.1.1.4 วิทยาเขตสระแก้ว
			 3.1.1.5 วิทยาเขตจันทบุรี
3.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ผลการประเมิ น
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ด้าน
		 3.2.1 องค์ ป ระกอบเบื้ อ งต้ น ของ
หลักสูตร
			 3.2.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
			 3.2.1.2 โครงสร้างและเนื้อหา
			 3.2.1.3 ทรั พ ยากรที่ ใช้ ใ นการ
ด�ำเนินการหลักสูตร
			 3.2.1.4 ปัจจัยเกื้อหนุน
		 3.2.2 สภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้
			 3.2.2.1 การบริหารงานหลักสูตร
			
3.2.2.2 กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน
			 3.2.2.3 การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
		 3.2.3 สัมฤทธิผลของหลักสูตร

			
			
มหาบัณฑิต
			

3.2.3.1 ระดับผลการเรียน
3.2.3.2 ทักษะการปฏิบัติงานของ
3.2.3.3 คุณลักษณะของมหาบัณฑิต

นิยามศัพท์เฉพาะ
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษาระดับ
ความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
ความคิดเห็นของนิสติ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ�
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี 3
ด้าน คือ องค์ประกอบเบือ้ งต้นของหลักสูตร สภาพการน�ำ
หลักสูตรไปใช้และสัมฤทธิผลของหลักสูตร
1. องค์ ป ระกอบเบื้ อ งต้ น ของหลั ก สู ต ร
หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ท�ำให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุ จุ ด มุ ่ ง หมายตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง
และเนือ้ หา ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการหลักสูตร และ
ปัจจัยเกื้อหนุน
2. สภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การ
ด�ำเนินการจัดการตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
ก� ำ หนดไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วย การบริหารงาน
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
3. สั ม ฤทธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง
การตรวจสอบความส�ำเร็จการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขา
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา
2557 จ�ำนวน 910 คน ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie
& Morgan (1970, p. 608) จ�ำนวน 259 คน โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ก�ำหนด
ศูนย์การศึกษาที่นิสิตเลือกเรียนเป็นชั้น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามความคิดเห็นของนิสิต จ�ำนวน 96 ข้อ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ประกอบด้วย องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและ
เนือ้ หาวิชา ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการหลักสูตร และ
ปัจจัยเกื้อหนุน 2) สภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ ประกอบ
ด้วยการบริหารงานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 3) ประเมิน
สัมฤทธิผลของหลักสูตรประกอบด้วย ระดับผลการเรียน
ทักษะการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต และ คุณลักษณะ
ของมหาบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง .21-.87 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
.99 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำแบบสอบถามส่งถึงนิสติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อตอบแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด
จ�ำนวน 259 ฉบับ ระยะเวลาในการ เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นเวลา 30 วัน โดยสรุปผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน
เพือ่ การศึกษาวิเคราะห์ จ�ำนวน 259 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 ของแบบสอบถามทีส่ ง่ ไปทัง้ หมด 3) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแต่ละฉบับ
เพื่อน�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) น�ำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
มาตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบับและลงรหัสให้
คะแนนน�้ำหนักแต่ละข้อ แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป 3) เกณฑ์
การให้คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมาย
ของคะแนนที่ก�ำหนดไว้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
เปรียบเทียบเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยการให้คะแนน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของ
นิสิต พบว่า
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตมีความเห็นว่าโดยรวมและด้าน
องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร ด้านสภาพการน�ำ
หลักสูตรไปใช้ และด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับคะแนนเฉลีย่
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จากมากไปหาน้อยตามอันดับ คือ ด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ และด้าน
องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยรวมและรายด้าน
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
X
3.99
4.15
4.29
4.14

ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้
ด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต โดยรวมและรายด้ า นมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยตามอันดับ คือ ด้านประเมินสัมฤทธิผล
ของหลักสูตร ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ และด้าน
องค์ประกอบเบือ้ งต้นของหลักสูตร โดยแต่ละด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนี้
1.1 ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามอันดับ
คือ ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชา ด้านวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนินการ
หลักสูตร

n = 259
SD
ระดับ
.47
มาก
.56
มาก
.56
มาก
.49
มาก

อันดับ
3
2
1

1.2 ด้ า นสภาพการน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ โดย
รวมและรายด้ า นมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และ
การบริหารหลักสูตร
1.3 ด้ า นประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร
โดยรวมและรายด้ า นมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ
มาก เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตาม
อันดับ คือ คุณลักษณะของมหาบัณฑิต ทักษะการปฏิบัติ
งานของมหาบัณฑิต และระดับผลการเรียน
2. เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามศูนย์การศึกษาทีน่ สิ ติ เลือกเรียน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน
ศูนย์การศึกษา
ที่นิสิตเลือกเรียน
องค์ประกอบ
เบื้องต้นของ
หลักสูตร
สภาพการน�ำ
หลักสูตรไปใช้
ประเมิน
สัมฤทธิผลของ
หลักสูตร
รวม

บางแสน
บางแสน
บางแสน
บางแสน
บางแสน
จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
จันทร์-พุธ-ศุกร์
สระแก้ว
จันทบุรี
n= 69
n= 100
n= 128
n= 83
n= 83
X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ
4.06 .54 มาก 4.31 .50 มาก 3.70 .58 มาก 4.17 .56 มาก 4.27 .60 มาก

4.16 .57 มาก 4.33 .55 มาก 3.75 .57 มาก 4.15 .45 มาก 4.18 .45 มาก
4.25 .71 มาก 4.42 .52 มาก 3.94 .53 มาก 4.14 .50 มาก 4.37 .53 มาก

4.10 .54 มาก 4.31 .46 มาก 3.75 .49 มาก 4.09 .40 มาก 4.19 .49 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนก
ตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน โดยรวมมี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาตามศูนย์การเรียน
ที่นิสิตเลือกเรียน ปรากฏว่า
บางแสน จันทร์-ศุกร์ โดยรวมและรายด้านมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ได้แก่ ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร สภาพ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ และองค์ประกอบเบื้องต้นของ
หลักสูตร
บางแสน เสาร์-อาทิตย์ โดยรวมและรายด้านมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ได้แก่ ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร สภาพ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ และองค์ประกอบเบื้องต้นของ
หลักสูตร

บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์ โดยรวมและรายด้าน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร สภาพ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ และองค์ประกอบเบื้องต้นของ
หลักสูตร
วิทยาเขตสระแก้ว โดยรวมและรายด้านมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย
ได้แก่ องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร สภาพการน�ำ
หลักสูตรไปใช้ และประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
วิทยาเขตจันทบุรี โดยรวมและรายด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้แก่ ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร องค์ประกอบ
เบื้องต้นของหลักสูตรและสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่
นิสิตเลือกเรียน
การประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต

แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6.598
85.837
92.435

4
254
258

1.649
.338

4.881*

001

สภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4.094
77. 305
81.399

4
254
258

1.024
.304

3.363*

011

ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4.871
76.558
81.429

4
254
258

1.218
.301

4.040*

003

รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4.299
59.593
63.892

4
254
258

1.075
.235

4.581*

.001

*p<.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบว่าแตกต่างกัน จึงท�ำการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี LSD
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายคู่ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน โดยรวม
ศูนย์การเรียน
ที่นิสิตเลือกเรียน
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์ 3.75
วิทยาเขตสระแก้ว 4.09
บางแสน จันทร์-ศุกร์ 4.10
วิทยาเขตจันทบุรี 4.19
บางแสน เสาร์-อาทิตย์ 4.31

บางแสน
จันทร์-พุธ-ศุกร์
3.75
-

วิทยาเขต
สระแก้ว
4.09
.34*
-

*p<.05
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บางแสน
จันทร์-ศุกร์
4.10
.35*
.01
-

วิทยาเขต
จันทบุรี
4.19
.44*
.10
.09
-

บางแสน
เสาร์-อาทิตย์
4.31
.56*
.21
.21
.12
-

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมจ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 4 คู่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียนบางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์
กับวิทยาเขตสระแก้ว บางแสน จันทร์-ศุกร์ วิทยาเขตจันทบุรีและบางแสน เสาร์-อาทิตย์ โดยศูนย์การเรียนที่นิสิต
เลือกเรียนบางแสน เสาร์-อาทิตย์ มีความคิดเห็นในผลการประเมินสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554 มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเหมาะสมมากกว่าวิทยาเขตจันทบุรี บางแสน จันทร์-ศุกร์ วิทยาเขตสระแก้ว และ
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายคู่ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน
ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
ด้านองค์ประกอบเบื้องต้น
ของหลักสูตร
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์ 3.70
บางแสน จันทร์-ศุกร์ 4.06
วิทยาเขตสระแก้ว 4.17
วิทยาเขตจันทบุรี 4.27
บางแสน เสาร์-อาทิตย์ 4.31

บางแสน
จันทร์-พุธ-ศุกร์
3.70
-

บางแสน
จันทร์-ศุกร์
4.06
.36*
-

วิทยาเขต
สระแก้ว
4.17
.47*
.11
-

วิทยาเขต
จันทบุรี
4.27
.57*
.21
.10
-

บางแสน
เสาร์-อาทิตย์
4.31
.61*
.25
.14
.04
-

*p<.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่
นิสิตเลือกเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 4 คู่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์กับบางแสน จันทร์-ศุกร์ วิทยาเขตสระแก้ว วิทยาเขตจันทบุรีและบางแสน เสาร์-อาทิตย์
โดยศูนย์การเรียนทีน่ สิ ติ เลือกเรียนบางแสนเสาร์-อาทิตย์ มีความคิดเห็นในผลการประเมินสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมากกว่า วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตสระแก้ว บางแสน
จันทร์-ศุกร์ และบางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบรายคู่ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน ด้านสภาพการน�ำ
หลักสูตรไปใช้
ด้านสภาพการน�ำ
หลักสูตรไปใช้
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์ 3.75
วิทยาเขตสระแก้ว 4.15
บางแสน จันทร์-ศุกร์ 4.16
วิทยาเขตจันทบุรี 4.18
บางแสน เสาร์-อาทิตย์ 4.33

บางแสน
จันทร์-พุธ-ศุกร์
3.75
-

วิทยาเขต
สระแก้ว
4.15
.40*
-

บางแสน
จันทร์-ศุกร์
4.16
.41*
.01
-

วิทยาเขต
จันทบุรี
4.18
.43*
.03
.02
-

บางแสน
เสาร์-อาทิตย์
4.33
.58*
.28
.17
.15
-

*p<.05
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิต
เลือกเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 4 คู่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์กับวิทยาเขตสระแก้ว บางแสน จันทร์-ศุกร์ วิทยาเขตจันทบุรีและ บางแสน เสาร์-อาทิตย์
โดยศูนย์การเรียนทีน่ สิ ติ เลือกเรียนบางแสนเสาร์-อาทิตย์ มีความคิดเห็นในผลการประเมินสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมากกว่า วิทยาเขตจันทบุรี บางแสน จันทร์-ศุกร์
วิทยาเขตสระแก้ว และบางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบรายคู่การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์การเรียนที่นิสิตเลือกเรียน
ด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
ด้านประเมิน
สัมฤทธิผลของหลักสูตร
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์ 3.75
วิทยาเขตสระแก้ว 4.14

บางแสน
จันทร์-พุธ-ศุกร์
3.94
-

วิทยาเขต
สระแก้ว
4.14
.39*
-

บางแสน จันทร์-ศุกร์ 4.25

วิทยาเขตจันทบุรี 4.37
บางแสน เสาร์-อาทิตย์ 4.42

*p<.05
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บางแสน
จันทร์-ศุกร์
4.25
50*
.11

วิทยาเขต
จันทบุรี
4.37
.58*
.03

บางแสน
เสาร์-อาทิตย์
4.42
.67*
.28

-

.12

.17

-

.15
-

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
จากตารางที่ 7 พบว่า การประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนก
ตามศู น ย์ ก ารเรี ย นที่ นิ สิ ต เลื อ กเรี ย น ด้ า นประเมิ น
สัมฤทธิผลของหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 4 คู่ ได้แก่ ศูนย์การเรียน
ที่นิสิตเลือกเรียนบางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์กับวิทยาเขต
สระแก้ว บางแสน จันทร์-ศุกร์ วิทยาเขตจันทบุรีและ
บางแสน เสาร์-อาทิตย์ โดยศูนย์การเรียนทีน่ สิ ติ เลือกเรียน
บางแสนเสาร์-อาทิตย์ มีความคิดเห็นในผลการประเมิน
สูตรการศึกษามหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมากกว่า วิทยาเขต
จันทบุรี บางแสน จันทร์-ศุกร์ วิทยาเขตสระแก้ว และ
บางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์

อภิปรายผล
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2544 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยตามอันดับ คือ ด้านประเมินสัมฤทธิผล
ของหลักสูตร ด้านสภาพการน�ำหลักสูตรไปใช้ และด้าน
องค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากการจัดการศึกษาของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษาเน้นความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
พัฒนาผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและเป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล ด�ำเนินการตามหลักสูตรที่ก�ำหนดผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ 1) มีความรูค้ วามเข้าใจทฤษฎี
บริหารพื้นฐาน ทฤษฎีองค์การ ภาวะผู้น�ำ ทฤษฎีบริหาร
คุณภาพ การประกันคุณภาพ หลักการทางเศรษฐศาสตร์
การคลัง การเงิน บัญชี พัสดุ ระดับสถานศึกษา ระบบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์การศึกษา กฎหมาย
การศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศึกษา

ของประเทศต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานทางการบริ ห าร
งาน รวมทั้งปรัชญา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็ก 2) การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การวั ด ผลประเมิ น ผลและการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน การก�ำหนดมาตรการ
ในการสร้ า งวิ นั ย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น 3)
การพัฒนาศาสตร์วิชาชีพครูโดยการออกแบบการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา องค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึ ก ษา และพั ฒ นางานวิ ช าการ งานบุ ค คล งาน
งบประมาณและงานบริหารทั่วไป มีกลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติ
งานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน กลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้านต่างๆ คือ 1)
การทดสอบย่อย 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 3) ประเมินจากรายงานทีน่ สิ ติ จัดท�ำ 4) ประเมิน
จากการน�ำเสนอรายงานในชั้นเรียน 5) ประเมินจาก
รายวิชาฝึกงานวิชาชีพ (ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษา, 2557) ดังที่ Stufflebeam (1998,
p. 192) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการ
ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน�ำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะน�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจ หาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุภาพร แนวบุตร (2540) ได้ท�ำวิจัยประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย พบว่า ด้านผลผลิต
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติและความสามารถเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับ
มาก และกาญจนา มณีแสง (2541) ได้ท�ำวิจัยประเมิน
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
ด้านผลผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมีคุณภาพ
ดี คือมีความรู้เชิงวิชาการสูง เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถ
ปรับตัวและมีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานผลการประเมินแต่ละด้านมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1.1 ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามอันดับ
คือ ด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชา ด้านวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนินการ
หลักสูตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์นวัตกรรมการการ
บริหารและผู้น�ำทางการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสนองความต้องการ
ของนิสิตเมื่อจบการศึกษาแล้วมีความต้องการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร ประกอบกับมีการประชุมอาจารย์ผสู้ อน
เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แล้วมีการก�ำหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา, 2554) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สรรฤดี หันสันเทียะ (2540) พบว่า ด้าน
องค์ประกอบของหลักสูตร ความมุ่งหมายของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหารายวิชาและกระบวนการ
การเรียนการสอนในหลักสูตรในส่วนของรายวิชาบังคับมี
ความเหมาะสมในระดับมาก
1.2 ด้ า นสภาพการน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้
โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา และ
การบริหารหลักสูตร ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา มีการพัฒนาอาจารย์
ผูส้ อนโดยมีประชุม อบรมสัมมนาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการจัดการ
เรียนการสอนได้ใช้อาคารเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ ซึง่

มีความเป็นสมัยใหม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และ
มีการติดตามการน�ำหลักสูตรไปใช้โดยจัดประเมินความ
พึงพอใจของนิสติ ทีจ่ บการศึกษาทุกปีและจัดปัจฉิมนิเทศ
นิสิตเพื่อให้ประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
(ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษา, 2557)
ดังที่ Phenix (1997) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง
ความรูท้ งั้ หมดทีม่ าจากหลักวิชาทีร่ ะบบการศึกษาก�ำหนด
แนวทางไว้ให้การเรียนการสอนที่สนองต่อจุดมุ่งหมาย
ของหลั ก สู ต ร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ภ าพร
เรื อ งปิ ย ะเสรี (2551) ได้ ท� ำ วิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง พบว่า การจัดการเรียนการสอน ด้านความ
เหมาะสมของอาจารย์ วิธีการสอน งานที่ก�ำหนดให้
ปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของการจัดการศึกษา
ด้านการวัดผลและการประเมินผล อาจารย์ นักศึกษาและ
มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามอันดับ
คือ คุณลักษณะของมหาบัณฑิต ทักษะการปฏิบัติงาน
ของมหาบัณฑิต และระดับผลการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
มี ก ารแจ้ ง ให้ อ าจารย์ ผู ้ ส อนมี ก ารเอาใจใส่ ช่ ว ยดู แ ล
พฤติ ก รรม บุ ค ลิ ก ภาพ และให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การเรียนย่อยในชัน้ เรียน เช่น การเข้าชัน้ เรียน การท�ำงาน
เป็นกลุ่ม การมีภาวะผู้น�ำ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Fahnbulleh (2004, p. 3548) ได้การศึกษาทัศนคติ
ของดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา Educational Administration
and Supervision พบว่า หลักสูตรปริญญาเอกของ
Ball State University มีความสมบูรณ์เพียงพอใน
การเตรียมบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพ มี
ความยืดหยุน่ ในด้าน นักศึกษาของหลักสูตรปรัชญา และ
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จตุพล อธิคม (2543) ได้ทำ� การประเมินหลักสูตรปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเมื่อส�ำเร็จการศึกษาสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอาจารย์เห็นว่าน่าพอใจ สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง และนักศึกษามีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามศูนย์
การศึกษาทีน่ สิ ติ เลือกเรียน โดยรวมและ รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำทางการศึกษา
มีการจัดการศึกษาทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็น
ที่ตั้งคือที่บางแสน จังหวัดชลบุรี และที่ต่างจังหวัดคือที่
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี แต่ละพื้นที่มีสภาพ
อาคารเรียน แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน
มี ค วามพร้ อ มแตกต่ า งกั น อาจารย์ ผู ้ ส อนมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น
อาจารย์ประจ�ำ และอาจารย์พเิ ศษมีความรูค้ วามสามารถ
หลากหลายแตกต่างกัน นิสิตที่เลือกเรียนแต่ละศูนย์
การศึกษามีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามบริบทของสถานที่
เรียน ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีสภาพต�ำแหน่งการปฏิบัติงาน
คือครูผู้สอนในสถานศึกษา และมีผู้บริหาร รองผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา หั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ แ ละอื่ น ๆ
คละกันไป โดยสภาพการจัดการศึกษา ณ ที่ตั้งศูนย์
การศึกษาบางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลาเรียนจะเป็น
ช่วง 17.00-20.00 น. จัดการเรียนการสอน ณ อาคาร
QS1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ สภาพห้ อ งเรี ย นทั้ ง ในด้ า น
ที่ นั่ ง เรี ย นและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ โสต
ทัศนูปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ยังไม่ค่อยเอื้ออ�ำนวยมากนัก เป็นผลให้การประเมิน
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับต�่ำกว่าทุกประเภท
ศูนย์การศึกษา ส่วนศูนย์การศึกษาสระแก้วอาจเนื่อง

มากขาดเจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลวั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื่ อ เทคโนโลยี
การเรียนการสอนเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพต�่ำบางสิ่ง
ขาดประสิทธิภาพ (ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�ำ
ทางการศึกษา, 2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชม
ศรีสะอาด และคณะ (2539) ได้ท�ำการประเมินหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ โดย
สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ นิสติ ปีสดุ ท้าย บัณฑิต
และผู้บังคับบัญชาบัณฑิต พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสมในระดั บ
มาก ส่วนปัจจัยเบื้องต้นอื่น ๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียน
การสอนส่วนใหญ่มีความเพียงพอ มีคุณภาพและมีความ
สะดวกในการใช้บริการในระดับมาก ด้านกระบวนการ
การบริหารหลักสูตรส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ยกเว้นการส�ำรวจปัญหาและความต้องการใช้วัสดุ
อุ ป กรณ์ งบประมาณเพื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรร การน�ำผลการประเมินการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนการสอนเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนการบริหารหลักสูตร มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผล
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการน�ำผลและ
ประเมินผลปรับปรุงการเรียนการสอนมีความเหมาะสมใน
ระดับน้อย และด้านผลผลิต ผูส้ ำ� เร็จการศึกษามีคณ
ุ สมบัติ
และความสามารถเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรในระดับมาก และพบว่าคุณสมบัตแิ ละความ
สามารถของมหาบัณฑิตที่เป็นจริง และที่ผู้บังคับบัญชา
คาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ า นองค์ ป ระกอบเบื้ อ งต้ น ของหลั ก สู ต ร
คณะศึกษาศาสตร์และศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น�ำทางการศึกษา ควรสนับสนุนด้านทรัพยากรที่ใช้ใน
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การด�ำเนินหลักสูตรโดยมีการคัดสรรอาจารย์พิเศษใน
การสอนที่มีทักษะและเทคนิคการสอนสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และสนองความต้องการของนิสิต มี
การจัดตัง้ กองทุนส�ำหรับนิสติ ทีเ่ รียนดีแต่ไม่มคี วามพร้อม
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้นิสิตได้ทราบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ด้ า นสภาพการน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ ศู น ย์
นวั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา ควรมี
การประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนการรับสมัครเข้าเรียน การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนา
เค้าโครงงานวิจัย (วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์) และการจัด
ให้นิสิตได้ศึกษา/ดูงานนอกสถานที่ให้มากยิ่งขึ้น
3. ด้ า นประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร
ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ ทางการศึ ก ษา
ควรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการสอนให้นิสิตมี
ความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ มีการตรวจสอบ เอาใจใส่
ด้านผลการเรียนของนิสิตให้สอดคล้องกับการพัฒนา
นิสิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น เช่น มีการ
จัดกิจกรรมให้นิสิตปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการเรียน
การสอน ให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นในวิชาที่สอนให้
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

4. ศู น ย์ น วั ต กรรมการบริ ห ารและผู ้ น� ำ
ทางการศึกษา ควรพัฒนาด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ข องการจั ด
การเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาบางแสน จันทร์พุธ-ศุกร์ ให้มคี วามพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนศูนย์การสอนสระแก้วควรประสานงานกับ
ผู้บริหารวิทยาเขตสระแก้วให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดย
เฉพาะในการอ�ำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตร
2. ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมิน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามความคิดเห็นของนิสิตศูนย์การศึกษาบางแสน
จันทร์-พุธ-ศุกร์
3. ควรวิ จั ย พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
ศูนย์การศึกษาบางแสน จันทร์-พุธ-ศุกร์
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บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
“ค�ำพ่อสอน”
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับความสุขในการด�ำเนินชีวิต
นพมณี เชื้อวัชรินทร์*
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อรสุดา เจริญรัถ: บรรณาธิการ

ความเป็นมาของหนังสือ “ค�ำพ่อสอน” อันเป็นหนังสือ
ที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน นั้นมีการจัดท�ำขึ้นครั้งแรกเนื่องในโอกาสการจัดงานพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม
2542 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริเกี่ยว
กับเด็กและเยาวชนมาประพฤติปฏิบัติ ต่อมาในโอกาสการจัด
งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดท�ำ
หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกีย่ วกับความ
สุขในการด�ำเนินชีวติ ขึน้ ซึง่ ถือเป็นหนังสือ “ค�ำพ่อสอน” เล่มทีส่ อง
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและเชิญชวนชาวไทยให้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริเกีย่ วกับความสุขในการด�ำเนินชีวติ มาประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงของชีวิตและความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้มีการ
จัดพิมพ์ไปแล้วไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมี ดร.อรสุดา เจริญรัถ เป็นบรรณาธิการร่วมกับคณะบรรณาธิการอีก 11 ท่าน
ภายใต้ค�ำแนะน�ำดูแลของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ เช่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ซึ่งถือเป็นหนังสือที่มี
คุณค่ายิ่งของคนไทย ซึ่งผู้เขียนบทความปริทัศน์หนังสือ ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในฉบับนี้ จึง
ขอน้อมน�ำมาเสนอและแนะน�ำให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้อา่ นเพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้เกิดความสุขอย่างยัง่ ยืน
หนังสือ“ค�ำพ่อสอน”ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกีย่ วกับความสุขในการด�ำเนินชีวติ เล่มนี้
เป็นการประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทีพ่ ระราชทานไว้
ในโอกาสต่างๆเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ ที่เป็นไปเพื่อการสร้างความสุขในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งกองบรรณาธิการได้
ช่วยกันรวบรวมและน�ำเสนอในรูปแบบของหนังสือ โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ พร้อมทัง้ ล�ำดับเนือ้ หาให้มคี วามเชือ่ มโยงและ
สอดคล้องกัน โดยพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสของพระองค์ทา่ นนีม้ คี วามลึกซึง้ และครอบคลุมความเป็นมนุษย์
อย่างแท้จริงอันประกอบด้วย ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและสิง่ แวดล้อม พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสของ
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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พระองค์นนั้ มีลกั ษณะเฉพาะและมีความพิเศษอยูใ่ นเนือ้ ความ ดังในค�ำปรารภของหนังสือโดยท่านศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ ประเวศ วะสี ที่กล่าวพอสรุปได้ว่ามีความแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไปที่เรียนรู้ในเรื่องนอกตัวตนของ
เราเกือบไม่มเี ลยทีจ่ ะให้เรา เรียนรูท้ จี่ ะรูจ้ กั ตนเอง ซึง่ เมือ่ เราไม่รจู้ กั ตนเองก็จะตัง้ อยูบ่ นความดีได้อย่างไร แต่พระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเปรียบ
เสมือนพ่อของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยนั้นพระองค์ท่านจะเน้นให้ รู้จักตนเอง คือ
ระลึกรู้กาย ระลึกรู้จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง (Metacognition) หรือที่เรียกได้ว่าคือการครองสติ หรือ เจริญ
สติ และเมื่อเรารู้ตนเองแล้วก็จะสามารถควบคุมก�ำกับให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องอันหมายถึง ศีล นั้นได้โดย
อัตโนมัติ เมื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้อยู่จนเป็นประจ�ำก็จะกลายเป็นนิสัยที่เราแสดงออกมาได้อย่างเป็นปกติสุข และ
การปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งทางกาย ทางจิตใจและทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นจะท�ำให้สังคมของเราสามารถอยู่กันได้
อย่างมีความสุขและยั่งยืนนอกจากนี้ ความสุขที่เกิดจากการรู้ตนเอง การเข้าถึงความจริง เข้าถึงความดี นั้นจะท�ำให้
เป็นสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งสามารถสร้างและปฏิบัติกันได้ทุกคน
การอ่านหนังสือ “ค�ำพ่อสอน”ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับความสุขในการด�ำเนิน
ชีวติ เล่มนีแ้ ต่ถา้ อ่านเพือ่ เป็นความรูก้ จ็ ะเข้าใจเพียงผิวเผิน ไม่ถอ่ งแท้ ดังนัน้ จึงควรอ่านให้ละเอียดและพยายามท�ำความ
เข้าใจความหมายในพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสของพระองค์ท่านแล้วน�ำมาปฏิบัติจะท�ำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่ง
ขึ้นแล้วน�ำกลับมาอ่านทวนซ�้ำท�ำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติต่อเนื่อง ผลจากการปฏิบัติจะท�ำให้ค่อยๆพัฒนา และ
เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆความสุขอันประณีตที่อาจไม่เคยพบมาก่อนจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน
ส�ำหรับสาระที่น�ำเสนอของหนังสือเล่มนี้ ทางท่านบรรณาธิการและคณะได้รวบรวมและเลือกสรรน�ำมา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการด�ำเนินชีวิต โดยยังคงรักษาข้อความไว้ตามต้นฉบับของพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ำรัสของพระองค์ทา่ นมาเป็นอย่างดี และน�ำมาจัดหมวดหมูเ่ พือ่ ให้เป็นระเบียบแบบแผน มีการแบ่งประเด็น
หัวข้อต่างๆไว้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านความสุขกาย ด้านความสุขด้านจิตใจ ด้านความสุขของการอยู่ร่วมกัน โดยมีภาพ
พระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประกอบรวมอยู่ด้วย จ�ำนวน 227 หน้า ในหนังสือ
เล่มนี้ด้วย
ผู้เขียนบทความปริทัศน์ขอแสดงรายละเอียดโดยสรุปในแต่ละประเด็นของหนังสือไว้ดังนี้
1. ด้านความสุขกาย นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การออกก�ำลังกาย การฝึกฝนร่างกายให้อดทน
และแข็งแรง
2.ความสุขด้านจิตใจ นัน้ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับศิลปะและการดนตรี การฝึกฝนจิต ให้มคี วามเข้มแข็ง มีสติ ระลึกรู้
ซึง่ โดยแท้จริงแล้วสุขภาพกายและสุขภาพจิตนีม้ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กันอย่างยิง่ จนในบางครัง้ เรามิสามารถ
แยกออกจากกันได้ต้องพัฒนาฝึกฝนไปคู่กันและต้องท�ำงานอย่างสามัคคีกันจึงจะน�ำพาให้เจ้าของร่างกายด�ำรงอยู่ได้
อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงถึงความสามัคคีของคนในชาติอีกด้วย
3.ความสุขของการอยู่ร่วมกัน ที่แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ ด้านคุณธรรม ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนั้นควรมีเมตตากรุณาต่อกัน สามัคคีกัน ส�ำนึกรับผิดชอบในหน้าที่การ
งานของตน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ การตั้งอยู่ในความดี และแม้ว่าสังคมจะเจริญรุดหน้าไปเพียงใด
ก็ตามแต่สิ่งที่เราทอดทิ้งไปไม่ได้คือทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยา การรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพากรธรรมชาติ
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สุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งและอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอันเป็นความโชคดีมากที่มีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ า่ นทรงตัง้ อยูใ่ นความดี ทรงเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละเสียสละเพือ่ ประเทศไทยและประชาชนของพระองค์
ไว้มากมายอย่างหาที่สุดมิได้นี้จึงใคร่ขออัญเชิญความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่ประทับใจจากการได้อ่านจาก
หนังสือเล่มนี้มาฝากท่านผู้อ่าน ดังนี้
…ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จัก
อบรมเด็กทัง้ ในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทัง้ ให้มคี วามส�ำนึกรับผิดชอบในหน้าทที่ และในฐานะทีจ่ ะเป็น
พลเมืองดีของชาติตอ่ ไปข้างหน้า การให้ความรูห้ รือทีเ่ รียกว่าการสอนนัน้ ต่างกับการอบรม การสอนคือการให้ความรู้
แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่าง
เดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย…
หนังสือเล่มนี้ มีคณ
ุ ค่า มีความน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการสร้างสรรค์ชวี ติ และสังคมทีด่ โี ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเหมาะกับบุคลากรทางการศึกษาที่จะน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและอนาคตของชาติให้ดีมี
คุณภาพและมีความสุขอย่างแท้จริงต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความปริทัศน์แนะน�ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นการ
ส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยกัน

หนังสืออ้างอิง
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. (2552).ค�ำพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาททและพระ
ราชด�ำรัสเกี่ยวกับความสุขในการด�ำเนินชีวิต.พิมพ์ครั้งที่ 8มูลนิธิพระดาบส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
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ผู้ส่งบทความ (ผู้เขียน/ผู้วิจัย) ชื่อ……….……….................………นามสกุล……………....……….........…..……..........
ชื่อ-นามสุกล(ภาษาอังกฤษ) ……………………………….........…………………………....…………………………….........…...………
ส่งในนาม คณาจารย์ /เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาโท/เอก อื่นๆ ระบุ....................................
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ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
		
จ�ำนวน 2,500.-บาท ต่อหนึ่งบทความ
		
ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของคณะศึกษาศาสตร์ เพราะ
เป็นบุคลากรประจ�ำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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๓. ข้อความ/รูปภาพ/ข้อมูล ทั้งหมดที่ปรากฏ รับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้า หากมีการอ้างอิงผล
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อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
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ค�ำแนะน�ำในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่เผยแพร่บทความ
วิชาการ และบทความวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย์
นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานภายนอก และเพือ่ ให้การตีพมิ พ์บทความวิจยั และบทความ
วิชาการมีความถูกต้องและได้มาตรฐานสากล จึงได้กำ� หนดเกณฑ์ และค�ำแนะน�ำในการส่งบทความวิจยั และบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
หลักเกณฑ์โดยทั่วไป
1. บทความที่เสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา สหวิทยาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา
3. เป็นบทความวิจยั (research article) บทความวิชาการ (journal article) ปริทศั น์หนังสือ (book review)
4. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ
5. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) พร้อมวุฒิการศึกษา ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนอย่างชัดเจน
6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตพี มิ พ์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการ
ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
8. บทความทีส่ ง่ มาจะได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ เมือ่ ได้รบั การพิจารณากลัน่ กรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความก่อนอย่างน้อยสองท่าน
9. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน
ผู้เขียน
10. ผู้ที่ส่งบทความต้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 2,500 บาทต่อ 1 บทความ พร้อมกับการ
ส่งต้นฉบับบทความ ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ ยกเว้นนิสิต คณาจารย์ บุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักเกณฑ์ส�ำหรับบทความของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. บทความวิจัยจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องลงนามในใบรับรองบทความ
2. บทคัดย่อในบทความวิจัยมิใช่การน�ำเอาบทคัดย่อในรายงานการวิจัยทั้งหมดมาใส่ในบทความวิจัย
3. กองบรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) แล้วและผู้ส่งบทความปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น หากมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วน โปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน
4. เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในวารสารศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความกรุณาสมัครเป็นสมาชิก
วารสารศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี
5. เพือ่ แสดงให้เห็นว่าวารสารศึกษาศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ
วิจยั จึงขอความร่วมมือในการใช้ประโยชน์วารสารศึกษาศาสตร์ในการอ้างอิงบทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
อย่างน้อย 2 อ้างอิง
6. ระยะเวลาในการด�ำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือน
ค�ำแนะน�ำการเขียนและส่งต้นฉบับ
การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ต้นฉบับจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนให้สั้นที่สุดไม่เกิน 15 บรรทัดหรือ
350 ค�ำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย สถานที่ท�ำวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง ช่วงเวลาที่ท�ำวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
3. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษขาว มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รวมตารางรูปภาพและเอกสาร
อ้างอิง จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์ พร้อมค�ำส�ำคัญ (Keywords) อยู่ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 ค�ำ
4. บทความภาษาไทย ใช้ตวั อักษรแบบ “Th SarabunIT” ชือ่ บทความใช้ตวั อักษรขนาด 20 ตัวหนา บทคัดย่อ
และเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ชื่อผู้เขียน E-mail ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ชื่อหัวข้อและ
หัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรแบบ “Times New Roman” ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 14
ตัวหนา ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 11 ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษร
ขนาด 12 ตัวหนา

5. เนื้อหาของบทความประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
บทความวิจัย : - ประกอบด้วย บทน�ำหรือความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย สมมติฐาน (ถ้ามี) การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด วิธีด�ำเนินการวิจัย (ระบุวิธีการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การด�ำเนินการวิจัย หรือการทดลอง
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัยโดยอาจมีรูปภาพ ตารางและแผนภูมิประกอบเท่าที่จ�ำเป็น สรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะส�ำหรับปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจยั ต่อไป) เอกสาร
อ้างอิง ต้องอ้างอิงในระบบ APA เท่านั้น
บทความทีส่ รุปมาจากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนพิ นธ์ ให้ใส่ชอื่ อาจารย์ทปี่ รึกษา พร้อมต�ำแหน่งทางวิชาการ และ
สังกัด หลังชื่อผู้นิพนธ์
บทความวิชาการและบทความอื่นๆ: -ประกอบด้วย บทน�ำ เนื้อหา บทสรุป และ เอกสารอ้างอิง
ปริทัศน์หนังสือ: ประกอบด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือ หรือต�ำราวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็น
วิชาการ บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของหนังสือในภาพรวม และ
เนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือ ประโยชน์ของหนังสือนั้น
6. ถ้ามีรปู ภาพประกอบ กราฟ หรือตาราง ควรเป็นภาพถ่ายขาว – ด�ำ ทีช่ ดั เจน คมชัดต้องระบุลำ� ดับและหัวข้อ
7. ส่งต้นฉบับ 3 ชุด พร้อม CD ข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Word โดยชุดแรกใส่ ชื่อผู้เขียน E-mail และ
การอ้างอิงชื่อผู้เขียน ต้นฉบับอีก 2 ชุดปกปิดชื่อผู้เขียน และข้อมูลของผู้เขียน เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

การเขียนเอกสารอ้างอิง
ระบบ APA (6th Edition) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
หลักเกณฑ์ทั่วไป

ในบทความภาษาอังกฤษ ให้ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในการเขียนบทความ (I หรือ We) ให้เขียนประโยคใน
รูปแบบประโยคกรรตุวาจก (Active Voice) มากกว่าประโยคกรรมวาจก (Passive Voice) และให้ใช้ภาษาที่มีความ
เฉพาะเจาะจงและละเอียดอ่อนของการอ้างถึงบุคคล
การอ้างอิงเอกสาร
ใช้การอ้างอิงตามระบบสากล โดยการอ้างอิงจะแยกเป็น
1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citations)
1.1. ภาษาไทย
ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ ชื่อ-สกุล
ผู้แต่ง ไว้ในเนื้อหาตามด้วยปีที่พิมพ์ และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง เช่น
(สุจิตต์ วงศ์เทศ, 2548: 78) แต่ถ้าชื่อผู้แต่งที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของบทความให้วงเล็บเฉพาะปีที่พิมพ์ ต่อจากชื่อ
ผู้เขียนได้เลย เช่น สุจิตต์ (2548)
รูปแบบ
ชื่อ – นามสกุล, ปีพิมพ์ : หน้าที่ปรากฏข้อความ
1.2. ภาษาอังกฤษ
การอ้างอิงผู้แต่งหนึ่งคนหรือหลายคน
1.2.1 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสองคน ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่ง คั่นระหว่างด้วยเครื่องหมาย & แล้วตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson & Smith, 2015)
1.2.2 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสามถึงห้าคน ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งทั้งหมด คั่นระหว่างด้วยเครื่องหมาย
& ก่อนผู้แต่งคนสุดท้าย แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson, Smith, & zaClare, 2015)
หากเป็นการอ้างผลงานเดิมในครั้งที่สอง ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก และค�ำว่า et al. แล้วตามด้วยปีที่
พิมพ์ เช่น
(Peterson et al., 2015) ค�ำว่า et al. เพียงจุดหลังค�ำว่า al. เท่านั้น
1.2.3 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งหกคนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก และค�ำว่า et al. แล้วตามด้วย
ปีที่พิมพ์ ทั้งในการอ้างครั้งที่หนึ่งหรือครั้งต่อ ๆ มา เช่น
(Peterson et al., 2015)
1.2.4 การอ้างอิงผลงานหลายชิ้น ให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อสกุลผู้แต่ง คั่นระหว่างด้วยเครื่องหมาย ; เช่น
(Johnson, 2015; Peterson, 2010; Ortega, 2014)
1.2.5 การอ้างอิงโดยใช้ค�ำพูดโดยตรงของผลงาน (direct quote) ให้ใส่เลขหน้า เช่น
(Peterson, 2015, p. 30)

2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง
ให้มีการอ้างอิงโดยการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน จัดเรียงรายการตามล�ำดับ
อักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” ส�ำหรับผลงานภาษาไทย หรือ “Reference” ส�ำหรับผลงานภาษา
อังกฤษ และให้ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA 6th Edition) ดังตัวอย่าง
วารสารและนิตยสาร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
ตัวอย่าง
มนตรี แย้มกสิกร. (2551). เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน: ความแตกต่าง 90/90
Standard และ E1/E2. วารสารศึกษาศาสตร์. 19(1), 1-16.
Rinke, C. R. (2011). Career trajectories of urban teachers: A continuum of perspectives,
participation, and plans shaping retention in the educational system.
Urban Education, 46(4), 639-662.
Gu, Q., and Li, Q. (2013). Sustaining resilience in times of change: Stories from Chinese
teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(3), 288-303.
หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
มนตรี แย้มกสิกร. (2549). การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
Norman, D, A. (2002). The design of everyday things. New York, NY: Basic books.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ……… จาก http://
www …………
ตัวอย่าง
อ�ำนวย สุภเวชย์. (2542, 3 พฤษภาคม). “เพื่อคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันมีบทบาท ส�ำคัญอย่างไร,
25-28. ฐานเศรษฐกิจ.19(377), 25-28 สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2542 จาก http://www.
thainews.th.com
Wollman, N. (1999). Influencing attitudes and behaviors for social change. Retrieved
from http://www.radpsynet.org/docs/wollman-attitude.html.

รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ปี สถานที่จัด.
เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์
ตัวอย่าง
กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน,
25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ:
ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., and Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in
personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol.38.
Perspectives on Motivation (pp.237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์, สถาบันการศึกษา. เมืองที่พิมพ์:
ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ชัยยศ ชาวระนอง (2544). สภาพการใช้ ปัญหา และความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์และ
นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. (2550). ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายที่พัฒนา
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในห้องเรียน ของนิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: The poetry of Richard Wilbur. Unpublished
doctoral dissertation, University of Conecticut, USA.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก
ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา
ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
ดร.นฤมล ศิระวงษ์
ดร.บุญลือ ทองอยู่
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

Academic Issues
Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) : Overview, Misconceptions, and
Considerations for Implementation

Research in Education
Model of Academic Cooperation Network
Development of Primary Educational Service
Area Offices Under the Office of Basic Education
Commission
Development of School-Based Management Model
for Local for Schools in Service of Khon Kaen
Provincial Administrative Organization
A Model for Knowledge Management of Academic
Affairs Department under Chanthaburi Primary
Educational Service Area Office 1
Strategies of Academic Administrationfor Learning
Management to Develop Higher-order on Thinking
Skills of Lower Secondary School Students under
the Secondary Educational Service Area
The Development of Learning Management
Strategy Based on Systems Thinking and Project
Based Learning Approaches to Enhance Scientific
Thinking and Creative Problem Solving Abilities of
the Young Children
The Study of the Effects of Problem Based
Learning on Learning Achievement and Scientifics
Attitudes of Prathomsuksa VI Students
High School Students’ Conceptions in the Topic of
Cell and Cell Division
The Development of Instructional Package Science
Learning Substance on Matter and It’s Properties
for Prathomsuksa Six Students
Mathematical Problem Solving Ability Using
Problem-Based Learning of Mattayomsuksa Three
Students on Surface Area and Volume

Book Review
Teachings of Our Father

The Effects of Learning Activity by Using Open
Approach to Mathematical Problem Solving and
Creativity of Mathayomsuksa Five Students
Satisfaction of Personnel and Students to the
Development Dimension of Art and Culture of
Faculty of Education , Burapha University
Development of 2.5D Web-based Instruction on
Infographic
Development of the Dialectical Behavior Group
Counseling Program on Posttraumatic Growth of
Breast Cancer Patients
Achievement of Ethics and Laws in Nursing
Profession from Meaningful Verbal Learning
Development of Indicators for Corporate Social
Responsibility of Secondary Schools in The
Eastern Region under the Office of Basic Education
Commission
Perception and Expectation on the Role of
Innovative Administration and Educational
Leadership Center of the Basic School
Administrators, Eastern Region, Thailand
The Process of Knowledge Management on
Dramatic Arts for High School Students: A Case
Study on Instructional Website through a Blended
Learning System.
Development of a Science Instructional Package
on Units of Living Things for Mathayomsuksa One
Students
The Evaluation of Master’s Degree Curriculum In
Educational Administration (Revised B.E. 2554),
Burapha University

