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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพ่ือเผยแพร่ความคิดและพัฒนาการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องผ่านบทความวิชาการและบทความ 

		 	 วิจยัทางการศกึษาในประเดน็ทีน่่าสนใจ	มคีวามทนัสมยัและเป้นประโบชน์ต่อวงการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ

	 2.		 เพื่อเสนอผลการทดลอง	 การค้นคว้า	 และการวิจัยของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 

		 	 สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

	 3.		 เพือ่เป็นศูนย์กลางในการอภปิรายประเดน็และปัญหาทางการศึกษา	เพ่ือแสวงหาทางเลอืกท่ีเหมาะสมกบัสภาพ 

		 	 ของสังคมไทย	 ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา	 นักวิชาการทางการศึกษา	 เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ 

		 	 สภาพของสังคมไทย	ระหว่างนักศึกษา	บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ	ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน 

		 	 วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

	 4.		 เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการให้กับคณะครุศาสตร์	ศิษย์เก่า	ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	 

		 	 วารสารครุศาสตร์ประกอบด้วย	 บทความวิจัย	 บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ	 การจัดพิมพ์วารสาร 

		 	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะครุศาสตร์	สมาชิกและผู้สนับสนุนทั่วไป

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.	ดร.ณัฏฐชัย	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์	ทิพย์ชาติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

บรรณาธิการ 
	 อาจารย์	ดร.ปัณญาพัฒน์	ขันทอง		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีลักษณ์	บุญยะกาญจน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติสุดา	ศรีสุข	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	ชาตรูประชีวิน	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนท์	เนื้อไม้หอม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทราวดี	มากมี	 มหาวิทยาลัยบูรพา
	 อาจารย์	ดร.อุดม	ศรีนนท์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Professor James W Chapman  Massey University

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจ�าฉบับ
	 ศาสตรเมธี	ดร.สุทธิพงศ์	หกสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รองศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	ชูก�าแพง	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิราศ	จันทรจิตร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธูปทอง	กว้างสวัสดิ์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรชัย	บุญมาธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธนานันต์	กุลไพบุตร	 มหาวิทยาลัยสกลนคร	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	พันธุ์พฤกษ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภัทรธิรา	ผลงาม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	 รองศาสตราจารย์สุรชา	อมรพันธุ์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.	ดร.ณัฏฐชัย	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยากานต์	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยยุทธ	ศิริสุทธิ์	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเนียร	พลหาญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต	บุญทองเถิง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมาน	เอกพิมพ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์	ทิพย์ชาติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา	แสนโสม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลทิพย์	ตรีเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วนิดา	ผาระนัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนากร	ปักษา	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วรค�า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรกานต์	จังหาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรรณวิไล	ดอกไม้	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ส�าราญ	ก�าจัดภัย	 มหาวิทยาลัยสกลนคร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทราพร	เกษสังฆ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวัฒน์	จุลสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทิพยวัฒน์	พันธะศรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุวัต	ชัยเกียรติธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชนิภา	อุดมทวี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวนุช	กุลาตี	 มหาวิทยาลัยนครพนม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรเดช	ชื่นประภานุสรณ์	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์		เมนะสินธุ์	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตรถ์ปัญปรัชญ์	ต้องประสงค์	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 อาจารย์	ดร.อาภรณ์	โพธิ์ภา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ชัยรัตน์	ชูสกุล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.รุ่งลาวัลย์	ละอ�าคา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.พีระพร	รัตนาเกียรติ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.อพันตรี	พูลพุทธา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ประยงค์	หัตถพรหม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ธิดารัตน์	อัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.วุฒิสิทธิ์	จีระกมล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 Miss.Siravan	Sarah	Prommawat	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 
	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์วารินทิพย์	ศรีกุลา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.โชติกา	ธรรมวิเศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์สุรศักดิ์	หาญธีระพิทักษ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์เนตรนภา	เรืองไชย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์ราตรี	สุภาเฮือง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.อัจฉริยา	พรมท้าว	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.	ธัญญลักษณ์	เขจรภักดิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์ธนาพล	ตริสกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์ณุชฎา	บูรณะพิมพ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ 
	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์ราตรี	สุภาเฮือง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์ธนาพล	ตริสกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายศิลปกรรม 
	 อาจารย์ชัชวาลย์	ลิ้มรัชตะกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางสาวดลธาดา	โยธาพล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ฝ่ายการเงิน 
	 นาสาวสุกัญญา	นาชัยดุลย์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ส�านักงาน 
	 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา		ส่วนงานวารสารวิชาการ		คณะครุศาสตร์			มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	

ก�าหนดเผยแพร่ 
	 ปีละ	2	ฉบับ	ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน,	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

5

ข้อก�าหนดเฉพาะของวารสาร 

	 1.		 เป็นบทความวิจัย	บทความวิชาการ	บทความปริทัศน์	Short	Communication	และมีรายการอ้างอิง	

	 2.		 บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง	จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ	โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่ม ี

	 	 อยู่ในความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ	

	 3.		 ไม่เป็นบทความแปล	บทความสัมภาษณ์	

		 4.	 รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็น		

		 	 นิติบุคคล	

	 5.	 บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Review)	

	 6.	 ข้อคิดเห็นใด	 ๆ	 ของบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดท�าวารสารไม่จ�าเป็น 

	 	 ต้องเห็นด้วย	

	 7.	 กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์	ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

พิมพ์ที ่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

	 โทร.	09-5672-9030		E-mail:	rmupress@gmail.com

ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้	ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	เฉพาะสาขาวิชาการ 

ตีพิมพ์ซ�้าต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
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บรรณาธิการแถลง

	 วารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ปีที่	16	ฉบับที่	2	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	2562	ยังคงเป็น

วารสารที่ได้รับการยอมรับในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เผยแพร่ในฐานะ	

วารสารในกลุ่มที่	1	ของฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	ในการจัดท�าวารสารทุกฉบับนั้น	กองบรรณาธิการ								

ให้ความส�าคญัในการคดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุทิีม่ากด้วยประสบการณ์และความสามารถทางด้านวชิาการสงู	(Peer	review)				

เพือ่ท�าการตรวจสอบบทความทางวชิาการ	บทความวจิยัให้ได้บทความทีม่คีณุภาพเผยแพร่องค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์ทัง้

ด้านการศึกษาและการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแก่ผู้สนใจได้ท�าการศึกษาและพัฒนาต่อยอด

องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและเป็นสากล

	 กองบรรณาธิการได้น ้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 มาใช้ในการด�าเนินงาน	 3	 ประการ	 คือ	 

ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 ในด้านพอประมาณนั้นน�ามาใช้ในการบริหารงานการควบคุม 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 ด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขความสุจริตและการบริหารจัดการงานวารสารที่เหมาะสม	 

ในด้านความมีเหตุผล	ในการด�าเนินการจ�าเป็นต้องมีการตัดสินใจและการพิจารณาอย่างถีถ้วนและเหมาะสม	การตัดสิน

ใจในการด�าเนินงานอยู่ภายใต้การไตร่ตรอง	ถีงเหตุ	และพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่รอบคอบ	โดยผ่าน

กระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัของคณะท�างาน	ของกองบรรณาธกิาร	และด้านการมภีมูคิุม้กนัทีด่นีัน้	จากการเปลีย่นแปลง

ทีไ่ม่มคีวามแน่นอนทัง้สถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ	คณะกรรมการด�าเนนิงานมุง่มัน่และตัง้มัน่ในการบรหิาร

จัดการอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ	เช่น	การติดตามข่าวสาร	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา	ทิศทางการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์	 ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลงานทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	 ทันต่อโลกและทันต่อ

เหตุการณ์		ในการด�าเนินงานตามหลัก	3	ประการนั้น	จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้	ผสานกับคุณธรรมและประสบการณ์มาใช้

ประกอบการด�าเนินงาน	จึงจะสามารถท�าให้การด�าเนินงานนั้น	ๆ	ประสพผลส�าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 ขอน้อมร�าลึกและด�าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและขอน้อมน�าพระราชด�าริใส่เกล้า 

ใส่กระหม่อมในการด�าเนินการ	พัฒนาองค์กรและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ตามบริบทของสังคมและ 

ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษา	ภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อไป

	 ข้าพระพุทธเจ้า	กองบรรณาธิการวาสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

				อาจารย์	ดร.ปัณญาพัฒน์		ขันทอง

บรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิชาการ

ทิศทางการบริหารจัดการกีฬาเพื่อการเรียนรู้สู่อนาคต 17

 วิกรม  สวาทพงษ ์

หลักการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ 23

 ทองสง่า  ผ่องแผ้ว

แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 31

 พระมหาประเสริฐ สุเมโธ

บทความวิจัย
กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างนาฏยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยกับ 45
วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน-ล้านช้าง
 ปัทมาวดี  ชาญสุวรรณ

การศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรมจากคติความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้า 57
 อุรารมย์ จันทมาลา

การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT   67
ร่วมกับเว็บสนับสนุน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 ธนาภรณ์ บุญเลิศ

การสร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย  83 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2561-2565) 
 ธิดารัตน์ อัฐกิจ

กระบวนการสืบทอดการล�าประชันตามวิถีปราชญ์ของศิลปินอาวุโสในสาธารณรัฐ 99
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 สุธีระพงษ์  พินิจพล

การเปรียบเทียบผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล      107	
อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

 สุวมาศ  ไชยบูรณ์



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

9

ผลการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง สารรอบตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 119	

 สุจิตรา วงษ์อินตา

บทบาทศิลปินแห่งชาติต่อความเป็นชาติและสังคมวัฒนธรรมไทย 129

 นันทวัน ณ กาฬสินธุ์

การพัฒนาทักษะ 4Cs ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PCBL เสริมด้วยการใช้ค�าถาม 139

 รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร  157

โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 นัทริยา  ไชยศล 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยง 169	

ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ภาณิชา ศรีรัตน ์

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  183 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 วนิดา พรมเขต 

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง ที่ส่งเสริม 199

ความคิดสร้างสรรค์ ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อรนุช ชูรัตน์

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ 211

โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด 

 บุญเลี้ยง ทุมทอง

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  219

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

 กัมปนาท  เสือทอง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญ  229	

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ธิดารัตน์  เขียวอ่อน  
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การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 239	
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 มนัญญา  นาคสิงห์ทอง  

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมความสามารถ 255
ในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ปิยธิดา  ศรีธัญรัตน์ 

พฤติกรรมการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์ 269	
องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 
 จตุรพร  พันธ์งาม 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของนักเรียน 281
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อุบลวรรณ ไทท้อง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหา 293
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 วิชิต ศรีโลห้อ 

การประเมินผลโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยงศึกษากรณี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 305
มัธยมศึกษา เขต 24
 สุทัศน์ แก้วค�า 

พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  315
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชลธิชา อาจประดิษฐ ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 325
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 วิชัย  พ้องเสียง

ปรากฏการณ์นาฏศิลป์ไทยในการแสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่ง ก๊อท จักรพรรณ์ อาบครบุรี 337
 เล็ก  สุขจิตร ์

การศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 347 
: วิจัยเชิงคุณภาพ
 วิชากร เฮงษฎีกุล
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การส่งเสริมทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา 359
วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุกูลนาร ี
 พิษณุวัฒน์ จุระยา

การจัดการทางวัฒนธรรมของศูนย์การค้าท้องถิ่นอีสานในจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด 369
ในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 โชติกา พรทินผล

การพัฒนาทักษะการนิเทศภายในฌรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 379	
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 ช�านาญ ระดารุต 

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด                     	391	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สมศรี ระดารุต 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสัมคมของนักศึกาาปีที่ 3 403
โรงเรียนชุมแพศึกษา 
 ชลิดา ลาปะ 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 411
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วิลาสินี พรรณะ 

การส่งเสริมทักษะปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ 423
ทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนผดุงนารี
 นพพร ใหม่คาม ิ

การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม ส�าหรับนักเรียน 433
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 ธเนศวร์ ประยูรชาญ

การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 439
เทคนิค TGT ร่วมกับเว็บสนับสนุน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 ณัชชา บัวชุม 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริม 451 
การคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ราตรี สุภาเฮือง  

ผลของการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันด้วยการประเมินแบบซิป 467
 วันชัย กองพลพรหม

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 479 
 รัตติกาล สารกอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่เศรษฐกิจสีเขียว 495	
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 วีระกิตติ์ เสาร่ม 

การพัฒนาศักยภาพการท�างานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ 511
 สุนทร ปัญญะพงษ ์

การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา  525
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
 จุฑารัตน์ วิลันดา 

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  535 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
 ธนวรรธ วัชโสก 

การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์ 555
สนับสนุน เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
 สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์

การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน  569	
วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบรบือ
 พิสิฐ โมกขาว 

Using Storytelling to Improve Students’ Reading for Pleasure of the Year 4  579
Librarian Study and English Students at Rajabhat Maha Sarakham University 
 ยุพรัตน์ ภูมิการีย์
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การพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์ 591
ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก
 เธียรชัย หลิมเจริญ

การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 601
 พยัคฆ์เพชร แสนค�า  

การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม โดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับสื่อสังคม  611 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 วิลาสินี เวียงอินทร ์

บทวิจารณ์หนังสือ

การพูดในที่ชุมนุม 625 

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  627

 

ใบสมัครสมาชิก 633 
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บทความวิชาการ
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ทิศทางการบริหารจัดการกีฬาเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต

Sports Management Direction for Learning Management in the Future

																																																																			 	 								วิกรม	สวาทพงษ์	และ	อภิภวัส	ปาลวัฒน์1    

		 	 	 	 	 	 	 									Wigrom	Sawadpong	and	Apipawat	Palawat1

บทน�า

 การบริหารจัดการ	 เป็นกิจกรรมท่ีได้มีการด�าเนินการหรือมีการใช้มาแล้วกว่า	 100	 ปี	 การจัดการองค์กรจะเป็น

เรือ่งหรอืเหตกุารณ์		เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัจัดการ	ววิฒันาการของการกฬีาเริม่ในประเทศอเมรกิา	ซ่ึงยงัไม่เป็นรปูแบบทางการ

จัดการที่ดี	ในปัจจุบันหลาย	ๆ	แหล่งข้อมูลที่ดีในการพัฒนาการกีฬาในประเทศอเมริกาเริ่มโดย	การตั้งรกรากในอังกฤษ	

(Webster’s	Dictionary,	1970)	ได้จ�ากัดความของค�าว่า	กีฬา	(Sport)	ไว้ว่า	คือสิ่งที่น�าไปสู่ความรื่นรม	ส�าราญ	เบิกบานใจ  

สิ่งที่ท�าให้เกิดความเพลิดเพลิน	เป็นเกมส์การแข่งขัน	หรือนันทนาการของนักกีฬา		ในอีกทางหนึ่ง	บ่งบอกถึงสิ่งที่ท�าให้

เกดิกจิกรรมร่วมการออกก�าลงักายของร่างกายทีม่รีปูแบบและกฎกตกิา	(The		American	Heritage		Dictionary,	1983)				

	 ในปัจจบุนัการกฬีาเป็นอตุสาหกรรม	ทีม่มีลูค่าหลายพนัล้านบาท	เป็นองค์กรทีร่วบรวมไว้ด้วยองค์ประกอบทีห่ลาก

หลายชนิด	 ที่พยายามหาผลก�าไรหรือไม่มีผลก�าไรก็ตามเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กรสมัครเล่นหรืออาชีพ	 

เป็นอตุสาหกรรมทีม่ผีูค้นมากมายหลายระดบั	หลายพนัล้านคน	ทัง้ชายและหญงิทัง้ก่อนเข้าเรยีน	กลุม่ทีเ่รยีนหนงัสอืหรอื

กลุ่มอื่น	ๆ	เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้	มีจ�านวนทีมกีฬามากมายที่มีการซื้อขายอุปกรณ์กีฬา	และมีผู้คนมากมายที่เข้า

ร่วมเป็นผู้ชมผู้เชียร์	กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ	คือ	การขายบัตรชมการแข่งขัน		การขายอุปกรณ์กีฬาหรืออื่น	ๆ	การซื้อขาย

ช่องโทรทศัน์ด้านการกฬีา	บคุคลท่ีอยูใ่นวงการกฬีากจ็ะมบีทบาทเม่ือเกดิการค้าขายขึน้	และจะมีลักษณะเฉพาะหรอืภาษา

ที่เฉพาะมากมายเกิดขึ้นในวงการกีฬาทุกที่	เช่น	เคยมีการฟ้องร้องคดี	กรณี	“Slam	dunk”	และอุตสาหกรรมกีฬามีการ

เติบโต	ไปในทิศทางเดียวกันกับ	ความสนใจของผู้คน	การสร้างสรรค์สิ่งต่าง	ๆ	ส�าหรับสิ่งที่เหมาะสมกับผู้คน	ก็จะมีงาน

เกิดขึ้นมากมายและกว้างขวางมากหลายระดับในองค์กรการอุตสาหกรรมการกีฬามีการเจริญเติบโต	 ไปในแนวเดียวกัน

ความสนใจในกิจกรรมการกีฬา	 ของผู้คนการสร้างสรรค์	 งานที่เหมาะสมกับผู้คนจึงมีมากมายกว้างขวางหลายระดับ 

ในองค์กรการกีฬา	

1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการจัดการการกีฬา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	อีเมล:	wigromsawadpong@gmail.com
   Lecturer	of	Sports	Management	Program	Faculty	of	Education,	Maha	Sarakham	Rajabhat	University		

		Email:	wigromsawadpong@gmail.com

Article Info: Received 12	December,	2018;	Received in revised form	30	January,	2019;	Accepted 5 February,	2019
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	 การศึกษาทางด้านการบริหารจัดการการกีฬา	ที่ประยุกต์ในอุตสาหกรรมการกีฬา	เป็นการประยุกต์เกี่ยวกับการ

ปรับเปลีย่นกระบวนการและรปูแบบขององค์กร	มมีากมายซึง่อาจจะเข้าใจผดิเกีย่วกบัความหมายการบรหิารจดัการ	เช่น		

งานบริหารการจัดการการกีฬา	ที่เป็นผู้จัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก	ผู้จัดการการตลาด	(บัตรเข้าชม)	ผู้จัดการอุปกรณ์	

ผู ้จัดการสปา	 ผู ้จัดการธุรกิจ	 ซ่ึงน้ีเป็นการน�าไปสู ่การท�างานที่ผิด	 เพราะว่าเป็นการจัดการคนเพียงอย่างเดียว	 

บ่อยครั้งผู้จัดการจะรับผิดชอบในการควบคุม	การใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก	เงิน	อุปกรณ์	และทรัพยากรอื่น	ๆ	ส่วนมาก

การบริหารจัดการจะเป็นงานท่ีท้าทายในองค์กรของผู้จัดการ	 ซึ่งผู้จัดการจะรับผิดชอบทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กับผลท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด	 ซ่ึงจะเหน่ือยกับการพยายามในการใช้ทรัพยากรและบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

(The		American	Heritage		Dictionary,	1983)				

	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 การเมืองและความมั่นคงมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการ

จดัการการกีฬาในทกุปัจจยั	ดงันัน้คณุสมบตัแิละบทบาทของผูจ้ดัการการกฬีา	ต้องมีการบรหิารอย่างมธีรรมาภบิาล	และ

มีความเป็นมืออาชีพ	 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการการกีฬาต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 เพราะทิศทางการจัดการการกีฬาในปีพุทธศักราช	 2560	 มีแนวโน้มที่การแข่งขันกีฬาจะอยู่ในรูปแบบสื่อ

นันทนาการผ่านการเผยแพร่ทางดิจิตอลเทคโนโลยี	และสื่อสาธารณะ	รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ด้านกิจกรรมกีฬาที่หลากหลาย	

ส�าหรับแนวทางการจดัการศึกษาระดบัดษุฎบีณัฑติ	และมหาบัณฑติ	ต้องเน้นการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์และสถานการณ์

จริงเพื่อให้สอดคล้อง	และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรกีฬา	(นักรบ	ระวังการณ์	และคณะ,	2556)

	 สรุป	 นักบริหารจัดการจะต้องเขียนวัตถุประสงค์	 ความส�าเร็จของงานทั้งหมด	 เริ่มจากคนที่มีความรู้เฉพาะ	 เช่น	

นักการตลาด	นักบัญชี	จะต้องมีความรู้โดยตรง	เป็นต้น	วิชาการบริหารจัดการ	จะกว้างมากมีเป็นร้อย	ๆ	เรื่อง	ใช่ว่าทุก

คนจะประสบผลส�าเร็จในการจัดการเสมอไป	ถ้าได้ศึกษาและเตรียมการ	จะท�าให้การบริหารจัดการมีความท้าทาย		และ

สร้างความแตกต่างของการจัดการ	ซึ่งอาจเป็นอาชีพหนึ่งที่ดี	

การจัดการแบบมืออาชีพ (The Need for Professionals in Management)

	 นักบรหิารจดัการมอือาชีพ	ถ้าปราศจากการเริม่ต้นด้วยการฝึกการจดัการมาก่อนนี	้	เป็นสิง่ทีไ่ม่น่าและให้อภยักบั

สิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือทั่วโลก	 ในทุกวันนี้	 ลองนึกภาพดูว่าโค้ชฟุตบอลที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกมเลยจะเป็นอย่างไร	 

ดังนั้น	ประมาณ	80%	ครั้งแรกในการเป็นผู้จัดการ	 เป็นการส่งเสริม	สนับสนุนลูกจ้างที่ไม่ใช้นักบริหารจัดการ	 (ลูกจ้าง)		

มาเป็นผู้จัดการซึ่งส่วนมากมาจากหัวหน้างาน	ซึ่งสร้างไม่มีความมั่นใจ	ประหม่า	ในการบริหารจัดการซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง

ในการบริหารที่ล้มเหลว	สาเหตุหนึ่งมาจากความล้มเหลวเกี่ยวกับการจัดการคนในอเมริกา	ซึ่งท�าให้เกิดความล้มเหลวใน

การเป็นนักจัดการมืออาชีพ	การปฏิบัติอย่างนี้จะคล้ายกันทั่วโลก	สิ่งเหล่านี้เป็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้	สิ่งต่าง	ๆ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาไม่ได้รับรอง	ความส�าเร็จ	เมื่อจบการศึกษา	หรือออกไปเป็นผู้จัดการ

การกีฬา	แต่จะมีสิ่งที่เฉพาะชัดเจน	ในเรื่องความรู้การบริหารจัดการ	สิ่งเสริมสนับสนุนส่วนของความรู้ที่ขาดหายไป

	 จุดแข็งของนักบริหารจัดการมืออาชีพ	ในทุก	ๆ	องค์กร	และผู้จัดการทุกระดับทั้งชายและหญิง	ในการจัดการจะ

เป็นทางเลือกที่ดีกว่า	 นักจัดการมืออาชีพจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง	 กับความส�าเร็จที่เกิดขึ้น	 และการพัฒนาอย่าง 

เต็มที่ของบุคลากร		หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้จัดสิน	สาเหตุในสิ่งที่ท�าให้เกิดการแพ้หรือชนะการแข่งขัน	และข้อดีข้อ

เสยีของนกักีฬา	เช่นเดยีวกบันกัจดัการมืออาชพีกม็คีวามคาดหวงั	ในสิง่ทีเ่ขารบัผดิชอบว่าผลน่าจะออกมาดหีรอืเลว	และ 

มองไปข้างหน้า	กับสิ่งที่ท้าทายในแต่ละวันหรือในวันใหม่	(Lyndall	Urwick,	ed.,	1963)
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ทิศทางของการจัดการ (The Management Movement)

	 ความเคลือ่นไหวด้านการจดัการมกีระบวนการจดัเป็นรูปแบบองค์กร		มากกว่านบัหลายปี	ทีผ่่านมามนษุยชาตไิด้

รับความส�าเร็จมาต่อเนื่องจากความพยายาม	 การจัดการแบบกลุ่มมีความส�าคัญมาก	 ซ่ึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญกับองค์การ	 

การจัดการมีบทบาทโดยตรงและควบคุมกิจกรรมขององค์กร	 ซ่ึงวิวัฒนาการพัฒนาเรื่อยมาเป็นร้อย	 ๆ	 ปีจนกลายเป็น

ทฤษฎใีนปัจจุบนั	โปรแกรมแรกในการบริหารการกีฬา	มนัไม่ได้เร่ิมต้นจาก	1960	ซึง่การบรหิารจดัการไม่ได้ปรากฏชดัเจน	

จนเมื่อ	 200	 ปี	 ที่ผ่านมา	 และไม่มีการสอนด้านวิชาการในอเมริกาจนถึงปี	 1920	 จุดเริ่มต้นทางการจัดการเป็นการเริ่ม

ต้นทางอุตสาหกรรมมากกว่าใช้ในการจัดการกีฬา

	 วิทยาลยัธรุกจิ	ได้รบัความนยิม	และการจดัการเป็นสาขาวชิาหนึง่	ได้สนบัสนนุส่งเสรมิ	หลักสูตร	การบรหิารจดัการ

ทั่วไป	 มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการเป็นขบวนการพื้นฐาน	หมายความว่า	 การจัดการองค์กรทุกชนิด	 ทุกส่วนเป็นขบวน 

การพืน้ฐานของการจดัการทัง้หมดประกอบด้วย	การวางแผน	องค์กร	การปฏิบตั	ิการควบคมุ	(Claude	S.	George,	1963)	

การก�าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction)

	 ผู้บริหารจะก�าหนดทิศทางขององค์กรในรูปของวิสัยทัศน์	 (Vision)	 ภารกิจ	 (Mission)	 และวัตถุประสงค์	

(Objectives)	 ขององค์กร	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและเป็นเป้าหมายในระยะยาว	 ซึ่งจะมีความส�าคัญใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง	ความผันผวน	และความซับซ้อนของธุรกิจ	อาจท�าให้ผู้บริหารให้ความสนใจกับ

ปัญหาในระยะสั้นจนลืมวัตถุประสงค์ในระยะยาว	จึงต้องมีการก�าหนดทิศทางและจัดล�าดับความส�าคัญในความต้องการ

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจให้ชัดเจน	เป้าหมายของการจัดการกลยุทธ์	

	 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของเป้าหมาย	(Purpose)	ของธุรกิจไม่ใช่ยอดขาย	ไม่ใช่การลดต้นทุน	แต่จะเป็น

ความต้องการหรือมุ่งมั่นที่องค์กรจะด�าเนินไปถึงอนาคตได้	มีเป้าหมายส�าคัญ	ดังนี้	(1)	วิสัยทัศน์	(Vision)	เป็นสิ่งส�าคัญ

ทีจ่ะสือ่สารให้ทุกคนได้เข้าใจถงึทศิทาง	การพฒันาไปสูเ่ป้าหมายในอนาคต	เป็นตวับ่งชีแ้ละให้แนวทางสูค่วามส�าเรจ็	เป็น

ทิศทางในอนาคตขององค์การธุรกิจที่ก�าหนดขึ้นโดยผู้บริหาร	องค์กรของเราต้องการจะเป็นอะไรในอนาคต	ซึ่งมักจะเป็น

เป้าหมายสูงสุดขององค์กร	 และผู้บริหารจะต้องพยายามส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า	 วิสัยทัศน์

ร่วม	(Shared	Vision)	ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	เพื่อที่สมาชิกทุกคนจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	และสามารถท�างานร่วมกัน

ให้บรรลตุามวสิยัทัศน์ทีก่�าหนดได้	(2)	ภารกจิหรอืพนัธกจิ	(Mission)	เป็นจดุมุง่หมายพืน้ฐานในการด�าเนนิงานขององค์กร

เป็นตัวก�าหนด	(Outcome)	สามารถตรวจสอบผลส�าเร็จจากการท�างาน	เป้าหมายต้องวัดและประเมินได้	ซึ่งเกิดจากการ

ตอบค�าถามว่า	 องค์กรของเราท�าธุรกิจอะไร	 โดยค�าตอบนี้จะเป็นเครื่องก�าหนดขอบเขตและแนวทางการด�าเนินงานให้มี

ความกว้าง	 ขวางแต่ยืดหยุ่น	 หรือแคบแต่ชัดเจน	 ตัวอย่างเช่น	 การรักษาพยาบาลกับการท�าธุรกิจด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	 

ซึ่งมักจะก�าหนดในรูปของถ้อยแถลงภารกิจ	 (Mission	 Statement)	 โดยประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญ	 คือ	 ลูกค้า,	 ตลาด, 

การอยู่รอด,	 การเจริญเติบโต	 และการท�าก�าไร,	 บุคลากร,	 ภาพลักษณ์,	 ผลิตภัณฑ์,	 ปรัชญา,	 แนวความคิดต่อตนเอง,	

เทคโนโลยี	 (3)	 เป้าหมาย	 (Goal)	 เป็นจุดมุ่งหมายท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจนขององค์กร	 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร 

หาแนวทางเพือ่ก�าหนดแนวทางขององค์กร	เปรยีบเสมอืนประตฟูตุบอลทีม่ขีอบเขต	พืน้ทีถ่กูแบ่งเป็นสดัส่วนอย่างชดัเจน	

ถ้าทีมใดจะได้ประตูก็ต้องท�าลูกฟุตบอลให้เข้าประตูหรือเข้าสู่เป้าหมายน่ันเอง	 โดยเป้าหมายขององค์กรธุรกิจมักจะเป็น 

การอยู่รอด	(Survive)	การเจรญิเตบิโต	(Growth)	การท�าก�าไร	(Profitability)	และเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	(Economic	

Stability)	ซึ่งผู้บริหารในแต่ละองค์กรอาจจะให้ความส�าคัญในแต่ละด้านแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา	(4)	วัตถุประสงค์	
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(Objective)	จะเป็นเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้อย่างเป็น	รูปธรรมภายใต้กรอบระยะ

เวลาที่แน่นอน	วัตถุประสงค์นับเป็นจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญขององค์การ	ที่จะใช้ในการตั้งเป้าหมายและประเมินความส�าเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรมโดยวัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจน	ท้าทาย	และสมเหตุผลในทางปฏิบัติ	 องค์กรธุรกิจนิยมก�าหนด

วิสัยทัศน์	ภารกิจ	และวัตถุประสงค์ขึ้นอย่างเป็นทางการ	โดยจัดท�าเอกสารและสื่อสารให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและน�า

ไปปฏบิตัมิากขึน้	อย่างไรกต็ามมหีลายธรุกจิทีเ่จ้าของหรอืผูบ้รหิารต่างกม็คีวามต้องการในอนาคตอยูใ่นใจตนเอง	พยายาม

จะน�าองค์กรและผลักดันพนักงานให้ปฏิบัติงานไปให้ถึงจุดหมาย	 การก�าหนดจุดมุ่งหมายที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให ้

ทั้งผู้บริหารและพนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกัน	 และสามารถปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

(เนตร์พัณณา	ยาวิราช,	2556)		

	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	(Environmental	Analysis)	วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ	

เพื่อก�าหนดโอกาส	(Opportunities)	ข้อจ�ากัด	(Threats)	จุดแข็ง	(Strengths)	และจุดอ่อน	(Weaknesses)	ของธุรกิจ

ทีเ่รยีกว่า	“การวเิคราะห์	SWOT	(SWOT	Analysis)”	เพือ่น�าไปประกอบการก�าหนดกลยทุธ์ขององค์กร	โดยธรุกจิจะต้อง

ตรวจสอบปัจจยัแวดล้อมต่าง	ๆ 	อย่างรอบคอบ	ผ่านเทคนคิการวเิคราะห์สถานการณ์ของธรุกจิ	เมทรกิซ์	BCG	และตาราง	

9	ช่องของ	GE	เป็นต้น		การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น		มุ่งเน้นหนักทั้งสภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก	เพราะถือว่าธุรกิจจะด�าเนินงานได้ดีและราบรื่นนั้น	ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่าง	ๆ	ต้องสอดคล้องซึ่ง

กันและกัน	โดยการร่วมกันก�าหนดภาพความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 (Future	Scenarios)	รวมทั้งก�าหนดกลยุทธ์

ส�ารอง	(Contingency	Strategy)	ขึน้เพือ่ไว้ใช้เมือ่เกิดความจ�าเป็นภาพแวดล้อมทัว่ไป	(General	Environment)	ประกอบ

ด้วยปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลาย	ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างซับซ้อนโดย	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่ง	จะมีผล

เกี่ยวเนื่องไปยังรอบข้าง	ตัวอย่างเช่น	การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางประชากรจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภค

สนิค้าและ	การขยายตัวของบางอตุสาหกรรม	เป็นต้น	อย่างไรกด็สีภาพแวดล้อมทัว่ไปจะประกอบด้วยปัจจยัต่าง	ๆ 	มากมาย	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 เทคโนโลยี	 และการต่างประเทศ	 ซ่ึงอาจจะส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมแก่ธุรกิจ	 

โดยมีระดับของผลกระทบที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเลือกโดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญ 

เชิงกลยทุธ์	ซึง่จะก่อให้เกดิโอกาสและหรืออปุสรรคแก่องค์การสภาพแวดล้อมการด�าเนนิงาน	(Operation	Environment)	

ประกอบด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานและส่งผลกระทบต่อการแข่งขันขององค์กรมีอิทธิพลโดยตรง 

ต่อการแข่งขนัและการด�ารงอยูข่องธรุกิจ	ผูบ้ริหารจึงต้องให้ความส�าคญัและพจิารณาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อย่างรอบคอบ	

เพื่อที่จะรู้ถึงโอกาสและอุปสรรคที่บริษัทต้องเผชิญ	 และสามารถตัดสินใจด�าเนินงานอย่างเหมาะสมและสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันแก่องค์กรการแข่งขัน	 (Competition)	 หมายถึง	 การท�าสงครามระหว่างคู่แข่งขันเพื่อการเพิ่ม 

ส่วนแบ่งตลาด	(Market	Share)	และการจัดหาทรัพยากร	ความเข้าใจคู่แข่งขันจึงเป็นกุญแจส�าคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์

ขององค์กร	 การวิเคราะห์การแข่งขันจะช่วยให้ผู ้บริหารมองเห็นคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

และจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งขัน	ท�าให้สามารถคาดคะเนว่าคู่แข่งจะใช้กลยุทธ์อะไร	เพื่อที่จะเลือกใช้กลยุทธ์ตอบโต้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	Michael	 E.	 Porter	 ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัย	

Harvard	 ให้ความเห็นว่า	 ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญกับความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม	ซึ่งระดับของ

ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกก�าหนดโดยแรงผลักดัน	5	ประการ	(Five	Forces	Model)	
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บทสรุป 

	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 การเมืองและความมั่นคงมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ 

การจัดการการกีฬาในทุกปัจจัย	ดังนั้นคุณสมบัติและบทบาทของผู้จัดการการกีฬา	ต้องมีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

และมีความเป็นมืออาชีพ	 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการการกีฬาต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท�างานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพราะทิศทางการจัดการการกีฬา	 มีแนวโน้มที่การแข่งขันกีฬา	 	 จะอยู่ในรูปแบบส่ือนันทนาการ 

ผ่านการเผยแพร่ทางดิจิตอลเทคโนโลยีและสื่อสาธารณะ	 รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ด้าน	 กิจกรรมกีฬาที่หลากหลาย	 ส�าหรับ

แนวทางการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต	 และมหาบัณฑิต	 ต้องเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสถานการณ์จริง

เพื่อให้สอดคล้อง	 และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรกีฬาทุกหน่วยงานให้ความส�าคัญกับกิจกรรมการกีฬา 

ซึ่งประเมินจากกีฬาจะสามารถสร้างรายได้หลากหลายทางกีฬา	 โซนทางอเมริกามีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 การเจริญ

เติบโตเป็นผลมากกว่าการจัดการในทุกระดับ	 ทุกชนิดขององค์กรกีฬา	 ความต้องการนี้มีผลโดยตรงกับ	 หลักสูตรของ

โปรแกรมทางการบริหารจัดการกีฬา	 ในสถาบันวิชาการต่าง	 ๆ	 โปรแกรมการจัดการการกีฬามีการ	 ประยุกต์ใช้ใน

อตุสาหกรรมการกฬีา	การจดัการเป็นกจิกรรมน�าไปสูก่ารประสบผลส�าเรจ็	ตามวตัถปุระสงค์	ในการท�างานให้บรรลคุวาม

ส�าเร็จ	ไม่ใช่เพียงแต่การจัดการด้านการเงินและด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	อื่น	ๆ	เท่านั้น	การจัดการยังต้องใช้ความคิด

ส�าหรับหลาย	 ๆ	 คน	 การจัดการเป็นสิ่งเฉพาะบุคคล	 	 สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหา	 ตัดสินใจและท�างานให้บรรลุ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	นี้คือสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารมืออาชีพในการบริหาร

	 เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการกีฬามีนักปราชญ์นักวิชาการหลายบุคคล	 ตั้งแต่เริ่มต้นได้มีการบันทึก	 

ตั้งแต่ปี	1900		ที่เป็นผู้บุกเบิก	การจัดการ	สอนและปรับปรุงจนถึงทุกวันนี้	เช่น	Frederick,	Taylor	Frank	and	Lillian		

Gilbreth	Henri	Fayol	Henry	L,	Gantt	และ	G	Elton	Mayo	และมีข้อแตกต่างกันในการศึกษา	การปฏิบัติ	ไม่ว่าจะ

เป็นการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์	 พฤติกรรม	 ขบวนการพ้ืนฐาน	 ระบบการท�างานร่วมกัน	 ในปัจจุบันแนวโน้มการจัดการ

ทางความคดิ	เรียกเหตกุารณ์ซึง่อาจจะเกดิข้ึนหรอืไม่กไ็ด้	ซ่ึงจะรวบรวม	เรยีนเรือ่งทีเ่ข้าประเดน็และตรงประเดน็ในวชิาการ	

เทคนิคและทฤษฎีจากการศึกษา	

	 การบรหิารจดัการกฬีาสมยัใหม่		จะต้องใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดทศิทาง	เป้าหมาย	ในการบรหิารจดัการองค์การ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จในการบริหารจัดการกีฬา	การพัฒนาและค้นคว้าสิ่งใหม่	ๆ 	ตามความต้องการ

ของกลุ่มผู้เรียน	 องค์การสามารถเลือกวิธีการและแนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมได้หลายแนวทางเป็นการคุ้มค่า 

ในยุคของการบริหารจัดการกีฬาในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

	 ทิศทางการบริหารจดัการเรยีนโปรแกรมทางการบริหารจดัการกีฬา		ในสถาบนัวชิาการต่าง	ๆ 		ต้องมกีารประยกุต์

ใช้ในอุตสาหกรรมการกีฬา	 สร้างกระบวนการจัดการเป็นกิจกรรมน�าไปสู่การประสบผลส�าเร็จ	 ตามวัตถุประสงค์ใน 

การท�างานให้บรรลุความส�าเร็จ		และมีการจัดการด้านการเงินและด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	อื่น	ๆ	การจัดการกีฬายัง

ต้องใช้กระบวนการคิดส�าหรับหลาย	 ๆ	 กิจกรรม	 เพื่อให้การท�างานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

นีค้อืสิง่ทีส่�าคญัส�าหรบัโปรแกรมการเรยีนด้านการจดัการกีฬาเพือ่สร้างผูบ้รหิารมอือาชพีในการบรหิารการกฬีาในอนาคต
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หลักการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

Multiple Regression Analysis : MRA

ทองสง่า		ผ่องแผ้ว1,	จ�าลอง		วงษ์ประเสริฐ2,	และ	ชวนชัย	เชื้อสาธุชน3

Thongsanga	Pongpawe1,	Jumlong		Wongprasert2,	and	Chuanchai	Cheusatuchon3

บทน�า

	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regression	Analysis)	 เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท�านาย	 (Predictor	 Variable)	 ตั้งแต่	 2	 ตัวขึ้นไป	 (ตัวแปรอิสระหรือตัวแปร

ท�านาย	จะใช้สัญลักษณ์	X)	กับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์	 (Criterion	Variable)	จ�านวน	1	ตัว	 (ตัวแปรเกณฑ์หรือ

ตวัแปรตามจะใช้สญัลกัษณ์	Y)	โดยอาศยัความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการท�านาย	เมือ่ทราบค่าตวัแปรหนึง่ 

ก็สามารถท�านายอีกตัวแปรหน่ึงได้	 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปของสมการท�านาย	 และการวิเคราะห ์

การถดถอยพหุคูณจะช่วยให้ทราบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวและท้ังกลุ่มที่มีต่อตัวแปรตาม	 ในการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ	สิ่งส�าคัญที่ต้องการหา	คือ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2541)

	 	 1.	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

	 	 2.	สมการท�านายในรูปคะแนนดิบหรือในรูปคะแนนมาตรฐานหรือทั้งคู่

	 	 	 Y	/	=		a+b1X1+b2X2+…+bkXk

	 	 	 Z/	Y	=β1Z1+	β2Z2+…+	βkZk
	 	 3.	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท�านาย

	 ตวัอย่าง	เช่น		ผูว้จิยัต้องการศกึษาว่า	ผลการเรยีนของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี	

(Y)	 ขึ้นอยู่กับตัวแปรใดบ้าง	 จึงได้ท�าการศึกษาตัวแปรท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อ	 ผลการเรียนของนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	พบว่า	มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ความถนัด	(X
1
)	ความสนใจ	(X

2
)	คุณภาพการสอน	

(X
3
)	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 (X

4
)	 และจากตัวแปรท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา	 สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ	ได้ดังนี้	
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จุดมุ่งหมาย ความส�าคัญ

	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ	คือ	สร้างสมการในการท�านายตัวแปรเกณฑ์	(ตัวแปรตาม)	

ที่มีความสัมพันธ์กัน	โดยใช้กลุ่มตัวแปรท�านาย	(ตัวแปรอิสระ)	รวมทั้งมีการหาตัวแปรอิสระที่ดีที่สามารถท�านายตัวแปร

ตามได้ถูกด้องโดยให้มีความคลาดเคลื่อนในการท�านายน้อยที่สุด	(Tabachnick,	B.	G.,	&	Fidell,	L.	S,	2001)		ดังนั้น 

ผลการศึกษาน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน	คือ	 ในกรณีศึกษาเพื่อการท�านาย	 เราจะน�าผลการท�านายไปใช้ก�าหนดค่า

ของตวัแปรตามเมือ่ตวัแปรอสิระมค่ีาอืน่ตามก�าหนด	หรอืเพือ่ก�าหนดค่าอนาคตของตวัแปรเมือ่ตวัแปรอสิระมค่ีาอืน่ทีค่าด

ว่าจะเป็นไปได้ในภายหน้า	 เช่น	 การท�านายยอดขาย	 ซึ่งจะถูกน�าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิต	 ด้านการขาย	

ด้านการส่งเสริมการขาย	 ในกรณีศึกษาตามแนวทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายลงไปที่ตัวแปร

อสิระเพือ่ควบคมุให้ค่าตวัแปรตามเป็นไปตามความต้องการ	(ศริชิยั	พงษ์วชิยั,	2548)	เช่น		ค่าท�านายจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

น�าสู่การบริหารการท่องเที่ยวและบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว	จะเห็นได้ว่า	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	จะให้ค�า

ตอบ	มีตัวแปรใดบ้างที่สามารถท�านายตัวแปรเกณฑ์ที่เราสนใจศึกษาได้และตัวแปรใดท�านายได้มากน้อยกว่ากัน	รวมทั้ง

ส่งผลในทางบวกหรือลบอีกด้วย		ดังนั้น	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจึงมีความส�าคัญ	สามารถน�ามาศึกษาในศาสตร์

สาขาต่าง	ๆ	เช่น	การศึกษา	เศรษฐศาสตร์	หรือธุรกิจ	สาธารณสุข	เป็นต้น

การเลือกใช้ตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการเลอืกตวัแปรเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู	มสีิง่ทีต้่องระวงั	คอื	คณุลักษณะหรอืระดบัของตวัแปร	

เนื่องจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณน้ัน	 จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นหลัก		

เนื่องจากหากไม่มีความสัมพันธ์กันแล้ว	 ย่อมแสดงถึงความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร	 หรือความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่าง

ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามนัน่เอง	และหากไม่มคีวามเกีย่วข้องกนัย่อมจะไม่สามารถน�าไปท�านายการเปลีย่นแปลงของ

ตัวแปรตามได้	เนื่องจากตัวแปรอิสระไม่มีผลต่อตัวแปรตามนั่นเอง		ดังนั้น	ในการเลือกตัวแปรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณจ�าเป็นจะต้องค�านึง	(วาโร	เพ็งสวัสดิ์,	2553)	และ	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2544)	ดังนี้

	 	 1.	ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variable)	ที่เราเลือกมาควรจะอยู่ในระดับอันตรภาคขึ้นไป	อย่างไรก็ตาม	

หากมีแนวคิด	 ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมารองรับในการใช้ตัวแปรกลุ่ม	 ก็สามารถน�าตัวแปรกลุ่มมาใช้เป็นตัวแปร

อิสระได้	 โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องด�าเนินการแปลงตัวแปรกลุ่ม	 ดังกล่าวให้เป็นตัวแปรเทียมหรือตัวแปรดัมมี่	 (Dummy	

Variables)	 เสียก่อน	 แต่หากมีตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรกลุ่มมากเกินไป	 จะส่งผลต่อสัมประสิทธิ์ในการท�านาย	 (R2)	 
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ของโมเดลที่เราใช้ในการวิเคราะห์	โดยจะแปรผกผันกัน	กล่าวคือ	หากมีตัวแปรกลุ่มเป็นจ�านวนมาก	สัมประสิทธิ์ในการ

ท�านาย	 (R2)	 จะมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการท�านายต�่า	 จึงควรระมัดระวังในการเลือกตัวแปรกลุ่มมาใช้เป็นตัวแปร

อิสระในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

	 	 2.	 ตัวแปรตาม	 (Dependent	 Variable)	 หรือส่ิงท่ีเราจะท�าการศึกษานั้น	 จะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในระดับ

อนัตรภาคขึน้ไปเท่านัน้	หากไม่สามารถวดัเป็นอนัตรภาค	ได้	จะส่งผลให้ตวัแปรตามมีลักษณะเป็นข้อมลูกลุ่ม	อนัจะเป็นการ

ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 เน่ืองจากในการวิเคราะห์น้ัน	 มีเงื่อนไขว่า	 ค่าความคลาด

เคลื่อน	 (e)	 ต้องมีการแจกแจงแบบปกติ	 (Pallant,	 2007)	 	 แต่หากตัวแปรตาม	 (Y)	 ไม่ได้มีลักษณะข้อมูลอยู่ในระดับ

อันตรภาค	จะเป็นไปไม่ได้ที่ค่าความคลาดเคลื่อน	(e)	จะมีการแจกแจงแบบเป็นปกติ	ซึ่งจะส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อน	

(e)	ไม่คงที่	ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้

ข้อตกลงเบื้องต้นและการฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น 

	 1.		ขนาดตวัอย่าง	(Sample	Size)	การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูเป็นสถติิอ้างองิท่ีมข้ีอตกลงเกีย่วกบัการแจกแจง

ของประชากร	ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงมีความส�าคัญในการทดสอบ	เพื่ออ้างอิงไปยังประชากร	การก�าหนดขนาดตัวอย่าง

ส�าหรบัการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูนัน้มนีกัวชิาการกล่าวไว้ดังนี	้(James	Stevens,	2009)	ได้เสนอว่า	จ�านวนตวัอย่าง

ทีใ่ช้การวเิคราะห์การถดถอยส�าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร์	ควรใช้ประมาณ	15	เท่าของจ�านวนตวัแปรท�านาย	(Pallant	

Tabachnick,	&	Fidell,	2001)	ได้น�าเสนอสูตรในการค�านวณขนาดตัวอย่าง	โดยจ�านวนตัวอย่าง	จะต้องมากกว่า	8	เท่า

ของจ�านวนตัวแปรท�านายบวกด ้วย	 50	 	 และ	 (Pallant,	 2007)	 กรณีที่ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ	์ 

มีการแจกแจงแบบเบ้	(Skewed)	ควรจะต้องเพิ่มจ�านวนตัวอย่างให้มากขึ้น	ส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอย	Stepwise	

Method	ควรใช้ตัวอย่างอย่างน้อย	40	เท่าของตัวแปรท�านาย	(ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน,	2551)

	 2.	ตวัแปรตาม	(Y)	มกีารแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติในแต่ละค่าของตวัแปรอสิระ	(X	)	ตวัแปรตามมคีวามแปรปรวน

เท่ากันที่ทุก	ๆ	จุดของตัวแปรอิสระ

	 3.	ความคลาดเคลื่อนจากการท�านาย	มีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติและเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดโดยสุ่ม	มี

ความแปรปรวนเท่ากันทุกจุดของตัวแปรอิสระ

	 4.	ไม่การเกดิภาวะตวัแปรอสิระซ�า้ซ้อนกนัหรอืภาวะ	Multicollinearity	ซึง่	หมายถงึ	ภาวะทีต่วัแปรอสิระมคีวาม

สัมพันธ์กันเองอยู่ในระดับสูงมาก	(ตั้งแต่	.80	ขึ้นไป)	หากมีความสัมพันธ์กันสูง	เข้าใกล้	1.0	นั่นแสดงว่า	ตัวแปรที่น�ามา

ท�านายดังกล่าว	เกือบจะเป็นตัวแปรเดียวกันหรือเป็นตัวแปรซ�้าซ้อน	ซึ่งไม่เหมาะสมในการน�ามาท�านายพร้อมกัน	ซึ่งใน

การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูนัน้	จะต้องไม่มภีาวะตัวแปรอสิระซ�า้ซ้อนกันหรอืภาวะ	Multicollinearity	เกิดข้ึนระหว่าง

ตวัแปรอสิระ	หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอื	ตวัแปรอสิระจะต้องเป็นอิสระจากกนั	หรอือาจมคีวามสมัพนัธ์กนัได้บ้างแต่	จะต้อง

ไม่มากเกินไปจนเกิด	Multicollinearity	 (หากมีตัวแปรอิสระเพียง	 2	 ตัว	 จะเรียกภาวะนี้ว่า	 ภาวะ	 Collinearity	 ไม่มี	

Multi	-	ซึ่งจะมีผลกระทบท�าให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	(R2)	สูงเกินความเป็นจริง	(จ�าลอง	วงษ์ประเสริฐ,	2561)

	 ถ้าหากฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ	Multicollinearity	มีแนวทางการแก้ไข	ดังนี้	

	 	 1.	ตัวแปรที่น�ามาใช้ท�านายมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป	(ตั้งแต่	.80	ขึ้นไป)	แนวทางแก้ไข	คือ	ผู้วิจัยอาจเลือก

เพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาท�าการวิเคราะห์	หรือ

	ใช้	Factor	Analysis	ก่อนน�ามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	
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	 	 2.	 ค่า	 Tolerance	ต�่ากว่า	 .10	หรือ	 VIF	 (Variance	 Inflation	 Factor)	 ตั้งแต่	 10	 ขึ้นไป	ถือว่ามีปัญหา	

Multicollinearity	อาจจะสร้างปัญหาต่อ	Regression	model	ที่ได้	แนวทางแก้ไข	คือ	

	 	 	 วิธีที่	1	ตัดตัวแปรที่มี	Collinearity	หรือ	Multicollinearity	ออกจากการวิเคราะห์

	 	 	 วิธีที่	2	รวมตัวแปรที่มี	Collinearity	กันให้เป็นตัวแปรใหม่ที่ยังให้ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอยู่	

	 	 	 วิธีที่	3	ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบอื่นที่ไม่สนใจ	Collinearity	หรือ	Multicollinearityเลย	เช่น	Ridge	

regression	

	 	 	 วิธีที่	4	ยอมรับว่าต้องมี	Collinearity	หรือ	Multicollinearity	

	 	 3.	เพิ่มข้อมูล	ถ้าสามารถกระท�าได้

	 	 4.	แปลงค่าตัวแปรอิสระเป็นค่าที่ปรับลบด้วยค่าเฉลี่ย	เรียกว่า	mean-centered	variable	หรือ	demean	

หรือแปลงเป็นค่ามาตรฐาน	(standardized	variable)

	 	 5.	วิเคราะห์สมการถดถอยด้วย	Ridge	Regression	(RR)	วิธี	RR	เป็นวิธีวิเคราะห์การถดถอยด้วยการท�าให้	

det	(XtX)	มีค่าสูงขึ้นโดยการปรับค่าของเมทริกซ์	Λ	=	diag.[λ
1
,λ

2
,	…,	λ 

k+1
]	ให้เป็น	Λ	=	diag.	[λ

1+c
	,	λ 

2
,
+c
,	…,	 

λ 
k+1	+c

]	ค่าคงที่	c	เป็นค่าที่ผ่านการวนเวียนค�านวณจนกระทั่งมีผลให้	s2	มีค่าต�่าที่สุด

ตารางที่ 1	เปรียบเทียบข้อตกลงเบื้องต้นและผลจากการฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น

ข้อตกลงเบื้องต้น 	 																		ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้น

1.	การถดถอย	Y	บน	X
k
	เป็นเชิงเส้น เกิดความล�าเอียงในความชันและจุดตัด

2.	ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระจากกัน มีอิทธิพลของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของโมเดล

3.	ความคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยเป็น	0 มีความล�าเอียงใน	Y'

4.	ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของ

ความคลาดเคลื่อน
มีความล�าเอียงใน	s2

res

5.	ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ มีความเที่ยงตรงต�่าในค่าของความชันและสัมประสิทธิ์การอธิบาย

6.	ค่าของ	X
k
	เป็นแบบก�าหนด

ความคลาดเคลื่อนในการท�านายมีค่าสูง	มีความล�าเอียงในความ

ชันและจุดตัด

7.	ไม่มีปัญหาเรื่อง	Multicollinearity

สัมประสิทธิ์การถดถอยไม่คงที่	R2	รวม	อาจมีนัยส�าคัญในขณะที่

ตัวแปรท�านายแต่ละตัวอาจไม่มีนัยส�าคัญ	มีข้อจ�ากัดในการสรุป

อ้างอิงของโมเดล
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กระบวนการเลือกตัวแปรเข้าสมการ

	 โมเดลที่มีตัวแปรท�านายหลายตัว	เราต้องมีการพิจารณาว่าตัวแปรใดที่สามารถเข้าไปท�านายในสมการได้	นั่นคือ

ตัวแปรท�านายทั้งหมดถูกเลือกเข้าในสมการ	 พารามิเตอร์ท้ังหมดถูกประมาณค่า	 ชุดของตัวแปรท�านายที่ถูกเลือกเอาไว้

แล้ว	จะเป็นโมเดลที่มีตัวแปรท�านายเข้าสมการ	(entered)	หรือถูกเลือกเข้าสมการ	(selected)	แต่มีบางกรณีที่มีตัวแปร

ท�านายที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้าสมการ	ซึ่งโมเดลที่มีตัวแปรเข้าสมการหรือไม่มีตัวแปรเข้าสมการจะเรียกว่า	กระบวนการเลือก

ตัวแปร	(variable	selection	procedures)	ซึ่งมีอยู่หลายวิธีในการเลือกตัวแปร	ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเกี่ยวโยงไป

ถึงข้อตกลงเบื้องต้นของการเกิด	Multicollinearity	ด้วย	และแต่ละวิธีมีรายละเอียด	ดังนี้	(วาโร	เพ็งสวัสดิ์,	2553)

	 	 1.	 วิธี	 Enter	 Selection	 วิธีการนี้จะเป็นการเลือกตัวแปรท�านายเข้าสมการด้วยการวิเคราะห์เพียงขั้นตอน

เดียว	 	 ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยใช้วิจารณญาณของผู้วิจัยเองว่า	 	 จะคัดเลือกตัวแปรท�านายใดบ้างเข้าสมการ	 	 เริ่มตั้งแต ่

การคัดเลือกตัวแปรท�านายมาศึกษา	 	 เมื่อคัดเลือกและเก็บข้อมูลแล้ว	 	 ท�าการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ก่อนและใช้สถิติพื้นฐานโดยเฉพาะค่าความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ

ค่าทดสอบนัยส�าคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์กับตัวแปรท�านายและระหว่างตัวแปรท�านายด้วย

กัน	 ในการคัดเลือกควรคัดเลือกตัวแปรที่มีความแปรปรวนมาก	ๆ	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์กับ

ตัวแปรท�านายมีค่าสูง	ๆ	และมีนัยส�าคัญทางสถิติ	แต่ระหว่างตัวแปรท�านายด้วยกันมีค่าน้อยและไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	

เมื่อคัดเลือกแล้วจะใช้ตัวแปรท�านายทุกตัวที่เลือกวิเคราะห์พร้อม	ๆ	กัน	ทุกตัวแปรเข้าสมการหมด

	 	 2.	วิธี	Forward	Selection	วิธีการนี้จะเป็นการเลือกตัวแปรท�านายที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้า

สมการก่อน		ส่วนตวัแปรทีเ่หลอืจะมกีารค�านวณหาสหสมัพนัธ์แบบแยกส่วน	(Partial	Correlation)	โดยเป็นความสมัพนัธ์

เฉพาะตวัแปรทีเ่หลอืตวันัน้กบัตวัแปรตาม	โดยขจดัอทิธพิลของตวัแปรอืน่	ๆ 	ออก	ถ้าตวัแปรใดมคีวามสัมพนัธ์กันสูงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติก็จะน�าเข้าสมการต่อไป		จะท�าแบบนี้จนกระทั่งสหสัมพันธ์แบบแยกส่วนระหว่างตัวแปรอิสระที่ไม่ได้

น�าเข้าสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ		ก็จะหยุดการคัดเลือกและได้สมการ

ถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การท�านายสูงสุด

	 	 3.	วิธี	Backward	Selection	วิธีการนี้เป็นการน�าตัวแปรท�านายทั้งหมดเข้าสมการ	จากนั้นก็จะค่อย	ๆ	ขจัด

ตัวแปรท�านายออกทีละตัว		โดยจะหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท�านายที่อยู่ในสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตาม		เมื่อขจัด

ตัวแปรท�านาย	อื่น	ๆ	ออกแล้ว		หากทดสอบค่าสหสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติก็จะขจัดออกจากสมการแล้ว

ด�าเนนิการทดสอบตวัแปรทีเ่หลอือยูใ่นสมการต่อไป		จนกระทัง่สหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรท�านายแต่ละตวักบัตวัแปรตาม		

เมือ่ขจดัตวัแปรอสิระอืน่	ๆ 	ออกแล้วพบว่า	มนียัส�าคญัทางสถติ	ิ	กจ็ะหยดุการคดัเลอืก	และได้สมการถดถอยทีม่สีมัประสทิธิ์

การท�านายสูงสุด

	 	 4.	 วิธี	 Stepwise	 Selection	 การคัดเลือกแบบน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรท�านาย 

ทั้งแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลังเข้าด้วยกัน	 ในข้ันแรกจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูง

ที่สุดเข้าสมการก่อน		จากนั้นก็จะทดสอบตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในสมการว่ามีตัวแปรใดบ้างมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในการสมการด้วย

วิธีการคัดเลือกแบบก้าวหน้า	(Forward	Selection)	และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรที่อยู่ในสมการด้วยว่า	ตัวแปร

ท�านายทีอ่ยูใ่นสมการตวัใดมโีอกาสทีจ่ะถกูขจดัออกจากสมการด้วยวธิกีารคดัเลอืกแบบถอยหลงั	(Backward	Selection)	 

โดยจะกระท�าการคัดเลือกผสมทั้งสองวิธีนี้ในทุกขั้นตอนจนกระทั่งไม่มีตัวแปรใดที่ถูกคัดออกจากสมการและไม่มีตัวแปร

ใดที่จะถูกน�าเข้าสมการกระบวนการก็จะยุติและได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การท�านายสูงสุด
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

	 เมื่อนักวิจัยก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยและทบทวนแนวคิด	 ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือสรุปถึง

ตัวแปรต่าง	ๆ 	ที่คาดว่าจะมีผลอิทธิพลต่องานที่ศึกษา		เพื่อก�าหนดตัวแปรที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือโมเดล

ตามทฤษฎีในรูปโมเดลการวัดแล้ว	ขั้นต่อมาคือ	การก�าหนดแผนการเลือกลุ่มตัวอย่าง	การเก็บรวบรวมข้อมูล		และเมื่อได้

ข้อมูลมาแล้ว	ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล		ต้องมีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นที่ตรวจสอบ	มี	4	ประการได้แก่	1)	ตัวแปร

ที่ใช้ในการวิจัยอยู่ในมาตรวัดอันตรภาคชั้น	 (Interval)	 และมีการแจกแจงของข้อมูลเป็นโค้งปกติ	 (Normality)	 

2)	ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ	(X)	และตวัแปรตาม	(Y)	มคีวามเป็นเส้นตรง	(Linearity)	3)	ความเป็น	Homoscedasticity 

ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ในทุก	ๆ	ค่าการสังเกต	4)	ไม่มีปัญหาภาวะ	Multicollinearity		โดยดูได้

จากค่า	VIF	มากกว่าหรือเท่ากับ	10	และค่า	Tolerence	ที่ไม่เข้าใกล้	0	งานต่อไป	คือ	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม	

SPSS	ที่สามารถวิเคราะห์ได้	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	(จ�าลอง	วงษ์ประเสริฐ,	2561)และ(สมบัติ		ท้ายเรือค�า,	2545)

	 	 ขั้นตอนที่	1	ค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r
xy
)	ของตัวแปรท�านายกับตัวแปรเกณฑ์	เพื่อตรวจสอบความ

มีนัยส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง	และตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	แล้วตรวจสอบว่ามีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหรือไม่	

	 	 ขั้นตอนที่	 2	 คัดเลือกตัวแปรท�านายที่มีความสัมพันธ์สูงสุด	 	 คัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 

กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	เข้าสมการ	สมมุติว่า	X
1
	เข้าสมการ	หลังจากนั้นท�าการค�านวณค่า	สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ	 ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระที่คัดเลือกเข้าสมการ	 ถ้าค่า	 R	 มีค่าสูงมากเท่าใด	 แสดงว่าค่าตัว

แปรตามที่ได้จากการท�านายมีค่าได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าของตัวแปรตามที่ได้จาการวัดจริง	ๆ	ถ้าน�าค่า	R	มายกก�าลังสอง	

(R2)	จะเรียกว่าประสิทธิภาพในการท�านาย	ซึ่งถ้าค่า	R	มีค่าสูงมากเท่าใด	แสดงว่า	ตัวแปรอิสระสามารถท�านายตัวแปร

ตามได้มากเท่านั้น	

	 	 ขั้นตอนที่	 3	 ทดสอบนัยส�าคัญของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ	 เป็นทดสอบตัวแปรอิสระที่เข้าสมการน้ัน 

จะยังคงอยู่ในสมการต่อไปหรือไม่	ถ้ามีนัยส�าคัญก็แสดงว่าตัวแปรอิสระที่เข้าสมการนั้นยังอยู่ในสมการถดถอย	

	 	 ขั้นตอนท่ี	 4	 หาค่าน�้าหนักความส�าคัญของตัวแปรท�านาย	 การหาค่าน�้าหนักความส�าคัญของตัวแปรในรูป

คะแนนดิบ	(b
ij
)	และคะแนนมาตรฐาน	(Beta	Weight:	β)	เพื่อน�ามาใช้ในการสร้างสมการท�านาย	และในกรณีที่ตัวแปร

อิสระเข้าสมการหลายตัวก็เป็นการเปรียบเทียบว่าตัวแปรใดจะใช้ท�านายตัวแปรตามได้ดีกว่ากัน	

	 	 ขั้นตอนที่	 5	 ทดสอบนัยส�าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย	 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระนั้น	 (X)	

สามารถท�านายตัวแปรตามได้หรือไม่	ถ้ามีนัยส�าคัญก็แสดงว่าตัวแปรอิสระ	สามารถใช้ท�านายตัวแปรตามได้	

	 	 ขั้นตอนที่	6	ค�านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรท�านายที่เข้าสมการ	เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้า

สูส่มการแล้ว	นกัวจิยัสามารถเขยีนสมการการถดถอยพหคุณู	ตามจ�านวนตวัแปรอสิระ	แล้วท�าการค�านวณค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานในการท�านาย	(SE
est
)	เพื่อตรวจความเชื่อมั่นของสมการท�านาย	ว่าจะท�านายได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	

ถ้าค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการท�านายมค่ีาน้อย	กแ็สดงว่าค่าตวัแปรตามทีไ่ด้จากสมการการถดถอย	มคีวามเชือ่

ถือได้มากขึ้น	

	 	 ขัน้ตอนที	่7	คดัเลอืกตวัแปรท�านายทีม่คีวามสมัพนัธ์สงูกบัตวัแปรเกณฑ์รองลงมาเข้าสมการ	คดัเลอืกตวัแปร

อิสระที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติรองลงมาเข้าสมการ	 สมมุติว่า	 X
2
	 เข้าสมการ	 

หลงัจากนัน้ท�าการค�านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคูุณทีเ่ปล่ียนแปลง	(R2	change)	เมือ่เพิม่	X
2
	เข้ามาเป็นตวัท�านาย
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ร่วมกับ	 X
1
	 แล้วท�าการทดสอบความมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระที่	 i	 เข้าสู่สมการถดถอยเป็นตัวสุดท้าย	 

การทดสอบว่าค่า	R
2 
ที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากตัวแปรอิสระตัวที่	i	นั้นมีนัยส�าคัญหรือไม่	ถ้าทดสอบแล้วพบว่า	ค่า	R2	change	

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ก็แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวที่	i	ไม่อยู่ในสมการ	เพราะถึงแม้จะเพิ่มเข้าไปในสมการก็ไม่สามารถเพิ่ม

การอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้

	 	 ขั้นตอนที่	 8	 เขียนสมการ	 เม่ือไม่มีตัวแปรอิสระที่จะเข้าสมการจึงเขียนสมการการถดถอยพหุคูณ	 พร้อมทั้ง

ค�านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท�านาย	(SE
est
)	ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

	 	 หมายเหตุ	ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม	SPSS	นั้น	(1)	ค่า	R,	R2	และ	R2-Change	จะท�าการค�านวณ

และตรวจสอบนยัส�าคญัให้ด้วย	แสดงผลในตาราง	Model	summary	เดยีวกนั	และ	(2)	ค่า	b	และ	β	โปรแกรมจะท�าการ

ค�านวณและตรวจสอบนัยส�าคัญให้เช่นเดียวกัน	แสดงผลในตาราง	Coefficients	

	 	 โดยสรุป	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regression	Analysis	 :	MRA)	 เป็นเทคนิคทางสถิติ 

ขัน้สงู	ทีใ่ช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามหรอืตวัแปรเกณฑ์	(Criterion	Variable)	จ�านวน	1	ตวั	กบัตัวแปร

อิสระหรือตัวแปรท�านาย	(Predictor	Variable)	ตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไป	ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปของสมการ

ท�านาย	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจะช่วยให้ทราบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวและท้ังกลุ่มที่มีต่อ 

ตัวแปรตาม	วิธีการดังกล่าว	มีความเชื่อถือได้สูงมาก	ถ้านักวิจัยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
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แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

The development of the 21st century learning society

พระมหาประเสริฐ		สุเมโธ1 

Phramaha	Prasert	Sumetho1

บทน�ำ

	 สังคมแห่งการเรียนรู้	 เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติแบบ

องค์รวม	เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง	ยั่งยืน	และมีความสุข	ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้มีมานานแล้วโดย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ	ท�าให้ประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลก	อาทิ	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ประเทศในทวีปยุโรป	เช่น	

สหราชอาณาจกัร	เยอรมนัน	ีสเปน	สวเีดน	เนเธอร์แลนด์	และประเทศในทวปีเอเชยี	เช่น	จนี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต้	และสงิคโปร์	

เป็นต้น	ก�าหนดให้สงัคมแห่งการเรยีนรูเ้ป็นวสิยัทศัน์หลกัในการพฒันาคนและประเทศ	ส�าหรบัประเทศไทยการปฏริปูการ

ศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 

และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกัน	โดยมุ่ง

เน้นให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต	 ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีสิทธิและมีหน้าที่ร่วม 

รับผิดชอบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 และให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม	 ตอบสนอง

ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย	และบูรณาการ

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่สิบสอง	พ.ศ.	2560	–	2564	ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของภาคกีารพฒันาทกุภาคส่วนทัง้ในระดบักลุม่อาชพี	ระดบัภาค	และระดบัประเทศในทกุขัน้ตอนของแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	 อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังร่วม

จัดท�ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เพื่อมุ ่งสู ่ความม่ันคง	 มั่งคั่งและยั่งยืน	 

โดยมเีป้าหมายให้	คนไทยมคีณุลกัษณะเป็นคนไทยทีส่มบรูณ์มวีนิยั	มทีศันคต	ิและพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม	

มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้	มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์	มีความรับผิดชอบและท�าประโยชน์

ต่อส่วนรวม	 มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ	 มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง	 และมีความเป็นไทย	 

จึงก�าหนดไว้ใน	 ยุทธศาสตร์	 1	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	 โดยให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานการ

พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์	 เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย	 และใจที่ดี	 มีทักษะทางสมอง	 

ทักษะการเรียนรู้	และทักษะชีวิต	เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ	ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	มีสุข

ภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม	มีระเบียบวินัย	มีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม	มีทักษะความรู้และ	ความสามารถปรับตัว

Article Info:	Received 8	February,	2019;	Received	in	revised	form	9	April,	2019;	Accepted	19	April,	2019.
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เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงรอบตวัทีร่วดเรว็	บนพืน้ฐานของการมสีถาบนัทางสังคมทีเ่ข้มแขง็ทัง้สถาบนัครอบครวั	สถาบัน

การศึกษา	สถาบันศาสนา	สถาบันชุมชน	และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง	อีกทั้งยังเป็นทุนทาง

สังคมส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 (ส�านักนายกรัฐมนตรี,	 2559)	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 

จึงก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 ด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข	

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	 21	 โดยมีวัตถุประสงค์ใน 

การจัดการศึกษา	 4	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 

2)	เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี	มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ	 3)	 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง 

การเรยีนรู	้และคณุธรรม	จรยิธรรม	รูร้กัสามคัค	ีและร่วมมอืผนกึก�าลงัมุง่สูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื	ตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	และ	4)	เพือ่น�าประเทศไทยก้าวข้ามกบัดกัประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง	และความเหล่ือมล�า้ภายใน

ประเทศลดลง	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560)	โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่	3	การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง

วยั	และการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้	ซึง่มเีป้าหมายให้ผูเ้รยีนมทีกัษะและคณุลกัษณะพืน้ฐานของพลเมอืงไทย	และทกัษะ

และคุณลักษณะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	21

	 จากทีไ่ด้กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	สงัคมแห่งการเรยีนรูเ้ป็นสงัคมแห่งภมูปัิญญา	ตระหนกัถงึความส�าคญั	ความจ�าเป็น

ของการเรียนรู้ท่ีทุกคน	 และทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้	 และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	มาตรา	6	ที่บัญญัติไว้

ว่า	การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรู	้และคณุธรรม	

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ดังนั้น	 สังคมแห่งการเรียนรู	้

(Learning	 Society)	 จึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ	

ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนและมีความต่อเน่ืองเป็นปกติในชีวิตประจ�าวันของคนทุกคน	 เป็นการเรียนรู้ 

ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา	ทุกสถานที่	ของคนทุกคน	โดยมีกระบวนการหรือวิธีการที่ท�าให้บุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นได้รับ

ความรู้ข้อมูลข่าวสาร	ประสบการณ์	ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา	ความคิดและพฤติกรรม	สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	21	ซึ่งจะได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ต่อไปนี้	

ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้

	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกศ.)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ค�าว่า	 สังคม	 ในทางสังคมวิทยา	 หมายถึง	 รูปแบบ 

ของการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย	ความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	พัฒนาการของสังคม

และสมาชิกขึ้นอยู่กับกันและกัน	และความสัมพันธ์ในรูปเครือข่าย	นี้กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยให้สมาชิกของสังคม

สามารถเข้าถึงและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้น	อีกทั้งยังช่วยในการกระตุ้นความรู้และการเรียน

รู	้และช่วยในการกระจายอ�านาจไปสูส่มาชกิของสงัคม	แต่อย่างไรกต็าม	เมือ่กล่าวถงึสังคมแห่งการเรยีนรู	้นกัวชิาการส่วน

ใหญ่ให้ความเหน็ว่า	ยากทีจ่ะระบคุวามหมายได้ชัดเจน	เนือ่งจากมีทัง้สภาวะและขอบเขตทีแ่ตกต่างกนั	แต่เห็นพ้องกนัว่า

เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงสุขภาวะของสังคมและบุคคล	

	 ส�าหรับค�าว่าการเรียนรู้	 เป็นกระบวนการของการเปล่ียนถ่ายประสบการณ์ไปเป็นความรู้	 ทักษะและเจตคต	ิ 

โดยอาศยักระบวนการที่หลากหลาย	มคีนจ�านวนมากใชค้�าว่า	การเรยีนรู้กบัการศึกษา	และการเรยีนรูก้ับความรู้	ในความ
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หมายเดยีวกนั	แต่นกัวชิาการกลบัมคีวามเหน็ว่า	การเรยีนรูแ้ละการศึกษามคีวามหมายต่างกัน	รวมทัง้การเรยีนรูก้บัความ

รูก้ม็คีวามหมายต่างกนัด้วย	โดยพืน้ฐานแล้วการเรยีนรูอ้าจปรากฏในกระบวนการทางสงัคมทีเ่ป็นระบบ	และอาจปรากฏ

ภายในตัวบุคคล	 ซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่เป็นผลลัพธ์จากการศึกษา	 แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 

ความรู้	ทักษะ	และเจตคติก็สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้	โดยทั่วไปแล้วแนวคิดเรื่องการเรียนรู้จ�าแนกออกเป็น	3	ประเภท	คือ	 

การเรียนรู้ในระบบ	การเรียนรู้นอกระบบ	และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	ส�าหรับการเรียนรู้ในระบบ	หมายถึง	กระบวนการ

ที่เป็นระบบและกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้า	 ซึ่งปกติแล้วจะจัดโดยสถาบันการศึกษา	 และองค์กรเพื่อให้บรรลุถึงเป้า

หมายที่ต้องการ	ส่วนการเรียนรู้นอกระบบ	ปรากฏขึ้นนอกสถานศึกษา	ถึงอย่างไรก็ตาม	กิจกรรมการเรียนรู้อาจจะได้รับ

การจัดระบบไว้	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะอย่าง	และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	หมายถึง	

การที่บุคคลได้รับทักษะ	 ความรู้และเจตคติจากประสบการณ์ประจ�าวัน	 และจากส่ิงแวดล้อมทางสังคมของบุคคลน้ัน	ๆ	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2551)	แต่ถึงอย่างไรก็ตาม	สังคมแห่งการเรียนรู้	ก็มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย

ไว้ต่างกัน	ดังนี้

	 สภายโุรปและคณะกรรมาธกิารยโุรป	กล่าวไว้ในหนงัสือ	การรเิริม่การเรยีนรูต้ลอดชีวติของยโุรป	(The	European	

Lifelong	Learning	Initiative)	ได้อธิบายความหมายของเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(lifelong	learning	city)	ว่า	

หมายถึง	ชุมชน	เมือง	ภูมิภาคที่ระดม	ทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม	โดยเน้น

การส่งเสริมการ	 เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการ	 และโอกาสทางการเรียนรู้	 สร้างความตระหนักและเปิดโอกาสให้	

คนในสงัคมมส่ีวนร่วม	เพือ่ยกระดบัศกัยภาพของประชาชนและความเจรญิก้าวหน้าของสังคม	(European	Council	and	

European	Commission,	2010)	สอดคล้องกบัส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	นยิามความหมายของ	สงัคมแห่งการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ	ว่าหมายถงึ	หน่วยงาน	ชมุชน	หรอืสงัคมทีต่ระหนกัถงึความจ�าเป็นของการเรยีนรูต้ลอดชวีติและมคีวาม

พยายามในการวิเคราะห์	 สภาพสังคมเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาสังคมของตน	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	

2553)	 นอกจากนี้	 ริชาร์ด	 เอ็ดเวิร์ด	 (Edwards,	 1997)	 อธิบายความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า	 เป็นสังคม 

แห่งการศึกษา	(educated	society)	หรือตลาดการเรียนรู้	 (learning	market)	และคนในสังคมตระหนักว่าการเรียนรู้

เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต	(learning	approach	to	life)

	 จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	สังคมแห่งการเรียนรู้	เป็นการเกื้อกูลกันของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม	ปลูกจิตส�านึก

ให้แก่สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยวิธีการผ่านผู้รู ้	 สื่อ	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 แหล่งการเรียนรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจาก 

องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ซึ่งท�าให้สมาชิกสามารถสร้างความรู้	 สร้างทักษะและมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี	 รวมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดความรู้	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ทั้งภายในและนอกกลุ่มสมาชิก	ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ

ในการเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการด�าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนนั้น	 ๆ	 ดังนั้น		 

จึงสรุปได้ว่า	 สังคมแห่งการเรียนรู้	 หมายถึง	 กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน	 

ในสังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	แหล่งการเรียนรู้	 องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 จนสามารถสร้างความรู้	

สร้างทักษะ	 มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี	 มีการถ่ายทอดความรู้	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุก

ภาคส่วนในสังคม
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ความส�าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้

	 สังคมการเรียนรู้	เป็นปรัชญาด้านการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก	โออีซีดี	(OECD)	และยูเนสโก	(UNESCO)	

ซึง่ถอืว่าการศกึษาเป็นหวัใจส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและถอืได้ว่าการศกึษาควรขยายไปไกลกว่าการเรยีน

รู้อย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม	(วิจารณ์	พานิช,	2550)	ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียน

รูว่้า	เป็นองค์กรทีท่�างานผลติผลงานไปพร้อม	ๆ 	กบัเกดิการเรยีนรู	้สัง่สมความรู	้และสร้างความรูจ้ากประสบการณ์ในการ

ท�างาน	พัฒนาวิธีท�างาน	 และระบบงานขององค์กรไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้	 คือ	 ผลงานตาม

ภารกิจที่ก�าหนด	 การสร้างศาสตร์หรือสร้างความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์กรนั้น	 รวมทั้ง 

การสร้างคน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กร	 จะเกิดการเรียนรู้	 เป็นการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ	โดยอาศัยการท�างานเป็นฐาน	องค์กรแห่งการเรียนรู้	จะมีลักษณะเป็นพลวัต	(Dynamic)	มีการเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะของพัฒนาการด้านต่าง	ๆ	คล้ายมีชีวิต	มีผลงานดีขึ้นเรื่อย	ๆ	ทั้งในด้านคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และการสร้าง

นวัตกรรม	 (innovation)	 รวมทั้งมีบุคลิกขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า	 วัฒนธรรมองค์กร	 (corporate	 culture)	 

ที่ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สามารถรู้สึกได้	 การสร้างคนเพื่อให้มีความรู้และทักษะอันเกี่ยวกับงานขององค์กรและมีเจตคติ	 

โลกทศัน์	วธิคีดิ	ในลกัษณะบคุคลรอบรู	้(learning	person)	รวมทัง้มทีกัษะของการเป็นบคุคลเรยีนรู	้องค์กรแห่งการเรยีน

รู้	 เป็นองค์กรที่ประหยัดพลังงาน	 เพราะมีความสามารถในการรวมพลังในองค์กร	 และดึงดูดพลังจากภายนอกองค์กร 

เข้ามาใช้ในการสร้างผลลพัธ์ขององค์กร	องค์กรแห่งการเรยีนรู	้พฒันาสร้างสรรค์องค์กร	โดยการผลติผลงาน	สร้างศาสตร์

และสร้างคน	องค์กรแห่งการเรยีนรูม้ปีฏสิมัพนัธ์กบัภายนอกองค์กรอย่างชาญฉลาด	องค์กรแห่งการเรยีนรูม้กีระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันจากการกระท�าท้ังในหมู่บุคลากร	 และระหว่างองค์กรกับภายนอก	 ท�าให้เกิดแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎี	 

การบริหารจัดการสมัยใหม่	อาทิ	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Change	Management)	การจัดการคุณภาพ	(Quality	

Management)	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 	 (Supply	 Chain	 Management)	 การจัดการความรู้	 (Knowledge	

Management)	 เป็นต้น	 องค์กรและหน่วยงานรวมท้ังสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 จึงตระหนักถึงการใช้การบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ	 (Knowledge	Management)	มีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ส�าหรับพัฒนาบุคลากร	ซึ่งเป็นต้น

ทุนมนุษย์	 (Human	 Capital)	 ให้เกิดทักษะและประสบการณ์มีความช�านาญเชี่ยวชาญเกิดทุนความรู้	 (Knowledge	

Capital)	สร้างค่านิยมขององค์กร	(Corporate	Value)	และวัฒนธรรมองค์กร(Corporate	Culture)	เพื่อการก้าวเข้าสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)

	 ส่วน	คะเรน	วัตคินส์	และฝิคโทเรียะ	มาร์สิค	(Karen	Watkins,	&	Victoria	Marsick,	1993)	ได้อธิบายเกี่ยวกับ

องค์กรแห่งการเรยีนรูไ้ว้ว่า	องค์กรแห่งการเรยีนรูเ้ป็นองค์กรทีม่กีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งและปรบัเปลีย่นตนเอง	การเรยีน

รู ้เกิดขึ้นในระดับบุคคล	 ทีม	 องค์กร	 หรือแม้แต่ในชุมชน	 การเรียนรู้จะเป็น	 กระบวนการที่ใช้ยุทธศาสตร์และ 

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยน�าไปบูรณาการและ	สอดคล้องกับการท�างาน	การเรียนรู้จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้	

ความเช่ือ	 และพฤติกรรม	 นอกจากน้ี	 การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมระดับความสามารถขององค์กร	 ในด้านนวัตกรรมและ 

ความเจริญเติบโต	องค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีระบบการสร้าง	และแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในการท�างานขององค์กร

	 จากทีไ่ด้กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	คนจะพฒันาตนเองได้ต้องแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ	ถ้ามแีหล่งความรูใ้ห้ศกึษาค้นคว้า	

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้	มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงความรู้	และคนรู้จักวิธีแสวงหาความ

รู้	ยิ่งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	ได้มากขึ้น	เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้น	ก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น	แล้วน�ามาบูรณาการ

ระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ก็จะเกิดความรู้ใหม่ข้ึนมาอีก	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	 เป็นวงจรที่ต่อเนื่อง
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ไม่สิ้นสุดท่ีเรียกว่า	 วงจรแห่งการเรียนรู้	 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า	 การเรียนรู้เป็นรากฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า 

ของมนุษย์ทั่วโลก	ผู้ที่มีการเรียนรู้สูงขึ้นจะมีรายได้มากขึ้นท�างานในงานที่น่ารื่นรมย์	และมีประสิทธิผลมากขึ้น	เมื่ออยู่ใน 

ที่ท�างานผู้ที่ได้รับการศึกษามากขึ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วยสวัสดิการ	 เช่น	 เงินบ�านาญ	 วันหยุดและการดูแล

สขุภาพ	และพวกเขามปีระสบการณ์สขุภาพทีด่ข้ึีนตลอดชวิีตอกีต่อไปของพวกเขา	กจิกรรมการเรยีนรูส้ามารถป้องกนัการ

ลดลงของความรูค้วามเข้าใจ	อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการเรยีนรูไ้ม่ได้เป็นเพยีงแค่ปัจเจกบคุคลเท่านัน้	แต่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมการเรียนรู้	 สร้างความม่ังค่ัง	 สร้างความยืดหยุ่นให้กับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจ	 และการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี	ลดอาชญากรรมและลดสวัสดิการ	เป็นต้น

	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	สังคมแห่งการเรียนรู้	เป็นแนวคิดหรือปรัชญาในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่

สามารถน�าองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ทีม่กีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็	

และต่อเนื่องของเทคโนโลยี	 ซ่ึงองค์กรท่ีจะอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้จะต้องเป็นองค์กรที่สร้างความสามารถ 

ของพนกังานให้มกีารเรยีนรู	้ได้อย่างต่อเนือ่งในองค์กรนัน่กค็อื	การสร้างองค์กรไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้องค์การ

แห่งการเรียนรู้	 เป็นองค์การรูปแบบใหม่ที่ใช้ทัศนะการมององค์การแบบองค์รวม	คือ	ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์การทกุระดบั	ทัง้ระดบับคุคล	ระดบักลุม่และระดบัองค์การ	ให้เกดิขึน้พร้อมกนั	และเป็นการ

พัฒนาแบบยั่งยืน	 เพราะให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การท�างานของบุคคล	 และใช้ทุกสิ่งจากการท�างาน 

เป็นฐานความรู้ที่ส�าคัญ	ประกอบกับใช้กลยุทธ์การแสวงหาความรู้	 การแบ่งปันความรู้	 การสร้างองค์ความรู้	 และการใช้

ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

หลักการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

	 หลกัการพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวติ	ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการ

ศึกษา,	2553)	แบ่งได้	3	ประการ	ดังนี้	

	 	 1.	 ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน	 (Partnership)	 บุคคล	 หน่วยงาน	 ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 

ทั้งหน่วยงานและชุมชนควรเป็นความร่วมมือแบบหุ้นส่วน	 เสมือนร่วมลงทุนร่วมด�าเนินการ	 และมีส่วนในผลของการ 

จัดกิจกรรม	การมาร่วมมือแบบหุ้นส่วนจะช่วยให้การด�าเนิน	กิจกรรมของหน่วยงานหรือชุมชนมีคุณค่ามากขึ้นได้		

	 	 2.	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 (Participation)	 ควรส่งเสริมให้ประชาชนในหน่วยงานทุกฝ่ายหรือชุมชน 

ทุกกลุ่ม	ทุกสาขาอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานหรือชุมชนของตนเอง

	 	 3.	ความสามารถในการด�าเนินการ	 (Performance)	 เพื่อที่จะได้ทราบการด�าเนินงาน	พัฒนาสังคมแห่งการ

เรยีนรู้มคีวามก้าวหน้าเพยีงใด	และเพือ่พจิารณาว่าคณะผูด้�าเนนิงานพฒันา	สงัคมแห่งการเรียนรูข้องหน่วยงานหรอืชมุชน

มีความสามารถในการด�าเนินการเพียงใด	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถท�าโดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 

กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ	 หน่วยงานหรือชุมชนที่ได้ก�าหนดไว้	 หรืออาจเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือชุมชน 

ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จากแห่งอื่น

	 นอกจากนี้	 (ชนันภรณ์	 อารีกุล,	 2559)	 ได้สรุปหลักการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ตามแนวคิดของ

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	สรุปว่า	หลักการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	แบ่งได้เป็น	3	ประการ	หรือ	

3	P	ได้แก่	ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน	(Partnership)	การมีส่วนร่วมของประชาชน	(Participation)	และความสามารถใน

การด�าเนินการ	(Performance)



	 จากทีไ่ด้กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	หลกัการพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พือ่การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์	ทกุภาคส่วน
ในสงัคม	หรอืชมุชน	และองค์กรทีเ่กีย่วข้องควรร่วมมอืแบบหุน้ส่วน	เสมอืนร่วมลงทนุร่วมด�าเนนิการ	ให้ความร่วมมอืและ
มีส่วนร่วม	ติดตามความสามารถในการด�าเนินงาน	ส่งเสริมให้ประชาชนในหน่วยงานทุกฝ่ายหรือชุมชนทุกกลุ่ม	ทุกสาขา
อาชพีได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการเรยีนรู	้และเปลีย่นแปลงในหน่วยงานหรอืชมุชนของตนเอง	มคีวามสามารถในการด�าเนนิ
การ	 เพื่อที่จะได้ทราบการด�าเนินงาน	 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความก้าวหน้าเพียงใด	 และเพื่อพิจารณาว่า 
คณะผู้ด�าเนินงานพัฒนา	 สังคมแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานหรือชุมชนมีความสามารถในการด�าเนินการเพียงใด	 
ผู้ที่เก่ียวข้อง	 สามารถท�าโดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด�าเนินงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
หรือชุมชนที่ได้ก�าหนดไว้	 หรืออาจเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือชุมชนที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จากแห่งอื่น	 ดังนั้น	 
จึงสรุปได้ว่า	หลักการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	มีดังนี้
	 	 1.	การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกลไกส�าคัญต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
	 	 2.	การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม
	 	 3.	ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก
	 	 4.	การบูรณาการ	การเรียนรู้	การด�ารงชีวิต	และการประกอบอาชีพอย่างผสมกลมกลืน

องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้
 องค์ประกอบการเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูม้คีวามหลากหลายขึน้อยู่กบัลักษณะบรบิทของพ้ืนท่ี	(อวยพร	เรอืงตระกลู 
และคณะ,	 2552)	 ได้สรุปองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู ้โดยแบ่งเป็น	 4	 มิติ	 ได้แก่	 1)	 มิติด้านบุคคล 
แห่งการเรียนรู้	2)	มิติด้านแหล่งการเรียนรู้	3)	มิติด้านองค์ความรู้	และ	4)	มิติกระบวนการจัดการความรู้	ซึ่งสอดคล้องกับ	 
(สุวิธิดา	จรุงเกียรติกุล,	2554)	ที่กล่าวไว้ว่า	องค์ประกอบส�าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้	ประกอบด้วย
	 	 1.	บคุคลแห่งการเรยีนรู	้หรอืผูเ้รยีนรู	้(Learners)	คือ	บคุคลทีต่ระหนกัถงึความส�าคัญของการศึกษาและเรยีน
รู้	ใฝ่รู้	มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ในสังคม	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 	 2.	 ผู้จัดการเรียนรู้	 (Learning	 Providers)	 คือ	 สถาบันครอบครัว	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ	 
หน่วยงานเอกชน	องค์กรท้องถิ่น	สถานประกอบการ	สถาบันศาสนาที่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริง 
ของชุมชน	แล้วใช้ศักยภาพที่มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
	 	 3.	แหล่งเรียนรู้	 (Learning	Resources)	คือ	สถานที่ส�าหรับการศึกษาเรียนรู้	 และพัฒนาตนเอง	 ให้บริการ
ความรู้ที่หลากหลาย	ตั้งอยู่ในพื้นที่	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ทันที
	 	 4.	องค์ความรู	้(Knowledge)	คอื	เนือ้หาสาระการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องและตอบสนองความต้องการจ�าเป็นทีแ่ท้
จริง	องค์ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต	การประกอบอาชีพการดูแลสุขภาพอนามัย	เป็นต้น
	 	 5.	กจิกรรมการเรยีนรู	้(Learning	Activities)	คือ	กจิกรรมการเรยีนในระบบโรงเรยีน	นอกระบบโรงเรยีน	และ
ตามอัธยาศัย	เช่น	การเรียนรู้จากผู้รู้	การมีส่วนร่วมในสังคมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เป็นต้น
	 	 6.	บรรยากาศการเรยีนรู	้(Learning	Atmosphere)	คือ	สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรยีนรูม้กีารประชาสัมพนัธ์	
การน�าเสนอผลงาน	และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล	และกลุ่มบุคคลตลอดเวลา
	 	 7.	เครือข่ายการเรียนรู้	(Learning	Network)	คือ	ปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	กลุ่มสนใจ	นายจ้าง	หน่วยงาน	

และสถาบันต่าง	ๆ	ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นองค์รวม
	 	 8.	การจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	คือ	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้	การบริหารจัดการ	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 9.	 องค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organizations)	 คือ	 องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาชนจดัการเรยีนรูข้ึ้นในองค์กร	สนบัสนนุบคุลากรให้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรูอ้ย่างสม�า่เสมอสังคมแห่งการเรยีน
รู้มีองค์ประกอบที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ได้แก่	ขนาดชุมชน	วัฒนธรรมการเรียนรู้	โครงสร้างความสัมพันธ์	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
การออกแบบชมุชนเรยีนรู	้ระบบสาธารณปูโภคและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	การขบัเคล่ือนนวตักรรมการประกนัสิทธิ
การเรียนรู้	 และงบประมาณจะเห็นได้ว่า	 สังคมแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งในเชิงโครงสร้างทาง
สังคมและเชิงระบบหรือสถาบันส�าคัญ	 โดยมีการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกลไกส�าคัญ	องค์ประกอบข้างต้น 
มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลชุมชน	และสังคมอย่างบูรณาการ
	 นอกจากนี้	 ชนันภรณ์	 อารีกุล	 (2559)	 กล่าวถึงองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย	
บุคคลแห่งการเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้	 องค์ความรู้	 การจัดการความรู้	 องค์กรแห่งการเรียนรู้	 ชุมชนแห่งการเรียนรู	้ 
ผู้จัดการเรียนรู้	กิจกรรมการเรียนรู้	บรรยากาศการเรียนรู้	เครือข่ายการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
	 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (2553)	 ได้กล่าวถึง	 สังคมแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า	 
เป็นสภาวะแวดล้อมในสงัคมทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติตามเป้าหมายของการปฏริปูการศกึษา	คณุลักษณะหรอืองค์
ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้	มี	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	จิตส�านึกแห่งการเรียนรู้	2)	การอ่านเป็นระเบียบวาระของ
ชาติ	3)	องค์กร	4)	ชุมชนท้องถิ่น	และ	5)	นวัตกรรมการเรียนรู้
	 จากทีไ่ด้กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	สงัคมแห่งการเรยีนรูเ้ป็นสงัคมแห่งภมูปัิญญา	ตระหนกัถงึความส�าคญั	ความจ�าเป็น
ของการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้	 และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ	 การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเร่ืองที ่
เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจ�าวันของคนทุกคน	 ไปจนตลอดการสิ้นอายุขัย	 เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นได้ในทุกเวลา	 ทุกสถานท่ี	 ของคนทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	 สังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นมาตรฐาน 
การกล่อมเกลาบุคคลให้สามารถเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตตลอดเวลา	มีผลเพิ่มทางคุณลักษณะด้านสมรรถภาพอย่างครบถ้วน
ให้บุคคลนั้น	ๆ	ดังนั้น	องค์ประกอบที่ส�าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้	ประกอบด้วย
	 	 1.	บคุคลแห่งการเรยีนรู	้เป็นบคุคลทีม่คีวามตระหนกัถึงความส�าคญั	ความจ�าเป็นของการเรียนรู	้มทีกัษะและ
กระบวนการในการคิด	 การวิเคราะห์	 และการแก้ปัญหา	 มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย	 ตนเองและ
สามารถใช้ความรู้ได้อย่าง	 ถูกต้อง	 เหมาะสม	สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตามความต้องการ	 ความสนใจ
และความถนัด
	 	 2.	แหล่งการเรยีนรู	้เพือ่ให้มแีหล่งเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอ	หลากหลาย	ทัว่ถงึ	ทกุกลุม่เป้าหมายต้องพฒันาระบบ
ข้อมูล	สารสนเทศ	แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท	มีการจัดระบบเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้	มีการพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการบริการการเรียนรู้	มีความพร้อม	อ�านวยความสะดวก
ต่อการเรียนรู้เหมาะกับศักยภาพของสังคมนั้น	ๆ	
	 	 3.	องค์ความรู้	มีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง	ๆ	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว	มกีารสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบักระแสการเปลีย่นแปลง
ของสังคมโลก	และบริบทของสังคมไทย	 โดยพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่กับฐานความรู้นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 เพื่อให้
เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล	กลุ่มหรือชุมชน	เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละชุมชน	
	 	 4.	การจัดการความรู้	เริ่มจากการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย		พัฒนากลไก	กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้	ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเสมอภาค	พัฒนาระบบบริหารจัดการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้	ให้ประชาชนสามารถเข้าสู่องค์ความรู้ตลอดเวลา	
และต้องมกีารพัฒนาบคุคลองค์กร	ให้เป็นผูจ้ดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องประชาชน	พฒันาทกัษะความสามารถ
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ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ภมูปัิญญาท้องถิน่	และแหล่งเรยีนรูต่้าง	ๆ 	ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเรยีนรูท้ีมี่ประสิทธภิาพ	
มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน

จากการศึกษาที่ได้กล่าวถึงตั้งแต่ตอนต้นสามารถสรุปเป็นแผนผังองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้	ดังนี้

สรุปแผนผังองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้
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แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

	 แนวคิดการจัดการศึกษา	(Conceptual	Design)	ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส�าคัญในการจัดการศึกษา	

ประกอบด้วย	หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	(Education	for	All)	หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่ว

ถึง	(Inclusive	Education)	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy)	และหลักการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนของสังคม	(All	for	Education)	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560:	จ)	โดยก�าหนดเป้าหมายด้านผู้

เรียน	(Learner	Aspirations)	มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(3Rs	8Cs)	

ประกอบด้วย	ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้

	 3Rs	ได้แก่	การอ่านออก	(Reading)	การเขียนได้	(Writing)	และการคิดเลขเป็น	(Arithmetics)	8Cs	ได้แก่	ทักษะ

ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และทกัษะในการแก้ปัญหา	(Critical	Thinking	and	Problem	Solving)	ทกัษะด้านการ

สร้างสรรค์และนวตักรรม	(Creativity	and	Innovation)	ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม	ต่างกระบวนทศัน์	(Cross	

–	cultural	Understanding)	ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม	และภาวะผู้น�า	(Collaboration,	Teamwork	

and	 Leadership)	 ทักษะด้านการสื่อสาร	 สารสนเทศ	 และการรู้เท่าทันส่ือ	 (Communications,	 Information	 and	

Media	Literacy)	ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(Computing	and	ICT	Literacy)	

ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้	(Career	and	Learning	Skills)	และความมีเมตตา	กรุณา	มีวินัย	คุณธรรม	จริยธรรม	

(Compassion)	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560)

	 นอกจากนี้	(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2558:	137)	ได้กล่าวว่า	กระบวนทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่	21	

ผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี	 เพื่อการติดต่อส่ือสารกับเครือข่ายที่

หลากหลายรปูแบบ	สามารถสบืเสาะข้อมลูผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ได้อย่างมีประสทิธิภาพ	และสือ่สารอย่างสร้างสรรค์

ได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	 ซึ่ง	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	 2558:	 143)	 

กล่าวว่า	การเรียนรู้ที่มีพลังต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียน	 เมื่อได้เห็น	สัมผัส	 เข้าใจ	และสนุกกับกิจกรรมตามที่ผู้

สอนได้ออกแบบการเรียนรู้	 และผู้สอนก็คือแรงบันดาลใจหน่ึงของผู้เรียน	 เพื่อที่จะเป็นหรืออยากจะเป็นบุคคลที่มีความ 

ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 ถึงแม้ว่าความรู้ทั้งหลายได้แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ต	 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 

เรียนรู้ที่จะเสพข้อมูลอันเป็นประโยชน์	ประกอบกับมีทักษะการคิดขั้นสูง	รู้จักวิเคราะห์	วิจารณ์ข้อมูลข่าวสาร	และน�ามา

ใช้ให้เป็นประโยชน์	แต่อย่างไรก็ดี	คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่สามารถสอนความเป็นมนุษย์ได้	เป็นเพียงแค่สื่อและ

เครื่องมือที่น�าพาผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้	ผู้สอนจึงยิ่งมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

	 จากแนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ	จะเห็นว่า	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

ทุกภาคส่วนในสังคมจ�าเป็นต้องปรับหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบุตรหลาน	ผู้เรียน	 บุคคลากร	 และ

ประชาชนให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 เพื่อการด�าเนินชีวิตและการท�างานที่ประสบความส�าเร็จและมี

ความสุข	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	 แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที	่ 21	 ยึดแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นการ

เรียนรู้เพื่อชีวิต	มุ่งจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ดังนี้

  1.	การเรียนรู้เพื่อรู้	(Learning	to	Know)	หมายถึง	การศึกษาที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด	กระบวนการเรียนรู ้

การแสวงหาความรู้	 และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน	 เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต	 เน้นองค์ความรู้

กระบวนการฝึกอบรมจิตส�านึก	 เพื่อให้เกิดความเพียรชอบ	การระลึกชอบ	และมีจิตส�านึกที่ชอบ	มีจิตใจตั้งมั่น	 เป็นกระ
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บวนการเพื่อให้จิตมีการพัฒนาความส�านึกเพื่อความสมดุลทั้งจิตและกาย	 เป็นกระบวนการเกื้อหนุนให้สิ่งที่รับเข้ามา 

ในชีวิตด�าเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด	เป็นการฝึกศึกษาด้านสมาธิ	หรือพัฒนาจิตใจให้เจริญได้ที่	แล้วน�ากระบวนการ

เรียนรู้เน้นการฝึกสติ	 สมาธิ	 ความจ�า	 ความคิด	 ผสมผสานความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางเพียงพอเข้ากับโอกาสที่จะศึกษา 

บางวิชาอย่างละเอียดลึกซึ้ง	การเรียนเพื่อรู้หมายรวมถึง	การฝึกฝนในวิธีเรียนรู้เพื่อจะได้ตักตวงประโยชน์จากการศึกษา 

ไปจนตลอดชีวิต

  2.	การเรยีนรู้เพือ่ปฏบิตัจิรงิ	(Learning	to	Do)	หมายถงึ	การศกึษาทีมุ่ง่พฒันาความสามารถ	และความช�านาญ 

รวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ	สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ	ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพ	

ได้อย่างเหมาะสม	เน้นการพัฒนาทักษะ	พัฒนาสมรรถนะ	และศักยภาพตนเอง

	 	 กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้	 ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานท่ีเน้นประสบการณ์ 

ต่าง	ๆ 	ทางสงัคม	สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	และปฏบิตังิานเป็นหมู่คณะ	เป็นการเรยีนรูโ้ดยอาศยัประสบการณ์

ทางสังคมและในการประกอบอาชีพ	ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน	ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาพในท้องถิ่นหรือ

ประเทศนั้น	 ๆ	 หรืออาจเป็นการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน	 โดยใช้หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยการเรียนในภาคทฤษฎีสลับกับ

การเรียนฝึกปฏิบัติงาน

	 	 3.	การเรียนรู้เพื่อชีวิต	(Learning	to	Be)	หมายถึง	การศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย	

สติปัญญา	 ให้ความส�าคัญกับจินตนาการ	 และความคิดสร้างสรรค์	 ภาษา	 และวัฒนธรรม	 เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย ์

ที่สมบูรณ์	มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม	ศีลธรรม	สามารถปรับตัว	และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน	เข้าใจตนเอง

และผูอ้ืน่	สามารถปรบัปรงุบคุลกิภาพของตนให้ดขีึน้ด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	โดยอสิรเสรยีิง่ขึน้	มดีลุยพินจิ	และความรบัผิดชอบ

ต่อตนเองมากขึน้	ต้องไม่ละเลยศกัยภาพในด้านใดด้านหนึง่เดด็ขาด	เช่น	ความจ�า	การใช้เหตผุล	ความซาบซ้ึงในสนุทรยีภาพ	

สมรรถนะทางร่างกาย	และทกัษะในด้านการสือ่สารกบัผูอ้ืน่	เป็นการพัฒนาทกัษะชวิีตอย่างเป็นองค์รวม	และการปรบัตวั

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

	 	 4.	 การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน	 (Learning	 to	 Live	 Together)	 หมายถึง	 การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถ 

ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข	 มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 

การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และเข้าใจความหลาก

หลายทางด้านวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ความเชื่อ	 ของแต่ละบุคคลในสังคม	 สอนให้เข้าใจผู้อื่นและตระหนักดีว่า	 มนุษย์เรา 

จะต้องพึง่พาอาศยักนั	ด�าเนนิโครงการร่วมกนัและเรยีนรู้วธีิแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งต่าง	ๆ 	โดยชีใ้ห้เห็นว่าความหลากหลาย	 

ความเข้าใจอันดีต่อกัน	 และสันติภาพนั้นล�้าค่าและคู่ควรแก่การหวงแหน	 เน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 

พึ่งพากันและกัน	

	 	 5.	 การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง	 (Learning	 to	 Change)	 หมายถึง	 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร 

อันเป็นผลมาจากประสบการณ์	และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว	หรือจากการฝึกหัด	รวมทั้ง

การเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน	เป็นการพัฒนาศักยภาพทางความคิด	การตัดสินใจ	และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 	 6.	 การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน	 (Learning	 for	 Sustainable)	 หมายถึง	 กระบวนทัศน์ของการคิดถึงอนาคต 

ที่จะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างสภาวการณ์ปัจจุบันกับคุณภาพชีวิตที่จะต้องพัฒนา	 สามารถประยุกต์ใช ้

ความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม	
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การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทของไทยมุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย	 เพื่อให้เกิดกรเปลี่ยนแปลง 

ด้านความรู้	 ทักษะ	 ความเข้าใจ	 ทัศนคติ	 ระบบความเชื่อต่าง	 ๆ	 ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลเพราะเป็นกระบวนการ 

ต่อเนื่อง

บทสรุป

	 สังคมแห่งการเรียนรู้	 เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเกื้อหนุน	 ส่งเสริมให้บุคคล	 และสมาชิกในชุมชน	 สังคม	 

ให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านทางสื่อ	เทคโนโลยี	สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ต่าง	ๆ 	จนสามารถสร้างความรู้	ทักษะ	ระบบการ

จดัการความรู้และระบบการเรยีนรู้ทีด่	ีมกีารถ่ายทอดความรู	้แลกเปลีย่นความรูร่้วมกันทกุภาคส่วนในสังคมท�าให้เกดิพลัง

สร้างสรรค์	 และเกิดภูมิปัญญา	ตระหนักถึงความส�าคัญ	ความจ�าเป็นของการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความ

ใฝ่รู้	 และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอตลอดชีวิตจนสิ้นอายุขัย	 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา	 ทุกสถานที่	 ของคน 

ทกุคนในทกุสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	เป็นการเรยีนรูเ้พือ่ให้บคุคลในสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางด้านอารมณ์	

สังคม	และสติปัญญาไปในทางที่ดีขึ้น	ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่	 21	ท�าให้หลายประเทศเตรียมการเสริม

ศักยภาพของประชาชน	 ทั้งในด้านทักษะความรู้	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	 โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

ผ่านทางด่วนสารสนเทศ	ทัง้นี	้เพือ่เป็นปัจจัยส�าหรบัการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ	และธ�ารงรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมของประเทศ

ในยุคโลกาภิวัตน์	ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญเปิดเข้าสู่ศตวรรษที่	21	

	 ดงันัน้	แนวทางการพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	เพือ่การด�าเนนิชวีติและการท�างานทีป่ระสบความ

ส�าเร็จและมีความสุข	 ต้องส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรู้	 (Learning	 to	 Know)	 เน้นองค์ความรู้	 การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริง	

(Learning	to	Do)	เน้นการพัฒนาทักษะ	พัฒนาสมรรถนะ	และศักยภาพตนเอง	การเรียนรู้เพื่อชีวิต	(Learning	to	Be)	

เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม	 และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน	

(Learning	to	Live	Together)	เน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	พึ่งพากันและกัน	การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง	

(Learning	to	Change)	พัฒนาศักยภาพทางความคิด	การตัดสินใจ	และการเรียนรู้ด้วยตนเอง	การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน	

(Learning	for	Sustainable)	สามารถประยุกต์ใช้ความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
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กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างนาฏยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยกับ

วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน-ล้านช้าง

The Process of Reconstructing and Adapting Dance between the Forms 

of Classical Thai Dance and I-San Lan Chang Local Literature 

ปัทมาวดี		ชาญสุวรรณ1

Pattamawadee	Chansuwan1

บทคัดย่อ

	 วิจัยเรื่องกระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างนาฏยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยกับวรรณกรรมพื้น
บ้านท้องถิ่นอีสาน-ล้านช้าง	มีความมุ่งหมาย	เพื่อศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรมพื้นบ้านในด้านเนื้อเรื่องตัวละครและ
คตคิ�าสอน	เพือ่น�ามาประดษิฐ์สร้างนาฏยศลิป์ไทย	เครือ่งมอืที	่			ใช้ในการเกบ็ข้อมลูได้แก่แบบสงัเกต	แบบสมัภาษณ์และ
แบบสนทนากลุ่ม	 จากผู้รู้ด้านนาฏยศิลป์ไทย	 ด้านดนตรีไทย	 ด้านเครื่องแต่งกายและด้านวรรณกรรมพื้นบ้านจ�านวน	 4	
คน	อาจารย์ที่สอนนาฏยศิลป์ไทยจ�านวน	6	คน	ผู้สร้างสรรค์ผลงานจ�านวน	15	คน	และนักดนตรีจ�านวน	6	คน	และน�า
เสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์	
	 ผลการวิจัยพบว่า	วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานล้านช้างจ�านวน	5	เรื่องได้แก่	สินไซ	ผาแดงนางไอ่	อุสาบารส	
ขูลูนางอั้วและพญาคันคาก	 เป็นวรรณกรรมประเภทนิทานที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ	 และผูกเรื่องจากเหตุการณ์	 ส�าคัญ	
ภายในชุมชน	การสร้างบ้านแปลงเมือง	ศาสนสถานที่ส�าคัญ	 โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงคติความเชื่อค่านิยมประเพณีคุณธรรม
จริยธรรม	ตวัเอกของเรือ่งเป็นตัวแทนของความดคีวามกตญัญูและความซือ่สตัย์	การประดษิฐ์สร้างนาฏยประยกุต์รปูแบบ
นาฏยศิลป์ไทย	สิ่งที่ส�าคัญคือ	1)	การคัดเลือกวรรณกรรม	โดยศึกษาเหตุการณ์ส�าคัญให้ละเอียดและเข้าใจ	2)	การสร้าง
แนวคิดโดยการหยิบยกเหตุการณ์ส�าคัญในเรื่องมาน�าเสนอ	 3)	 การก�าหนดรูปแบบของการแสดงอยู ่ในหลักการ	 
ทางนาฏกรรมไทยได้แก่	ร�าเดี่ยว	ร�าคู่	หรือ	ระบ�าหมู่	4)	การออกแบบท่าร�าต้องให้มีความสมดุล	เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
บทร้องและดนตรี	 5)	 การบรรจุดนตรีและบทร้อง	 ต้องเป็นไปตามโครงเรื่อง	 และสอดคล้อง	 กับรูปแบบของการแสดง	 
6)	การออกแบบเครื่องแต่งกายยึดตามเชื้อชาติของตัวละคร	จากวรรณกรรมต้นเรื่องซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดต้องมีความ

สัมพันธ์กันอย่างลงตัว	จึงจะเกิดสุนทรียภาพของการแสดง
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ABSTRACT

	 The	research	entitled	the	Process	of	Reconstructing	and	Adapting	Dance	between	the	Forms	

of	Classical	Thai	Dance	and	I-San	Lan	Chang	Local	Literature	aims	to	study	the	background,	content,	

characterand	doctrinal	principles	in	order	to	invent	classical	Thai	dance.	The	research	tools	in	collecting	

data	are	the	form	of	observation,	interview	form,	and	group	discussion	form	from	4	experts	which	are	

classical	Thai	dance,	traditional	Thai	music,	traditional	Thai	costume	and	local	literature	experts	and	

6	teachers	who	teach	classical	Thai	dance,	15	choreographers,	6	musicians	and	presenting	research	

with	descriptive	analysis.	

	 The	result	of	this	study	were	us	follows:	those	5	literatures	of	I-San	Lan	Chang	local	literature	

consist	 of	 Sinsai,	 PhaDaeng	Nang	Ai,	U-saBaros,	 Ku	Lu	Nag	 auw	and	PhaYaKanKak.	 As	 such,	 these	

literatures	are	considered	as	literature	folktales	which	are	written	according	tothe	imagination	and	

constructed	story	through	important	situations	in	the	community	such	as	the	construction	of	community	

and	religious	places.	In	addition,	it	is	emphasized	to	relate	the	belief,	popularity,	tradition,	integrity	

and	morality.	The	main	character	is	representedby	a	virtue,	gratitude	and	honesty.	The	invention	of	

adapting	dance	towards	the	form	of	classical	Thai	dance	must	have	following	principles	which	are	1)	

the	selection	of	literature	and	to	clearly	study	about	the	important	situation	understandingly	2)	the	

shaping	of	concept	that	can	be	done	by	selecting	the	most	important	situation	in	the	story	to	present	

to	the	audience	3)	the	determination	of	performance	form	has	to	be	considered	by	the	classical	Thai	

dance	principle	such	as	solo	and	duo	dance	or	group	dance	4)	the	choreography	must	have	a	harmony	

in	relation	to	lyrics	and	music	5)	the	adding	of	music	and	lyrics	must	be	related	to	the	story	and	the	

form	of	presentation	6)	the	costume	design	is	based	on	nationality	of	character	in	the	original	story.	

The	overall	element	as	above	must	be	harmoniously	balanced	then	the	aesthetics	in	performance	is	

revealed.

KEYWORDS:	PROCESS	OF	RECONSTRUCTION	/	INVENTION	/	ADAPTING	DANCE
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บทน�า
	 นาฏศลิป์หรือนาฏกรรมไทยมกี�าเนดิมาพร้อมชาติ
ไทย	ที่เป็นเช่นนี้	เพราะนาฏกรรมไทย	เป็นส่วนหนึ่งที่บ่ง
บอกวิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	การแต่งกายและความเชื่อของ
คนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน	และยังแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอารยประเทศ	 ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง	 
นั้น	จ�าเป็นต้องมี	วัฒนธรรม	อันแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์
ประจ�าชาตขิองตน	นาฏศลิป์และดนตรไีทย	ถอืเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอันส�าคัญของชาติอย่างหน่ึงท่ีควรค่า 
แก่การอนุรักษ์	 ท�านุบ�ารุง	 และพัฒนาควบคู ่ไปกับ 
การพฒันาประเทศ	(สรุพล	วริฬุห์รกัษ์,	2543)	ซึง่นาฏศิลป์
มคีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่าศลิปะแขนงอืน่	ๆ 	ความส�าคญั
ของนาฏศลิป์คอืแสดงความเป็นอารยะประเทศ	บ้านเมือง
มีความเจริญรุ่งเรือง	 ด้วยประชาชนมีความเข้าใจศิลปะ	
เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่า	 เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์	
สามารถกล่อมเกลาจิตใจโน้มน้าวอารมณ์ไปในทางท่ีดี	 
เป็นแนวทางน�าให้คดิและให้ก�าลงัใจในการทีจ่ะสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองได้แก่บ้านเมืองสืบไป	(สุมิตร	เทพวงษ์,	2548)	
	 นาฏศลิป์ทีเ่ป็นแบบแผนจะได้รบัการปลกูฝัง	และ
ถ่ายทอดมาจากปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทย	ในวังหลวง
ทีฝึ่กให้แก่ผูห้ญงิและผูช้าย	ทีอ่ยูใ่นวงัเป็นผูแ้สดงโขนและ
ละคร	และนาฏกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากวังหลวง
นี้เอง	 ที่แสดงให้เห็นว่านาฏกรรมไทยมีมาตั้งแต่สมัย 
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี	 เพราะมีการจารึกไว้ในหลักศิลา
จารกึที	่8	ซึง่ศลิปะการฟ้อนร�าทีไ่ด้รบัการสบืทอดต่อเนือ่ง
กันเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 จึงได้มีการน�าศิลปะ
การฟ้อนร�าทีเ่ป็นแบบแผนมาสูก่ารศึกษา	ท�าให้นาฏกรรม
ไทยที่มีแบบแผนมาตรฐานได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
มาจนถึง	 ทุกวันนี้	 (สุรพล	 วิรุฬห์รักษ์,	 2543)	 รูปแบบ	
ศิลปะการแสดงของไทยได้พัฒนามาเป็นล�าดับท้ังใน
แนวทางศิลปะพื้นบ้าน	 และศิลปะในพระบรมราชูปถัมภ	์
ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในชื่อว่าศิลปะในราชส�านักอันได้แก่	 
โขน	 ร�าระบ�าและละคร	 กระบวนการสร้างสรรค์งานทาง
ด้านนาฏยศลิป์กพ็บว่า	เป็นกลวธิหีนึง่	ทีก่่อให้เกดิกระแส 
การอนรัุกษ์ท�านบุ�ารงุและพฒันา	เพราะการสร้างสรรค์ผล
งาน	ประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์แนวคดิ	การออกแบบ	 

รูปแบบใหม่	 การน�าผลงานในอดีตมาปรับปรุงโดยอาศัย
กระบวนการทีถ่กูต้อง	ตามหลกัวชิาการและกลวธิทีีเ่หมาะ
สม	อนัส่งผลให้ศิลปะการแสดงมคีวามสมบรูณ์	และกลาย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เพิ่มพูนโดยไม่มีที่สิ้นสุด
	 การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดงเกิดขึ้นได้
หลากหลายรูปแบบอาจเป็นการผสมผสานท่านาฏยศิลป์
ไทยกับตะวันตกจนเกิดเป็นความร่วมสมัยหรือเป็นแบบ
นาฏยศิลป์ไทยที่มีกล่ินอายของท้องถิ่นตามแต่ภูมิภาค
หรือเป็นนาฏยศิลป์ไทยตามแบบแผนจารีตโบราณ	ทั้งนี้
ขึน้อยูก่บัแนวความคดิและแรงบนัดาลใจซึง่อาจจะมาจาก
พิธีกรรมความเชื่อประเพณีและสิ่งสุดท้ายที่ส�าคัญก็คือ
วรรณกรรม	ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศลิป์มาตัง้แต่โบราณ	วรรณกรรมหรอืวรรณคด	ีเป็นเครือ่ง
บนัทึกอดุมการณ์ของสงัคมในยคุนัน้	ๆ 	ไปในตวัด้วยเสมอ	
สังคมมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตความเชื่อจริยธรรมของ
สงัคมจะสอดแทรกอยูใ่นวรรณกรรมในรปูแบบทีแ่ตกต่าง
กันเสมอวรรณกรรมจึงเป็นจุดก�าเนิดของนาฏกรรมได้อีก
ด้วย	 เพราะตัวเอกของวรรณกรรมมักเป็นภาพแบบอย่าง
อดุมคตขิองสงัคมเสมอซึง่ภาพเหล่านีส้ามารถน�าเสนอเป็น
ศิลปะการแสดงเคล่ือนไหว	 เพื่อส่ือสารกับผู้ชมได้ใกล้ชิด
ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีความผูกพัน
เกี่ยวโยงใกล้ชิดกับชีวิตของผู้คนในชุมชน	
	 วรรณกรรมท้องถิ่นจ�าแนกได้หลายแบบ	 อาทิ	
วรรณกรรมพุทธศาสนา	วรรณกรรมนิทานวรรณกรรมค�า
สอน	 วรรณกรรมนิราศ	 และวรรณกรรมประเภทต�ารา
เป็นต้น	วรรณกรรมท้องถิน่ประเภทนทิานมทีัง้เรือ่งทีแ่ต่ง
ขึ้นตามจินตนาการและผูกเรื่องจากเหตุส�าคัญภายใน
ชุมชน	 เช่น	 เรื่องวีรบุรุษเรื่องพระภิกษุสงฆ์เรื่องการสร้าง
บ้านแปลงเมืองและการสร้างศาสนสถานที่ส�าคัญโดย
ทัว่ไปวรรณกรรมนทิานมุง่เน้นความบนัเทงิใจเป็นหลกัแต่
กจ็ะแฝงข้อคดิเตอืนใจให้	ให้กบัผูอ่้านไปด้วย	วรรณกรรม
ท้องถิ่นจึงมีบทบาทส�าคัญหลายประการอาทิ	 ให้ความ
บนัเทงิให้การศกึษารกัษาแบบแผนพฤติกรรมทีย่อมรบัใน
สังคมหมายความเก็บกดคับข้องใจและบนัทกึสภาพสังคม
และวัฒนธรรม	(จารุวรรณ		ธรรมวัตร,	2540)	
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	 วรรณกรรมท้องถ่ิน	 อีสาน-ล้านช้างเป็นการ
สืบทอดวัฒนธรรมร่วมทางภาษาของประชากรชาวอีสาน
เฉพาะกลุม่วฒันธรรมไทย-	ลาวกบัประชากรในอาณาจกัร
ล้านช้างมาตั้งแต่อดีตจะเห็นได้จากภาษาที่ใช้สื่อสารมี
ความคล ้ายคลึง กันมากต ่าง กันที่ส� า เ นียงเท ่า น้ัน
วรรณกรรมลายลักษณ์ส ่วนใหญ่	 สืบทอดมาจาก
วรรณกรรมล้านช้าง	สารตัถะของวรรณกรรมส่วนใหญ่จะ
แฝงไว้ด้วยคติค�าสอนท่ีท�าให้เช่ือในความดีและอานุภาพ
ของความดี	 ตัวละครเอกมักจะเป็นตัวแทนของธรรมะที่
ต่อสู้กับอธรรมได้	ชัยชนะที่สุด	บางเรื่องอาจจะด�าเนินไป
ด้วยความขดัแย้งแต่กจ็บลงด้วยความสมคัรสมานสามคัคี
ความกตัญญูรู้คุณความรักความซื่อสัตย์	 ความจงรักภักดี
ที่ สามารถเสีย เลือดเ น้ือและชีวิตตอบแทนกันได 	้
วรรณกรรมพืน้บ้านอสีานมหีลายอรรถรสทีส่ามารถน�ามา
รือ้ฟ้ืน	แล้วประดษิฐ์สร้างเป็นนาฏยศลิป์ไทย	โดยการผสม
ผสาน	อัตลักษณ์	ของพื้นถิ่นอีสานได้อย่างหลากหลายไม่
ว่าจะเป็นการร�าชมโฉม	ชมอุทยาน	ร�าแต่งตัว	ร�าตรวจพล
หรือแม้แต่ระบ�าต่าง	 ๆ	 ตามลักษณะของเนื้อเรื่องใน
วรรณกรรมนั้นนั้น	
	 นอกจากนี้วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานยังเป็นที่มา
ของต�านานเรื่องเล่าที่ก่อให้เกิดประเพณีประจ�าท้องถิ่น	
สถานที่ส�าคัญส�าคัญซึ่งผูกโยงร้อยเรียงให้คนรุ่นหลัง	 
ได้เรียนรู้และยึดมั่นศรัทธาสานต่อถ่ายโอนกันมารุ่นแล้ว
รุ่นเล่า	 โดยเฉพาะวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานล้านช้างท่ีได้
รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้	5	เรื่องได้แก่	สินไซ	ผาแดง
นางไอ่	 ขูลูนางอ้ัว	 อุสาบารส	 และพญาคันคากน้ัน	 
ยังถูกน�ามาเล่าขานผ่านการแสดงในรูปแบบละครเวที
จินตภาพประกอบแสงสีเสียงหรือแม้แต่มหรสพพื้นบ้าน
อย่างหมอล�าเรื่องต่อกลอน	เป็นต้น
	 ฉะนัน้กระบวนการรือ้ฟ้ืนวรรณกรรมพืน้บ้านท้อง
ถิ่นอีสานนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์จรรโลงมรดกทาง
วัฒนธรรมทางภาษาท่ีมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตและจริยธรรม
ของคนในชุมชนแล้ว	 ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ถักสาน
ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยซึ่งเป็นนาฏยลักษณ์หรือ 
รูปแบบที่มีกฎเกณฑ์แบบแผนในระดับชาติมาผสมผสาน
เนื้อหาการแสดงด้วยวรรณกรรมในระดับพื้นบ้านท่ีถูกใช้

เป็นเครื่องมือทางสังคมวัฒนธรรมที่ยัง	 แฝงการอบรม 
บ่มเพาะจริยธรรมอันดีงามของสังคมอีสานควบคู	่ ไปกับ
การพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์ให้
ก้าวหน้าทันสมัยโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ	
และคง	 อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสืบทอดไว้เป็นมรดกของ
ชุมชนสืบไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
	 เพื่อศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรมพื้นบ้าน
ท้องถิน่อสีาน-ล้านช้าง	และประดษิฐ์สร้างนาฏยประยกุต์	
รูปแบบนาฏยศิลป์ไทย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเอกสารต�าราต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 (Document)	 การรวบรวมข้อมูลจากภาค
สนาม	 (Field	 Study)โดยการสัมภาษณ์การสนทนาและ
น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียงและเขียน
เป็นรายงานวิจัย	โดยมีกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลคือกลุ่มผู้รู้	
(Key	informant)	จ�านวน	4	คนกลุ่มผู้ปฏิบัติ	
(Casual	informants)	จ�านวน	27	คน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้คิดเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยมี
รายละเอียดดังนี้	
	 	 1.	 ประชากรประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย
เรือ่งกระบวนการรือ้ฟ้ืนและประดษิฐ์สร้างนาฏยประยกุต์
ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทย	 กับวรรณกรรมพื้นบ้าน
ท้องถิ่นอีสาน-ล้านช้าง	คือประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ศลิปะการแสดงทัว่ไปกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาผูว้จิยัใช้
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่วิจัยซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้กลุ่มผู้
ปฏิบัติและกลุ่มบุคคลทั่วไป	
	 	 2.	 กลุ ่มตัวอย่างผู ้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้	
	 	 	 		2.1	กลุ่มผู้รู้	 (Key	 informants)	คือกลุ่ม
บุคคลที่ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์ไทย	ดนตรีไทยเครื่องแต่งกาย
และวรรณกรรมท้องถิ่นจ�านวน	4	คน	
	 	 			2.2	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 (Casual	 informants)	
คือกลุ่มบุคคลที่เคยปฏิบัติ	หรือร่วมมือปฏิบัติ	 และได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาวจิยัเรือ่งนีโ้ดยเกบ็ข้อมลูจากการ
สนทนากลุ่มประกอบด้วยอาจารย์ท่ีสอนนาฏยศิลป์ไทย
จ�านวน	6	คน	ผูส้ร้างสรรค์ผลงานจ�านวน	15	คนนกัดนตรี
ที่บรรเลงดนตรีจ�านวน	6	คน	รวมเป็น	27	คน	
	 	 			2.3	กลุม่ผูส้นบัสนนุ	(General	informants)	
คือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ชมได้แก่ประชาชน
จ�านวน	 10	 คนนิสิตนักศึกษาจ�านวน	 10	 คน	 นักเรียน

จ�านวน	10	คนรวม	30	คนรวมทั้งหมด	61	คน

เครื่องมือในการวิจัย
	 1.	แบบส�ารวจ	(Survey)		โดยผูว้จัิย	ใช้แบบส�ารวจ
เพื่อเก็บข้อมูลโดยแบ่งประเด็น	การส�ารวจต่าง	ๆ	
ก่อนท�าการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสอบถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงโดยท่ัวไปนอกจากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามหน่วย
งานเพือ่น�ามาเป็นความรูเ้บือ้งต้นในบรบิทพืน้ทีศึ่กษาวจิยั
ครั้งนี้และน�ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย	
	 2.	 การสังเกต	 (Observation)	 กระบวนการ
ประดิษฐ์สร้างนาฏยประยุกต์	 ประกอบด้วยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	
	 3.	แบบสัมภาษณ์	(Interview	Guide)	แบ่งเป็น	
	 	 3.1	 แบบไม่มีโครงสร้าง	 (Un	 -	 structured	
Interview)	 ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้จ�านวน	4	คนเพื่อศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างนาฏยประยุกต์	 ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยกับ
วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานล้านช้าง	
	 	 3.2	แบบมโีครงสร้าง	(structured	Interview)	
แบ่งเป็น	3	ชุดดังนี้	
	 	 	 ชุดที่	1	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านกระบวนการรื้อฟื้น
และประดษิฐ์สร้างนาฏยประยกุต์จากวรรณกรรมพืน้บ้าน
ท้องถิ่นอีสานล้านช้างใช้สัมภาษณ์ผู ้รู ้จ�านวน	 4	 คน	 
ในประเด็นต่าง	ๆ 	ดังนี้	ด้านลีลาท่าร�า	ด้านเครื่องแต่งกาย	
ด้านดนตรี	ด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน	
	 	 	 ชุดที่	2	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ในกระบวนการร้ือฟื้น	
และประดิษฐ์สร้างนาฏยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏย
ศิลป์ไทยกับ	วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานล้านช้าง	
ใช้สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติจ�านวน	27	คน
	 	 	 ชุดที่	3	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างนาฏยประยุกต์	 ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยกับ
วรรณกรรมพ้ืนบ้านท้องถิน่อีสาน-ล้านช้างโดยใช้สมัภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจ�านวน	30	คนในประเด็นต่าง	ๆ	
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	 การวจิยัครัง้นีร้ปูแบบของการวจิยัเป็นการวจิยัเชิง
คณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผูว้จิยัได้ศกึษาจาก
ข ้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข ้องการสัมภาษณ์ผู ้รู ้ 	 (Key	
informant)	 กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 (Casual	 informant)	 และ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ัวไป	 (General	 informant)	 เครื่องมือ	 
ในการวจิยัศกึษาความเหมาะสมของเครือ่งมอืโดยขัน้ตอน
ในการสร้างเครื่องมือมีขั้นตอนดังนี้	
	 	 1)	การก�าหนดวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิ
ในการวิจัย	
	 	 2)	 การก�าหนดค�านิยามศัพท์ปฏิบัติการใน 
การวิจัยให้ชัดเจน	
	 	 3)	 การสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ศึกษา	
	 	 4)	 น�าเครื่องมือวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	
ความครอบคลุมของเนื้อหา	 (Content	 Validita)	 และ
ความน่าเชื่อถือ	
									 	 5)	 น�าเครื่องมือวิจัยท่ีผ่านการตรวจคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
บุคลากรผู้ให้ข้อมูลท่ีก�าหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้โดยมี
อุปกรณ์ประกอบดังนี้	
	 	 	 1.	สมุดบันทึก	
											 	 2.	เครื่องบันทึกเสียง	
												 	 3.	กล้องถ่ายวดีโิอและกล้องถ่ายภาพนิง่

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เพื่อให้การศึกษาได้	ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นจริงและ
ครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ผู้วิจัยจึงเป็นผู้ด�าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดข้ันตอน
ดังนี้	
	 	 1.	 วิธีการวิจัยเอกสาร	 (Documentary	
Study)	 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมี
เอกสารเก่ียวกับ	 กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้าง
นาฏยประยุกต ์ระหว ่างรูปแบบนาฏศิลป ์ ไทยกับ
วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถ่ินอีสานล้านช้างแหล่งข้อมูล 
ที่ผู้วิจัยศึกษาได้แก่	

	 	 	 1.	ส�านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	
	 	 	 2.	ส�านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	 	 	 3.	หอสมุดแห่งชาติ	
	 	 	 4.	 ฐานข้อมูลออนไลน์	 TDC	 (Thai	
Digital	Collection),	Thai	 IS	 (Thai	Librac	 Interted	
System)
	 	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 (Field	
Studyies)	 ใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยวิธีการเปิดเผยตัวโดยแจ้ง
ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้องในสถานทีน่ัน้	ๆ 	ให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์
ของผู ้วิจัยและเพื่อให้ผู ้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์	 ที่เก็บ
รวบรวม	 จดบันทึก	 ไว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เครื่องมือหากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะท�าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีขั้นตอนดังนี้	
	 	 1.น�าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาจัดหมวดหมู่ตาม	
ความมุ่งหมายของการวิจัยในแต่ละข้อ	 และจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง	3	กลุ่ม	
												 2.	สรุปข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
ของข้อมูลและจ�าแนก	 ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหา
ความมุ่งหมายของการวิจัย
	 	 3.	การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	(Metho-
dological	 Triangulation)	 และตรวจสอบความน่าเชื่อ
ถือของข้อมูลโดย	 ใช้วิธี	 โดยการน�าข้อมูลกลับไปให้อ่าน
หรือกลับไปถามผู้ให้ข้อมูลซ�้าอีกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ความจริง	 (สุภางค์	 จันทวานิช,	 2540)	 โดยตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ได้มาเพียงพอหรือยัง	 ข้อมูลสามารถตอบปัญหา
ของการวิจัยหรือไม่	 ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงการผู้วิจัยจะม ี
การตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลที่ได้มานั้นแท้จริงอย่างไร	
	 ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูลผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยโดยน�า
ข้อมูลที่ได้	จากการรวบรวมเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
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จากการสัมภาษณ์	 ท่ีจดบันทึกไว้ในลักษณะค�าบรรยาย	
(Descriptive)	 เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพโดย
ใช้การวิเคราะห์ด้วยการจ�าแนกข้อมูล(Typological	
Analysis)	 คือจ�าแนกข้อมูลเป็นชนิดโดยใช้ทฤษฎ ี
ในการวเิคราะห์ได้แก่	ทฤษฎพีืน้ฐานการออกแบบ	ทฤษฎี
กระบวนการสร้างสรรค์	 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์	 แนวคิด 
การรื้อฟื้นโครงสร้าง	 และแนวคิดในการรื้อฟื้นนาฏกรรม
ส�าหรับในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัย 
น�าเสนอข้อมลูในประเดน็	ทีศ่กึษาด้านต่างๆด้วยการเขยีน
เชงิพรรณนาวเิคราะห์	(Descriptive	Analgsis)	พร้อมภาพ
ประกอบบางตอนจากนั้นจึงท�าการสรุปผลอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
	 การวิจัยเรื่องกระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างนาฏยศิลป์ไทยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์
ไทยกับวรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานล้านช้าง	 เป็น 
การวจิยัเชงิคณุภาพมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถงึความเป็น
มาของวรรณกรรมพืน้บ้านอสีานล้านช้าง	ในด้านเนือ้เรือ่ง
ตวัละครและคตคิ�าสอนเพือ่น�ามาประดษิฐ์สร้างนาฏยศลิป์
ไทย	 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่วิจัยคือคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและก�าหนดข้ันตอนการวิจัย
ตามวัตถุประสงค ์การวิจัยโดยศึกษาจากเอกสาร 
การส�ารวจการสังเกตการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
โดยผู้วิจัยแบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	3	กลุ่มคือ
	 	 1.	กลุม่ผูรู้	้(Key	Informants)	เก่ียวกบันาฏย
ศิลป์ไทยดนตรีไทยการแต่งกายและวรรณกรรมพื้นบ้าน
จ�านวน	4	คน		
	 	 2.	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	(Casual	informants)	ได้แก่
อาจารย์ผู้สอนนาฏยศิลป์ไทยผู้สร้างสรรค์งาน	 นักดนตรี
จ�านวน	27	คน	
	 	 3 . กลุ ่ ม ผู ้ ใ ห ้ ข ้ อมู ลทั่ ว ไป 	 (Gene r a l	
informants)	ได้แก่ผูช้มนสิตินกัศกึษานกัเรยีนจ�านวน	30	
คน

สรุปผลการวิจัย 
	 ผลการศึกษากระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างนาฏยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทย 
กับวรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานล้านช้างพบสาระที่
ส�าคัญดังต่อไปนี้
	 	 1.	 ความเป็นมาของวรรณกรรมพื้นบ้าน 
ท้องถิ่นอีสานล้านช้าง	 วรรณกรรมโดยทั่วไปหมายถึงรูป
แบบหนึ่งของการแสดงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและ
ประสบการณ์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อและวรรณกรรมท้องถิ่น
ยงัหมายถงึวรรณกรรมทีอ่ยูใ่นบรบิทของสงัคมซึง่อาจเป็น
ขนาดใหญ่ระดับภาคหรือสังคมขนาดเล็ก	แต่ละสังคมนั้น
จะต้องมภีาษาเป็นแบบแผนของตนเองแตกต่างจากชมุชน
อื่นอย่างเด่นชัดทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน	 ทั้งนี้เพราะ
ภาษาเป็นสิง่จ�าแนกวรรณกรรมให้แตกต่างจากศิลปกรรม
อย่างอืน่รปูแบบฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมท้องถิน่นัน้โดย
ทั่วไปนิยมฉันทลักษณ์ที่ง่าย	ๆ	แต่ให้เสียง	เสนาะ	เพราะ
ชาวบ้านรับรู ้และรับรสด้วยการฟังมากกว่าการอ่าน
ป ร ะ เ ภทขอ ง ว ร รณก ร รมท ้ อ ง ถิ่ น จ� า แ นกต าม 
แบบวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรที่ถ่ายทอดโดย	 ใช้	 ตัว
อักษรและมีแบบแผน	 ในการเรียงร้อยถ้อยค�า	 พิถีพิถัน
มากกว่าค�าบอกเล่าธรรมดาแบ่งประเภทตามเนื้อเรื่อง
ได้แก่	
	 	 	 1.	วรรณกรรมพุทธศาสนา	
	 	 	 2.	วรรณกรรมนิทาน	
	 	 	 3.	วรรณกรรมค�าสอน	
	 	 	 4.	วรรณกรรมนิราศ
	 	 	 5.	วรรณกรรมประเภทต�ารา	วรรณกรรม
ประเภทนิทานที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาจ�านวน	 5	 เรื่องซึ่งเป็น
วรรณกรรมที่ได้รับความนิยมและถูกน�ามาถ่ายทอดเป็น
ศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 1)	 สินไซ	 
2)	ผาแดงนางไอ่	3)	อุสาบารส	4)	ขูลูนางอั้ว	5)	พญาคัน
คาก	 ซึ่งมีรายละเอียดด้านเนื้อหาตัวละครและคติธรรม 
ค�าสอนดังนี้	
	 	 	 1)	 สินไซเป็นวรรณกรรมที่ถือได้ว่าเป็น
มหากาพย์แห่งลุม่น�า้โขงมเีนือ้หาทีส่อนเรือ่งความสามคัคี
ความอดทนความเพียรพยายามความกตัญญู	ตัวเอกของ
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เรือ่งได้แก่	สนิไซ	นางสมุณฑา	พญากมุภณัฑ์	คตธิรรมสอน	
มุ่งเน้นการรู้จักให้อภัยความกล้าหาญและความซื่อสัตย์	
	 	 	 2)	ผาแดงนางไอ่เป็นวรรณกรรมพืน้บ้าน
อีสานโบราณซึ่งมีอยู่ในหนังสือผูกมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
อาฆาตพยาบาทกรรมเวรความวินาศซ่ึงมีผลมาจาก 
การพนัน	 และมีการพรรณนาถึง	 ประเพณีบุญบ้ังไฟมีตัว
ละครเอก	5	ตัว	ได้แก่	ท้าวผาแดง	นางไอ่ค�า	พระยาขอม		
ท้าวพังคี	และพญานาคศรีสุทโธ	คติค�าสอนจากเรื่องนี้คือ	
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร	
	 	 	 3)	 อุสาบารสเป็นวรรณกรรมท่ีเชื่อว่ามี
อยู่จริง	 เพราะมีหลักฐานช่ือบ้านนามเมืองและสถานท่ี
ปัจจบุนัยงัปรากฏอยู่มเีน้ือหาเก่ียวกบัความรกัการลกัลอบ
ได้เสียกันที่ผิดประเพณี	 ความอิจฉาริษยากันจนเกิดเป็น
โศกนาฏกรรม	มตีวัละครเอกของเรือ่ง	3	คนได้แก่	พระยา
พาน	นางอุสา	 ท้าวบารส	 คติค�าสอนจากเรื่องนี้คือที่ใดมี
รักที่นั่นมีทุกข์	
	 	 	 4)	ขูลูนางอั้ว	เป็นมรดกทางวรรณศิลป์	
ของกลุ่มชนไทลาว	 ที่มีคุณค่าทั้งในแง่วรรณศิลป์และ
วัฒนธรรม	 มีเนื้อหาเก่ียวกับอานุภาพของความรักท่ีถูก
กีดกันจากผู้ใหญ่	ตัวละครเอกของเรื่องนี้มีอยู่	5	คนได้แก่	
ขูลู	นางอั้ว	ขุนลาง	นางพิมพาและนางจันทา	คติค�าสอน
จากเรื่องนี้คือความโลภโกรธหลง	 ทิฐิและความอาฆาต
พยาบาทเป็นหนทางน�าไปสู่ความหายนะ	
	 	 	 5)	 พญาคันคากเป็นวรรณกรรมท่ี	 โดด
เด่นเพียงเรื่องเดียวที่นิยมใช้เทศน์ขอฝนเมื่อเกิดฝนแล้งมี
เน้ือหาเก่ียวกับความเช่ือเกี่ยวกับฝนความอุดมสมบูรณ	์
การสอนคตธิรรมของพญาคนัคากให้แก่พญาแถนทีจ่ะช่วย
ให้	 มวลมนุษย์มีความสุขมีตัวละครอีก	 5	 คน	 ได้แก	่ 
พญาเอกราช	นางสีดา	 พญาคันคาก	นางแก้วอุดรอุรุทีป	
พญาแถน	 คติค�าสอนจากเรื่องน้ีคือมนุษย์ย่อมเป็นไป 
ตามกรรม	
	 	 2.	 การประดิษฐ์สร้างนาฏยประยุกต์รูปแบบ
นาฏยศิลป์ไทยมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้	
	 	 	 1)	 การคัดเลือกวรรณกรรมโดยศึกษา
โครงเรื่องและเนื้อหาของเรื่องให้ละเอียดว่ามีเหตุการณ์
ส�าคัญอย่างไร	 ตัวละครเอกประกอบด้วยใครบ้าง

วรรณกรรมประเภทนิทานมีการผูกเรื่องท่ีหลากหลาย
อารมณ์ทั้งรักต่อสู้โศกเศร้า	
	 	 	 2)	 การสร้างแนวคิดมีทั้งการคิดสร้าง 
ให้เป็นของเก่าคดิแบบผสมผสานคดิแบบประยกุต์จากรปู

แบบดั้งเดิมหรือคิดแบบไม่ยึดในกฎเกณฑ์ใด	ๆ
ภาพที่ 1	รูปการร�าตรวจพลตามแนวคิดแบบ
ไม่ยึดติดกฏเกณฑ์	(พญาคันคากตรวจพล)

(ที่มา:	ปัทมาวดี	ชาญสุวรรณ,	2561)
   
	 	 3)	การก�าหนดรูปแบบอาจจะเป็น	ถนนจารีต
หรือผสมผสานซึ่ งประกอบไปด ้วยการร�า	 ลงสรง 
แต่งตัว	ร�าชมโฉม	ร�าเกี้ยว	ร�ารุกไล่	ร�าตรวจพล	ร�าชมดง

หรือระบ�าเลียนแบบกิริยาของสัตว์
ภาพที่ 2	รูปแบบการร�าชมดง

(นางอั้วชมอุทยาน)
(ที่มา:	ปัทมาวดี	ชาญสุวรรณ,	2561)
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ภาพที่ 3	รูปแบบการร�าเลียนแบบกิริยา
ของสัตว์	(ระบ�านาคาฉัพยาปุตตะ)

(ที่มา:	ปัทมาวดี	ชาญสุวรรณ,	2561)

	 	 	 4)	 การออกแบบท่าร�าต้องประดิษฐ์ท่า
ร�าใหม่โดยการผสมผสานท่าร�าแบบนาฏยศิลป์ไทยกับ 
ท่าร�าที่มีนาฏยลักษณ์ของท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวตั้งแต่การใช้ร่างกายอาทิการใช้
มือการใช้เหลี่ยมขาตลอดจนการเคลื่อนไหวด้วยท่าเชื่อม
ต่าง	ๆ

ภาพที่ 4 การออกแบบท่าร�าที่ผสมผสานนาฏยลักษณ์
ไทยและพื้นถิ่น	(ระบ�าอินทรักษ์มรรครีผล)

(ที่มา:	ปัทมาวดี	ชาญสุวรรณ,	2561)

	 	 	 5)	 การออกแบบเครื่องแต่งกายยึด
แบบแผนการแต่งกายแบบนาฏยศิลป์ไทยเป็นหลักแล้ว
ผสมผสานความเป็นพื้นถิ่นให้เข้ากับแนวคิดและรูปแบบ
การแสดงโดยค�านึงถึงเชื้อชาติและฐานะของตัวละคร 
ต้นเรื่อง	 เพื่อน�ามาก�าหนดการใช้เครื่องแต่งกายและ 
เครื่องประดับตั้งแต่การเลือกลาย	 สีของเครื่องแต่งกาย	
จนถึงการนุ่งห่ม

ภาพที่ 5	เครื่องแต่งกายที่ผสมผสานกับความเป็น 
ท้องถิ่น	(ระบ�าวิชะติยูงค�า)

(ที่มา:	ปัทมาวดี	ชาญสุวรรณ,	2561)

ภาพที่ 6	เครื่องแต่งกายระบ�าขอมประยุกต์
(ระบ�านฤตธีตา)

(ที่มา:	ปัทมาวดี	ชาญสุวรรณ,	2561)
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อภิปรายผล

	 การวิจัยเรื่องกระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์

สร้างนาฏยประยุกต์ระหว่างรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยกับ

วรรณกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอีสานล้านช้างมีข้อค้นพบที่

ควรน�ามาอภิปรายดังนี้	

	 	 1.	วรรณกรรมหรอืวรรณคดเีป็นเครือ่งบนัทกึ

อดุมการณ์ของสงัคมในยคุนัน้นัน้สงัคมมอุีดมการณ์ในการ

ใช้ชีวิตความเชื่อจริยธรรมของสังคมจะสอดแทรกอยู่ใน

วรรณกรรมในรูปแบบท่ีแตกต่างกันเสมอวรรณกรรมจึง

เป็นจุดก�าเนิดของนาฏกรรมได้อีกด้วยเพราะตัวเอกของ

วรรณกรรมมกัเป็นภาพแบบอย่างอุดมคตขิองสงัคมเสมอ

ซ่ึงภาพเหล่านั้นสามารถน�าเสนอเป็นศิลปะการเคลื่อนไหว

เพื่อสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจนขึ้นดังที	่ 

(จารุวรรณ	 ธรรมวัตร,	 2540)	 ได้อธิบายว่า	 วรรณกรรม

ท้องถิ่นแต่ละประเภทมีส่วนในการบันทึก	สภาพสังคมแง่

ใดแง่หนึง่ไว้ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจแล้วยงัสามารถอธบิาย

เหตผุลในการประกอบประเพณพีธิกีรรมความเชือ่ช่วยให้

บรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมด�าเนินไปอย่างถูกต้อง

นอกจากความบันเทิงที่ได้รับและการรื้อฟื้นวรรณกรรม

ท้องถิ่นเพ่ือน�ามาประดิษฐ์สร้างเป็นนาฏกรรมในรูปแบบ

ต่างๆก็เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางภาษาของ

ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง	

	 	 2.	 การประดิษฐ์สร้างนาฏยศิลป์ไทยจาก

วรรณกรรมท้องถิ่นด้วยการผสมผสานรูปแบบกระบวน 

ท่าร�า	ดนตรีตลอดจนเครือ่งแต่งกายสามารถท�าได้บนหลกั

การและวิธีการทางด้านนาฏยศิลป์ไทยแต่สิ่งที่ควรค�านึง

มากทีสุ่ดคือผู้องค์ประกอบเมือ่ผสมผสานแล้วต้องมคีวาม

ลงตัวจึงจะเกิดเป ็นความงดงามและสมบูรณ ์แบบ 

ดังที่(สุดใจ	 ทศพร,	 2549)	 ได้อธิบายว่านาฏยศิลป์หรือ

นาฏกรรมเป็นศิลปะแขนงหนึง่สุนทรยีภาพจงึเป็นส่ิงทีข่าด

ไม่ได้สุนทรียภาพทางนาฏยศิลป์เกิดจากการประดิษฐ์ท่า

ร�าให้วิจิตรบรรจงเกิดเป็นการแสดงที่งดงามและสืบทอด

เป็นวัฒนธรรมบันเทิงมาอย่าง	ต่อเนื่องยาวนาน

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 	 นาฏยประยุกต์รูปแบบนาฏยศิลป์ไทยหรือ

นาฏยศิลป์สกุลอื่นเป็น	 การปรับปรนทางวัฒนธรรม	 

เพือ่ให้เข้ากบับรบิททางสงัคม	ซึง่หมายรวมถงึค่านยิมและ

กระแสความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการแสดง 

เป็นการพัฒนาศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์ให้เกิดรูปแบบ

และ	 มิติที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงสุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะอย่าง	 ครบถ้วนการน�าทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์เป็นการต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรม

กับประเทศได้อย่างดียิ่งจึงควรให้ความส�าคัญ	 กับความ

เป็นพื้นถิ่นทั้งในด้านประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม	

	 2.	 กระบวนการสร้างสรรค์ที่มีระบบจะน�าไปสู่

สุนทรียภาพของนาฏกรรมได ้อย ่างสมบูรณ ์แบบ 

ผู้สร้างสรรค์จึงควรมีการวางแผนงานที่ดีโดยมีการศึกษา

อย่างถ่องแท้และออกแบบอย่างเชี่ยวชาญโดยผ่านหลัก

การและทฤษฎีที่รอบคอบมีความรับผิดชอบและด�าเนิน

งานตามขั้นตอนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาที่จะน�าเสนอ	

จนิตนาการและแนวคิดของตนผ่านผลงานอย่างภาคภูมใิจ
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การศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรมจากคติความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้า

A Study of Dance Identity from Belief and Ritual in Boon 

BerkFah Tradition

อุรารมย์		จันทมาลา1

	Ourarom		Chantamala1

บทคัดย่อ

	 วิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรมจากคติความเช่ือและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้ามีความมุ่งหมาย	

1.	เพื่อศึกษานาฏกรรมที่ประกอบในพิธีกรรมของประเพณีบุญเบิกฟ้า	2.	เพื่อศึกษาคติความเชื่อและอัตลักษณ์ที่ปรากฏ

ในนาฏกรรมประเพณีบุญเบิกฟ้า	เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	ได้แก่	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	ผู้รู้ด้านนาฏศิลป์	จ�านวน	

3	ท่าน	ผู้ปฏิบัติ	จ�านวน	15	คน	ประชาชนทั่วไป	20	คน	และน�าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

	 ผลการวิจัยพบว่า	การร�าบวงสรวงแม่โพสพมีประจ�าทุกปี	ตามความเชื่อในต�านานของเทพีแห่งข้าว	การท�าบุญสู่

ขวญัข้าวเชญิแม่โพสพขึน้ยุง้ฉาง	ในประเพณบีญุเบกิฟ้าจงึเป็นขวญัก�าลงัใจของชาวอสีาน	ระบ�านาฏเทวศีรโีพสพเป็นระบ�า

ที่ใช้แสดงในงานประเพณีบุญเบิกฟ้า	 สืบเนื่องมาจากพิธีกรรมชุมชน	 นอกจากความสวยงามของกระบวนการแสดง	 

ยังสนองศรัทธาและพลังแห่งความเชื่อของชุมชนในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผล

ค�าส�าคัญ:		อัตลักษณ์	/	นาฏกรรม	/	คติความเชื่อ	/	ประเพณีบุญเบิกฟ้า
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ABSTRACT

	 The	research	entitled	“A	Study	of	Dance	Identity	from	Belief	and	Ritual	in	Boon	BerkFah	Tradition”	
aims	to	1)	study	dance	that	is	accompanying	in	the	BoonBerkFah	Tradition	2)	study	belief	and	identity	
that	has	been	existed	through	dance	in	the	Boon	BerkFah	Tradition.	The	research	tools	consist	of	
observation	form,	interview	form,	3key	informants,	15	performers,	20	general	informants	and	presenting	
research	with	descriptive	analysis.	The	result	of	this	study	were	us	folows:	a	sacrificial	dance	of	mother	
goddess	of	grain	has	to	be	performed	annually	according	to	the	belief	and	legend	of	goddess	of	rice.	
The	way	of	making	meritis	to	invite	the	mother	goddess	of	grain	to	stay	in	the	barn.	Therefore,	the	
boon	berkfah	tradition	is	defined	as	themorale	of	I-San	people.	The	Nat	Dhevi	Sri	Bho	Sop	Dance	is	
an	annual	dance	performance	according	to	the	community	ritual.	Not	onlyseen	the	beauty	of	the	
performance	process,	the	performance	itself	has	been	responded	towards	the	faiths	and	the	power	
of	faith	throughout	the	community	in	relation	to	the	abundance	of	the	product.

KEYWORDS:	IDENTITY	/	DANCE	/	BELIEF	/	BOON	BERKFAH	TRADITION.

บทน�า
	 ชาวอีสานทั่วไป	 โดยเฉพาะชาวมหาสารคามมี
ความเชื่อหรือข้อห้ามข้อควรระวัง	(ขะล�า)	และข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้าวว่า	 ถ้าหากยังไม่ท�าพิธีสู่ขวัญข้าวห้ามตักข้าว
ออกจากยุ้งฉางเด็ดขาด	 ถ้าหากจ�าเป็นต้องใช้ให้ตักส่วน
หนึ่งไว้ก่อนเอาไปเก็บในยุ้งฉาง	และห้ามตักข้าวในยุ้งฉาง
ตรงกับวันพระหรือวันโกน	(วันศีล)	ซึ่งตรงกับวัน	7-8	ค�่า	
และวัน	 14-15	 ค�่า	 ทั้งขึ้นและแรม	 และประการสุดท้าย
ก่อนตกัข้าวทกุคร้ังต้องนัง่ลงยกมือพนมแล้วกล่าวคาถาว่า	
“บุญข้าว	 บุญน�้าเอย	 กินอย่าให้บก	 (กินอย่าให้หมด)	 
จงอย่าให้ลง	(ตักอย่าให้พร่องลง)	”	แล้วจึงตักได้
	 ดังนั้นในวันขึ้น	 3	 ค�่า	 เดือน	 3	 ของทุกปีชาว
มหาสารคามโดยเฉพาะเกษตรกร	ชาวนาจึงจัดพิธีสู่ขวัญข้าว	
พิธีตุ้มปากเล้า	 พิธีท�าบุญเฮือน	 และตอนบ่ายของวันน้ัน 
จะน�าข้าวเปลือกเต็มกระบุงไปถวายวัด	 หลังจากน้ันอีก	 
7	วัน	จึงตักข้าวจากยุ้งฉางเพื่อใช้ประโยชน์ได้
	 พิธีเรียกขวัญข้าว	หรือพิธีสู่ขวัญข้าว	ซึ่งถือกันว่า
เป็นการปลอบประโลมขวญัแม่โพสพ	ซึง่มคีวามส�าคญักบั
ชาวอีสานอย่างมาก	 ซ่ึงเชื่อกันว่าแม่โพสพคือเทวดาและ
เป็นสัญลักษณ์ของข้าว	 โดยต�านานเล่าว่า	 เธอขอพรจาก
พระอินทร์แล้วลงมาเกิดในโลกมนุษย์	 โดยตั้งปณิธานจะ
อุทิศตน	 ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์แต่พระฤาษี
บันดาลให้เธอกลายเป็นเมล็ดข้าวให้เท่าลูกมะพร้าว	 

มีกล่ินหอม	 ชวนรับประทานมีช่ือว่า	 “โพสพ”	 เธอคือ
เทพธิดาขวัญข้าว	 จะเห็นได้ว่าเม่ือชาวอีสานถึงเวลา 
จะนวดข้าว	 จะต้องท�าพิธีขอขมาลาโทษ	 แม่โพสพที่เรียก 
กันว่า	“ปลงข้าว”	ถ้าไม่ท�าถือว่าผิดฮีต	(อุดม	บัวศรี,	2543)	
	 ประเพณีบุญเบิกฟ้าในจังหวัดมหาสารคามมีการ
สบืต่อกนัมาจนกลายเป็นประเพณปีระจ�าท้องถิน่พืน้บ้าน	
ต่อมาในบริบทของการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็น
สญัลกัษณ์และประเพณปีระจ�าจงัหวดัมหาสารคาม	จงึได้
ฟื ้นฟูและยกระดับประเพณีบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณี
ประจ�าจังหวัด	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2528	 เร่ิมต้นที่ส�านักงาน
เกษตร	อ�าเภอเชียงยืนได้ชักชวนชาวบ้านฟื้นฟู	ประเพณี
หาบปุ๋ยคอกไปใส่แปลงนาทุกครัวเรือนเพื่อเป็นประเพณี
บ�ารุงเดือนแบบอีสาน	 ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างด	ีและผลผลิตข้าวปีนัน้	เพิม่จ�านวนขึน้	50	เปอร์เซน็ต์	
ท�าให้ชาวนาพอใจมาก	 จึงได้ถือปฏิบัติกันมาจนถึงป	ี 
พ.ศ.	2531	จงึให้จดังานประจ�าปีพร้อมกบังานกาชาดของ
จังหวัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน
เกีย่วกบัการบ�ารงุดนิ	กระตุน้เตอืนให้เกษตรกรรูจ้กัคณุค่า
ของการบ�ารุงดิน	 ตลอดจนให้ความรู้ด้านการเกษตรและ
แสดงถึงวิทยาการก้าวหน้าของผลผลิตการเกษตรตาม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง	 	 (ส�านักงานการท่องเที่ยวและ 
การกีฬาจังหวัดมหาสารคาม,	2553)
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	 จังหวดัมหาสารคามได้ก�าหนดให้ประเพณบีญุเบกิ
ฟ้าเป็นงานประจ�าปีของจังหวัดตั้งแต่ปี	2531	 เป็นต้นไป	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานส่งเสริมต�านาน
ประเพณีบรรพบุรุษให้คงสืบไป	 เป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจ	ให้เกษตรกรบนพื้นฐานความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติ
มาให้มกี�าลงัใจในวันทีจ่ะด�ารงชพีบนวถิ	ีของเกษตรกรรม
ในประเพณีบุญเบิกฟ ้า จัดสมโภชน ์แม ่ โพสพด ้วย 
การร�าบูชาแม่โพสพการร�าบวงสรวงบูชาศาลหลักเมือง 
เพื่อความเป็นสิริมงคลจัดการแสดงในขบวนแห่งานบุญ
เบกิฟ้าและจดัการแสดงสมโภชในประเพณเีป็นประจ�าทกุ
ปีเคยได้เอาแบบอย่างพธิกีรรมความเชือ่ในการท�างานของ 
ชาวบ้านที่สัมพันธ์กับทางพุทธศาสนาคือการสู่ขวัญข้าว	 
การหาปุ๋ยใส่นา	 การต้มปลาเล้า	 (การรวบรวมข้าวใน 
ยุ้งฉาง)	และการน�าข้าวเปลือกไปถวายวัดเพราะชาวบ้าน
ถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุด	 กับชีวิตมนุษย์จึงท�าให้ม ี
การจัดประเพณีแสดงความกตัญญูต่อข้าว
	 การฟ้อนร�าบวงสรวง	เป็นอกีล�าดบัขัน้ตอนหนึง่ที่
ต่อเนือ่งกบัการท�าพธิเีสีย่งทาย	การจดัให้มกีารฟ้อนร�าให้
เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมในงานบุญเบิกฟ้า	
เพือ่ต้องการให้การฟ้อนร�าเป็นส่วนหนึง่ของการอทุศิถวาย	
ต่อเทวดา	 หรือเทพเจ้า	 หรืออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ที่ได้มี 
การเซ่นบวงสรวง	 อัญเชิญสิ่งสถิตอยู่ในบริเวณมณฑลพิธี	 
นอกเหนอืไปจากนัน้การบวงสรวงด้วยพชืพนัธุธ์ญัญาหาร
ที่ ได ้จัดสรรมา	 การแสดงระบ�านาฏเทวีศรี โพสพ	 
จึงเป็นการแสดงที่ใช้แสดงเพื่อการบูชาแม่โพสพ
	 จากความส�าคญั	ของประเพณบีญุเบกิฟ้า	อนัเกีย่ว
กับประเพณีสู ่ขวัญข้าวท�าให้สะท้อนให้เห็นรากเหง้า 
เชิงอุดมคติของผู ้คนในสังคมท้องถ่ินทั้งด้านพิธีกรรม 
และทางนาฏกรรมบวงสรวงศาลหลกัเมอืงนาฏกรรมบูชา
แม่โพสพนาฏกรรมในขบวนแห่และนาฏกรรมสมโภช
ประเพณทีีง่ดงามทีส่ร้างเอกลกัษณ์ให้จงัหวดัมหาสารคาม
ที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่นและ
ของชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
										1.	เพื่อศึกษานาฏกรรมที่ประกอบในพิธีกรรมของ
ประเพณีบุญเบิกฟ้า
	 2.	เพือ่ศกึษาคตคิวามเชือ่และอตัลกัษณ์ทีป่รากฏ
ในนาฏกรรมประเพณีบุญเบิกฟ้า

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรม

จากคติความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้า	 

โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

จากเอกสาร	 ต�าราที่เกี่ยวข้องและข้อมูลภาคสนาม	 

โดยการสัมภาษณ์	 การสนทนา	 และน�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานการวิจัย	 

โดยมีกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล	 คือ	 กลุ่มผู้รู้	 จ�านวน	 3	ท่าน	

กลุ่มผู้ปฏิบัติ	จ�านวน	15	คน	และประชาชนทั่วไปจ�านวน	

20	คน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกประชากรและ	

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 

เกี่ยวกับพิธีกรรมและศิลปะการแสดง
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	 	 1.	ประชากร

	 	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัเรือ่งการ

ศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรมจากคติความเชื่อและ

พิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้า	 คือประชากรท่ีอาศัยอยู่

ในจังหวัดมหาสารคาม

	 	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้

	 	 	 2.1	กลุ่มผู้รู้	(Key	informant)	คือกลุ่ม

บุคคลที่ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมและนาฏศิลป์จ�านวน	3	ท่าน

	 	 	 2.2	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	(Casual	informant)	

คือกลุ่มบุคคลที่เคยปฏิบัติหรือ	 ได้รับประโยชน์จากการ

ศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้า

จ�านวน	15	คน

	 	 	 2.3	 กลุ่มประชาชนทั่วไป	 (Purposive	

informants)	คือ	ประชาชนทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม	

จ�านวน	20	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 แบบส�ารวจ	 (Survey)	 ใช้แบบส�ารวจกับ
ประชาชนทั่วไปที่ชมการแสดง
	 2.	แบบสงัเกต		(Observation)	โดยการเริม่สงัเกต
รูปแบบ	และกระบวนท่าร�าได้แก่
	 	 	 2.1	 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	
Observation)	สงัเกตวธิกีารแสดงและการถ่ายทอดท่าร�า
	 	 	 2.2	 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-	
Participant)	 สังเกตวิธีการแสดงกับประชาชนและ 
ผู้ที่สนใจ
	 3.	 แบบสัมภาษณ์	 (Interview)	 ใช้สัมภาษณ์	 
กลุ่มผู้รู้	 ผู้ปฏิบัติ	 และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	(Structured	Interview)	และ
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีส่วนร่วม	 (No-Structured	
Interview)	 ใช้สัมภาษณ์	 กลุ่มผู้รู้	 ผู้ปฏิบัติ	 และกลุ่มผู้
สนบัสนนุ	เพือ่ให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบันาฏกรรมจากคตคิวาม

เชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้า

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เพื่อให้การศึกษาได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จึงได้ด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

							 	 1.	 วิธีการวิจัยเอกสาร	 (Documentary	

Study)	 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มี

เอกสารเกีย่วกบัการประดิษฐ์สร้างนาฏยประยกุต์ระหว่าง

รูปแบบนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์พื้นเมือง	แหล่งข้อมูลที่

ผู้วิจัยศึกษาได้แก่	

   1.1	 ส�านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

	 	 	 1.2	 ส�านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	

	 	 	 1.3	หอสมุดแห่งชาติ	

	 	 	 1.4	 ฐานข้อมูลออนไลน์	 TDC	 (Thai		

Digital	Collection),	Thai	 IS	 (Thai	Librac	 Interted	

System)

	 	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 (Field	

Studies)	ใช้วธิสีมัภาษณ์ด้วยวธิกีารเปิดเผยตวัโดยแจ้งไป

ยังผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานที่นั้น	ๆ	 ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์

ของผู ้วิจัยและเพื่อให้ผู ้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ตาม

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้อมูลจาก

การสังเกตการสัมภาษณ์น�ามาด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลตามจุดประสงค์โดยใช้	 แนวคิดทางการแสดง 

ของเดนิสาเปเยส	 วิเคราะห์นาฏศิลป์เพื่อการส่ือสาร

วฒันธรรมมนษุย์และน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในเชิง

พรรณนาวิเคราะห์

สรุปผลอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรม

จากคติความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้านี้	

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษา
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นาฏกรรมที่ประกอบในพิธีกรรมของประเพณีบุญเบิกฟ้า	
และเพ่ือศึกษาคติความเชื่อและอัตลักษณ์ที่ปรากฏ 
ในนาฏกรรมประเพณีบุญเบิกฟ้า	 ผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีใน 
การวิจัยคือ	ประเพณีบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามและ
ก�าหนดขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค์	 โดยศึกษาจาก
เอกสารการสังเกตการสัมภาษณ์และสนทนา	จากกลุ่มผู้รู้
ด้านนาฏศิลป์ไทยจ�านวน	3	ท่าน	ผู้ปฏิบัติจ�านวน	15	คน	
และประชาชนทั่วไปจ�านวน	 20	 คน	 และน�าเสนอผล 
การวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย

สรุปผลการวิจัย 
	 การวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรม
จากคติความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้าสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
	 1.	นาฏกรรมทีป่ระกอบในพธีิกรรมของ	ประเพณี
บุญเบิกฟ้าในการบูชาแม่โพสพมีการบูชาด้วยการฟ้อนร�า
บวงสรวงด้วยระบ�านาฏเทวศีรโีพสพเป็นอกีล�าดบัขัน้ตอน
หนึง่ทีต่่อเนือ่งกบัการท�าพธิเีสีย่งทายการจดัให้มกีารฟ้อน
ร�าให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมในงานบุญ
เบิกฟ้าเพื่อต้องการให้การฟ้อนร�าเป็นส่วนหน่ึงของการ
อทุศิถวายต่อเทวดาหรอืเทพเจ้าหรอือ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่
ได้รับการเซ่นบวงสรวงอัญเชิญสิงสถิตย์อยู ่ในบริเวณ
มณฑลพิธีนอกเหนือไปจากการบวงสรวงด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหาร	ระบ�านาฏเทวีศรีโพสพเป็นการฟ้อนร�าอันสืบ
เนือ่งมาจากพธีิกรรมชมุชนนอกจากจะมคีวามงดงามแล้ว
ยังสร้างพลังศรัทธาและพลังแห่งความเชื่อมั่นของชุมชน
โดยใช้ความส�าคัญของเทพแห่งข้าว	 คือแม่โพสพมาเป็น
แนวคิดในการออกแบบการแสดงเพื่อให้สัมพันธ์กับวิถี
ชุมชนนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น	ๆ	ดังนี้	
	 	 1)	การก�าหนดแนวคดิมาจากความส�าคญัของ
แม่โพสพที่มีความเชื่อและศรัทธาของชุมชน
	 	 2)	การออกแบบการแสดงเป็นการผสมผสาน
ของนาฏกรรมแบบนาฏศลิป์ไทยกบัความเป็นพืน้ถ่ินอีสาน
น�าเสนอรูปแบบของระบ�าหญิงล ้วนมีรวงข ้าวเป ็น
สัญลักษณ์และอุปกรณ์การแสดง	
	 	 3)	ดนตรใีช้เคร่ืองดนตรปีระเภทป่ีพาทย์เครือ่ง
ห้าในการบรรเลงประกอบด้วยระนาดเอก	 ระนาดทุ้ม	
ฆ้องวงใหญ่	ปีใน	กลองทัดและฉิ่ง

  4)	การบรรจเุพลง	นาฏกรรมสร้างสรรค์ชดุ	ระบ�า
นาฏเทวศีรโีพสพ	เกดิจากการออกแบบและสร้างสรรค์ขัน้
ตอนแนวคดิทีจ่ะสนองตอบศรัทธาความเชือ่ของชมุชนใน
ประเพณีบุญเบิกฟ้า	โดยสื่อสารท่าร�าประกอบดนตรีและ
บทร้อง	ดังนี้
	 	 	 1.	เดีย่วขลุย่	ใช้ในการส่งตวัผูแ้สดงออก
	 	 	 2.	ท�านองสรภญัญะ	ใช้บรรยายถงึความ
ส�าคัญของประเพณีบุญเบิกฟ้า
	 	 	 3.	 เพลงลาว	 ใช้บรรยายถึงบุญคุณแห่ง
แม่โพสพ
	 	 	 4.	 เพลงระบ�าใช้แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์แห่งผืนแผ่นดิน

	 บทร้องระบ�านาฏเทวีศรีโพสพ
	 	 	 -ร้องท�านองสรภัญญะ-
	 	 	 	 รวงงาม	อร่ามเรือง	 	
	 	 	 ชูช่อเยื้อง	ทิวประทาย
	 	 	 ปรากฏเทพ	นิมิตกาย	 	 	
	 	 	 ศรีโพสพ	สกนธ์พรรณ
	 	 	 บันดาล	ธัญผล	 	 	
	 	 	 ไร่นาดล	อุดมอนันต์
	 	 	 พลิกฟื้น	แผ่นดินธรรม์		 	
	 	 	 สิริสวัสดิ์	วัฒนา
 
	 	 	 -ร้องเพลงต้นลาวแพน-
	 	 	 	 งามเอยงามแท้แม่โพสพ	 	
	 	 	 ชนนอบนบบูชิตเหนือเกศา
	 	 	 เทพเจ้าแห่งพืชพันธุ์และธัญญา	 	
	 	 	 คุณมหาเลอล�้าน�าสมบูรณ์
	 	 	 ทั่วธานีนิเวศร์เกษตรสินธุ์	 	
	 	 	 ล้วนหล่อเลี้ยงชีวินมิเสื่อมสูญ
	 	 	 องค์เทพีผู้งามเสริมแลเพิ่มพูน	 	

	 	 	 คอยเกื้อกูลอ�านวยผลดลโชคชัย

	 	 	 ขอให้ผืนพสุธาท้องนานี้	 	

	 	 	 เขียวขจีชูช่องามอร่ามสไว

	 	 	 สมบูรณ์ทั้งถิ่นแคว้นแดนเกรียงไกร	

	 	 	 พระประทานโพสพไท้ชัยมงคล



  5)	การออกแบบเครือ่งแต่งกาย	ใช้การแต่งกาย

แบบนางในประยกุต์		แบบให้มคีวามร่วมสมยัขึน้	ผสมการ

นุ่งแบบพื้นถิ่น	 ใช้สีเหลืองและเขียวเป็นสัญลักษณ์แทนสี

ของรวงข้าว	 ใช้เครื่องประดับลงชาติประดับพลอยให้เกิด

ความสวยงาม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 	 ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย	มีดังนี้

	 	 	 1.	สนองเกล้า	

	 	 	 2.	ต่างหู

	 	 	 3.	กรองคอ	

	 	 	 4.	จี้นาง

	 	 	 5.	รัดต้นแขน

	 	 	 6.	เข็มขัด	หัวเข็มขัด

	 	 	 7.	ก�าไลข้อมือ	

	 	 	 8.	เสื้อในนาง

	 	 	 9.	สไบผ้าไหม	

	 	 	 10.	สไบผ้าลูกไม้

												 	 11.	สร้อยตัว	

	 	 	 12.	ผ้านุ่ง

												 	 13.	ก�าไลข้อเท้า

ภาพที่ 1	เครื่องแต่งกายระบ�านาฏเทวีศรีโพสพ

(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)

ภำพที่ 2	ระบ�านาฏเทวีศรีโพสพ	แสดงในงานบุญเบิกฟ้า

(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)

ภำพที่ 3	ท่าร�าที่สื่อความหมายบูชาแม่โพสพ

(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)

    6.	การประดษิฐ์ท่าร�าเป็นลลีาท่าร�าตามแบบแผน

นาฏยศิลป์ไทยผสมผสานกับ	 	 ท่าฟ้อนแบบพื้นถิ่นเป็น 

การเคลือ่นไหวเพือ่ให้เกดิความสวยงามโดยมรีวงข้าวเป็น

อุปกรณ์	

	 	 7.	การแปรแถวในการแสดงระบ�านาฏเทวีศรี

โพสพจะใช้การแปรแถวในหลากหลายรูปแบบเพื่อท�าให้

การแสดงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา	

 2.	คตคิวามเช่ือและอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในนาฏกรรม

ประเพณีบุญเบิกฟ้า	

      2.1	คตคิวามเช่ือทีป่รากฏในนาฏกรรมประเพณี

บุญเบิกฟ้า	ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญเบิกฟ้า

วิเคราะห์จากการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร

ซึ่งถือว่าเป็นจุดเน้นส�าคัญของการจัดงานประเพณ ี
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บุญเบิกฟ้าที่จังหวัดมหาสารคามพบว่าในบรรดาองค์

ประกอบทีส่�าคญัทัง้	5	ประการของการประกอบพธิทีีเ่กีย่ว

กับการเกษตรที่จัดขึ้นในงานประเพณีบุญเบิกฟ ้า 

ซึ่งประกอบด้วยช่วงระยะเวลาสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

วัตถุสิ่งของเครื่องใช้และวิธีการประกอบพิธีกรรมล้วนแต่

แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่น	 ที่เคยเชื่อถือ 

สืบต่อ	ๆ	กันมาจากอดีต

	 	 	 2.1.1	 คติความเชื่อที่เกี่ยวกับช่วงระยะ

เวลาความเชื่อส�าคัญที่ถือเป็นคติความเชื่อหลักซึ่งเป็นต้น

เค้าหรอืทีม่าของงานประเพณ	ีเบกิฟ้าคอืความเชือ่เรือ่งวนั

ขึน้	3	ค�า่เดอืน	3	ทีช่าวอสีานเรยีกว่าวนัเดอืนสามออกใหม่

ซึ่ งถือกันมาแต ่ โบราณว ่า เมื่ อถึ งวันดั งกล ่าวจะมี

ปรากฏการณ์ที่ส�าคัญเกิดขึ้นคือเป็นวันที่เทวดาแห่งเมฆ

ฝนจะบันดาลให้ฝนตกเป็นครั้งแรกในรอบปี	 หรือที่ชาว

อสีานเรยีกว่าฟ้าไขประตนู�า้ฝนเชือ่กนัว่าเป็นวนัทีช่าวโลก

มีความอิ่มอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

	 	 	 2.1.2		คตคิวามเชือ่ทีเ่กีย่วกบัสถานทีใ่น

การจัดสถานที่ส�าหรับเป็นที่ประกอบพิธีเนื่องในงานบุญ

เบิกฟ้าได้มีการน�าวัตถุสิ่งของต่าง	ๆ	มาใช้ตกแต่งบริเวณ

พิธี	 โดยเชื่อว่าวัตถุสิ่งของที่น�ามาใช้ตกแต่งบริเวณพิธี	 

ล้วนแต่มีความหมายทางด้านคติความเชื่อทั้งสิ้น	 คือ	 

เชือ่ว่าฉตัรเป็นเครือ่งประดบัเกยีรตยิศทีค่วรแก่การน�ามา

ปรับเพื่อถวายเทวดาหรือเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ต้นกล้วย

ถือว่าเป็นพืชที่แสดงถึงความมีอายุยืนและเป็นพืชแห่ง

ความอุดมสมบูรณ์	ต้นอ้อยถือเป็นพืชจากดินแดนสวรรค์

ต้นมะพร้าวถือว่าเป็นพืชที่มีน�้าทิพย์อยู่ภายในควรแก่ 

การถวายเทพเจ้าและยังเป็นพืชที่มีความหมายถึงความ

อุดมสมบูรณ์หรือการมีทรัพย์มากมายอีกด้วยการน�ารูป

พระแม่โพสพมาตัง้ไว้บรเิวณทีป่ระกอบพธิ	ีกเ็ชือ่ว่าเป็นรปู

ของเทพธิดาแห่ง	 ข้าวที่มาอยู่ภายในบริเวณประกอบ

พธิกีารน�ารปูสตัว์ประจ�าทศิทัง้	8	มาตัง้ประจ�าไว้ทัง้	8	ทศิ

ก็เชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่อารักษ์ดูแลอยู่ตามทิศทั้ง	

8		มีหน้าที่คอยบันดาลให้ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์

	 	 	 2.1.3	 คติความเชื่อเกี่ยวกับบุคคล 

บุคคลส�าคัญที่มีบทบาทต่อจากการประกอบพิธีเนื่องใน

งานพธิบีญุเบกิฟ้าคอืชาวบ้านทีม่าท�าหน้าทีเ่ป็นพราหมณ์

ผู้น�าในการประกอบพิธีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด

ต่อการปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาเป็นผู้อาวุโสที่ได้รับการ

ยกย่องจากประชาชนทั่วไป	

	 	 	 2.1.4	 คติความเชื่อที่ เกี่ยวกับวัตถ ุ

สิง่ของเครือ่งใช้วตัถสุิง่ของเครือ่งใช้ทีน่�ามาใช้ประกอบพธิี

เนื่องในงานบุญเบิกฟ้าซึ่งแบ่งออกเป็น	 3	 ประเภทคือ	

ประเภทเครื่องสักการะประเภทเครื่องเซ่นสังเวย	 และ

ประเภทเครื่องเสียงทายวัตถุสิ่งของเครื่องใช้แต่ละ

ประเภทกม็คีวามหมายทางด้านคตคิวามเชือ่ทีแ่ตกต่างกนั

ออกไปคือ

	 	 	 	 -	 เครื่องสักการะประกอบด้วย

ขันธ์	5	ธูปเทียน	พานบายศรี	ขันหมากเบง็	ลว้นแต่เป็นสิ่ง

ที่มีความหมายมีความเป็นศิริมงคล	

    -  เครือ่งเซ่นสงัเวยในงานประเพณี

บุญเบิกฟ้าเป็นสิ่งที่มีความหมายด้านคติความเชื่อเช่น 

ไก่เป็นสัญลักษณ์แทนนกจากสวรรค์หมูเป็นอาหารเฉลิม

ฉลองเหล้าเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น		

    - 	เครือ่งเสีย่งทายเป็นการ	ท�าพธิี

เสีย่งทายปรมิาณน�า้น�า้ฝนและความอดุมสมบรูณ์ของข้าว

พืชผลทางการเกษตร

	 	 	 2.1.5	 คติความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการ

ประกอบพิธีกรรมการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตรเนื่องในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าในแต่ละพิธี

ล้วนแต่เป็นการประกอบพิธีที่มีความหมายทางด้านคติ

ความเชื่อทั้งสิ้น	 คือ	 การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวด

พระพุทธมนต์ตอนเย็นการท�าบุญตักบาตรและถวาย

ภตัตาหารเช้าแด่พระภกิษสุงฆ์ตลอดจนการน�าข้าวเปลอืก

ไปถวายวดัซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการประกอบพธิใีนงานบญุ

เบิกฟ้าที่จัดในระดับหมู ่บ้านเชื่อกันว่าเป็นการสร้าง

อานิสงส์ให้กับผู้คนในครอบครัวในหมู่บ้านแล้วยังถือว่า

เป็นการอทิุศส่วนกศุลไปให้แม่โพสพเทพธดิาแห่งข้าวด้วย
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ภำพที่ 4	องค์ประติมากรรมรูปแม่โพสพ

(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)

ภำพที่ 5	พราหมณ์ท�าพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)
  

  2.2	 อัตลักษณ์ท่ีปรากฏในนาฏกรรมใน

ประเพณีบุญเบิกฟ้าอัตลักษณ์จากนาฏกรรมการแสดงท่ี

ปรากฏนั้นมาจากการน�าเอาลักษณะที่ปรากฏในท่าร�า 

ทีค่ดิมาจากท่าพืน้บ้านอสีานและถ้าจากนาฏยศลิป์ไทยมา

ผสมผสานให้เป็นถ้าให้โดยเน้นจากท่าร�าที่จะสื่อความ

หมายให้เห็นได้อย่างเด่นชัดและพบว่าท่าร�าของไทยแบ่ง

ออกได้เป็น	3	แบบคือ

											 	 -	ท่าระบ�าเป็นการร�าที่มีท่วงท่าสง่างาม

มีความหมายตามค�าร้องตัวอย่าง	 นาฏยประดิษฐ์ไทย 

ในลักษณะของท่าระบ�าที่สวยงามชุดหนึ่ง	 คือ	 ระบ�า

ดาวดึงส์	 ในละครดึกด�าบรรพ์เรื่องสังข์ทองตอนตีคล	ี 

นกันาฏยประดษิฐ์คือ	หม่อมเขม็กุญชร	หม่อมในเจ้าพระยา

เทเวศรว์งศ์วิวัฒน์	
  	 -	ท่าละครเป็นท่าร�าท่ีก�าหนดไว้ให้แต่ละ
ท่ามีความหมายเฉพาะแบ่งได้เป็น	3	ประเภทคือท่าแสดง
อารมณ์	เช่น	ท่ารักโกรธเศร้า	ท่าแสดงกิริยา	เช่น	ท่ายิงธนู	
ท่าเคียงคู ่	 ท่าช่วงเหลือ	 และท่าแสดงปรากฏการณ์
ธรรมชาติ	เช่น	ลมพัดดอกไม้บาน	ท่าละคร	หรือถ้าตีบทนี้
มีคุณลักษณะเป็นท่าเลียนแบบตามธรรมชาติ	 คือท�าท่า
ปกตมินษุย์ให้ท�าท่ามมีากขึน้	เช่น	ท่ารกักเ็อามือทัง้สองไขว้
กนัแนบอก	เป็นต้น	ท่าตบีทของนาฏศิลป์ไทยจงึเข้าใจง่าย
  	 -	ท่าเต้นนาฏศลิป์ไทยอาจดเูด่นในการใช้
มือร�าท�าท่าต่าง	ๆ	แต่ในความเป็นจริงนาฏยศิลป์ไทยมีท่า
เต้นเป็นจ�านวนไม่น้อยและมีวิธีการเคล่ือนไหวของขาและ
เท้าทั้งชนิดที่ใช้ได้โดยทั่วไปหรือก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ
เช่นท่าเต้นของ	ยักษ์	หรือ	ลิง	ท่าเต้นและท่าร�าสามารถน�า
มาประยุกต์ใช้ในนาฏยประดิษฐ์ของไทยสมัยใหม่ได้
	 	 	 อัตลักษณ์ที่ปรากฏในระบ�านาฏเทวี	 
ศรโีพสพเป็นการผสมผสานระหว่างท่าระบ�าแบบไทยและ
ท่าร�าแบบพืน้เมอืงซึง่พบว่าท่าร�าไทยจะเป็นท่ามาตรฐาน
ให้เกิดความสวยงามส่วนท่าร�าพื้นบ้านจะเป็นท่าทาง 
ที่รวดเร็วมีการใช้ร่างกายแบบไม่บังคับการยืนการวาง
ต�าแหน่งเท้าและการใช้คอ	เช่น	ท่าผาลา

ภาพที่ 6 ท่าร�าผาลาแบบนาฏยศิลป์ไทย

(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)
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ภาพที่ 7 ท่าใช้ตัวแบบพื้นเมือง
(ที่มา:	อุรารมย์		จันทมาลา,	2561)

อภิปรายผล 
	 การวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของนาฏกรรม
จากคติความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีบุญเบิกฟ้าจาก
การศึกษาพบว่า
	 	 1.	ความเป็นมาของประเพณีบุญเบิกฟ้าจังหวดั
มหาสารคาม	ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ	
เก่ียวกบัวถิกีารด�าเนนิชวีติของชาวอีสานซึง่มีการเพาะปลูก
ข้าวเป็นปัจจัยหลัก	 จุดเน้นท่ีส�าคัญจึงอยู่ที่การประกอบ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรตั้งแต่การสวดชุมนุมเทวดา	
การสวดคาถาขบัไล่ภตูผ	ีการสวดสูข่วัญข้าวและสู่ขวญัพระ
แม่โพสพ	การสวดสูข่วญัปุ๋ยและเมลด็ธญัพชื	จนถงึการท�า
พิธีเส่ียงทาย	 การสวดสู่ขวัญพระแม่โพสพเทพีแห่งข้าวก็
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญเพราะเป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้แก่ชาวไร่ชาวนา	 พระแม่โพสพเป็นเทพแห่ง
ศรัทธาและความเชื่อ	 สอดคล้องกับ	 (อุดม	 บัวศรี,	 2543)	 
ที่อธิบายว่าพระแม่โพสพมีความส�าคัญกับชาวนาอีสาน
เพราะถือว ่าเป ็นเทวดาและเป ็นสัญลักษณ์ของข ้าว	 
เมื่อถึงเวลาที่ชาวอีสานจะนวดข้าวจะต้องท�าพิธีขอขมาลา
โทษแม่โพสพที่เรียกว่า	 “ปลงทง”	 และสอดคล้องกับ	 
(กนธี	 อยู ่สวัสดิ์,	 2546)	 ที่อธิบายว่าพิธีเรียกขวัญข้าว	 
หรอืพธิสู่ีขวญัข้าวคือการปลอบประโลมขวญัแม่โพสพตาม
เรือ่งเล่าขานว่ามหีญงิม่าย	น�าเมลด็ข้าวมาประกอบอาหาร
แล้วว่าเมล็ดข้าวใหญ่เกินไปยากแก่การต�าหรือนึ่งหุงหา
อาหาร	จงึใช้ไม้คานทุบตีจนข้าวแตกกระจายเป็นเมลด็เล็ก	 
ขวัญข้าวตกใจพาเมล็ดข้าวบินเข้าไปป่า	หินมพานต์	ท�าให้

มนุษย์และสัตว์โลกไม่มีอาหาร	 ฤาษีจึงท�าพิธีเชิญขวัญข้าว
กลบัมาจากป่าหนิมพานต์	ชาวอสีานจงึมคีวามเช่ือเกีย่วกบั
พิธีขวัญข้าว	 และถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นประเพณ ี
บุญเบิกฟ้า	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 (ไตรภพ	 ผลค้า,	 2548)	 
ที่อธิบายว่าประเพณีบุญเบิกฟ้าเป็นงานประเพณีที่มีความ
สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของชาวมหาสารคามเพราะชาว
บ้าน	ถอืว่าข้าวเป็นสิง่ส�าคัญทีส่ดุกับชวีติมนษุย์	จึงมีการจัด
ประเพณีที่แสดงความกตัญญูต่อข้าวอันมีพระแม่โพสพ 
เป็นเทพผู้ประทานข้าวให้กับมวลมนุษย์
	 	 2.	 การสร้างสรรค์นาฏกรรมที่มี	 อัตลักษณ์ 
ในประเพณีพิธีกรรมทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน
อีสานชุดระบ�านาฏเทวีศรีโพสพ	 เป็นการบูรณาการจาก
แนวคิดความเชื่อความศรัทธาในประเพณีชุมชน	 ซึ่งมีอัต
ลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นอีสาน	 ทั้งรูปแบบกระบวน 
การร�า	 น�ามาผสมผสานกับแบบแผนทางนาฏยศิลป์ไทย	
เกิดเป็นนาฏกรรมสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ	 ซึ่งมีรูป
แบบความงดงามแตกต่างจากนาฏกรรมอ่ืน	สอดคล้องกบั	
(สวภา	เวชสุรกัษ์,	2547)	ท่ีอธบิายว่านาฏยประดิษฐ์หมาย
ถงึ	การคดิ	การออกแบบ	และการสร้างสรรค์แนวคดิ	รปูแบบ
และกลวิธีที่คลอบคลุม	 ปรัชญา	 เนื้อหา	 ความหมายของ 
ท่าร�า	และนอกจากการบรูณาการท่าร�านาฏยศิลป์ไทยกบั
ความเป็นพืน้ถิน่แล้ว	ยงัก�าหนดรปูแบบให้มคีวามร่วมสมยั
มากขึ้นก็สอดคล้องกับ	 (สิริธร	 ศรีชลาคม,	 2543) 
ท่ีอธิบายถึงการผสมผสานท่านาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเกิด
จากแรงบันดาลใจของศิลปินที่ต้องการให้ศิลปวัฒนธรรม
เกดิความน่าสนใจมากขึน้	นาฏกรรมสร้างสรรค์ในปัจจบุนั
จึงมุ่งเน้นการผสมผสานวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	

ข้อเสนอแนะ
	 การน�ามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
มาสร้างแนวคิดให้เกิดเป็นวัฒนธรรมบันเทิงด้วยการ
สร้างสรรค์นาฏกรรมจากประเพณีต่าง	 ๆ	 ของชาวอีสาน
เป็นการสร้างวฒันธรรมบนัเทิงทีแ่ฝงด้วยการสร้างงานด้าน
นาฏยศิลป์
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การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT  

ร่วมกับเว็บสนับสนุน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

The Enhancement of Teamwork Behavior by TGT (Team – Games – Tournament) 

technique with web support for Mathayomsueksa 2 Yangtalad Wittayakorn School

ธนาภรณ์	บุญเลิศ1,	วณิชา		สาคร2,	และ	ทรงศักดิ์	สองสนิท3
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาผลการปฏิบตักิารส่งเสริมพฤตกิรรมการท�างานเป็นทีมโดยการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร		2)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของนักเรียน	โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	
TGT		ร่วมกับเวบ็สนบัสนนุ	3)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิ	
TGT	ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ	กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี	2	โรงเรยีนยางตลาดวทิยาคาร	
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	
TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน	2)	แบบบันทึกอนุทิน	3)	แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของนักเรียน	4)	แบบประเมิน
การท�างานเป็นทีม		และ	5)	แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออก
เป็น	2	ประเภทคือ	1)	การวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพ	โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	ตีความ	แล้วรายงานในรูปแบบของการ
บรรยาย	2)	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ		โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวจิยัพบว่า	1.	การส่งเสริมพฤตกิรรมการท�างานเป็นทมีโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนคิ	
TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน	ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	ขั้นการเสนอเนื้อหา	2)	ขั้นจัดทีม	 
3)	 ข้ันเกม	 4)	 ข้ัน	 แข่งขัน	 และ	 5)	 ขั้นยอมรับความส�าเร็จของทีม	 โดยแต่ละขั้นมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเว็บสนับสนุน 
ในการจัดการเรียนรู้	ทั้งในด้านแหล่งข้อมูลการเรียนรู้	การส่งงาน	การแข่งขัน	และสรุปผลการแข่งขัน	2.	นักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	มีพฤติกรรม
การท�างานเป็นทีมเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	 (x̄	=	2.88,	S.D.	=	0.33)	3.	นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนคิ	TGT	ร่วมกบัเวบ็สนับสนนุ	มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด	(x̄	=	4.81,	S.D.	=	0.36)
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ABSTRACT

	 This	research	aimed:	1)	to	study	enhancement	of	teamwork	behavior	by	using	TGT		technique	

with	web	support	for	Mathayomsueksa	2	of	Yangtalad	Wittayakarn	School,	2)	to	study	students’	teamwork	

behavior	learning	by	using	TGT	technique	with	web	support	and	3)	to	study	student’s	satisfaction	after	

learning	with	TGT	technique	learning	activities.	The	target	group	was	students	from	Mathayomsueksa	

2	of	Yangtalad	Wittayakarn	School	in	the	second	semester	of	the	2017	academic	year.	The	instruments	

were	used	in	the	research	i.e.,	1)	lesson	plans	of	TGT	technique	with	web	support,	2)	learning	diary,	 

3)	student	teamwork	behavior	checklist,	4)	 teamwork	evaluation	form	and	5)	student’s	satisfaction	

form.	The	data	were	analyzed	through	two	separate	procedures,	i.e.,	the	qualitative	data	by	means	of	

analyzing,	interpreting,	summarizing	and	reporting	in	a	descriptive	form	and	the	quantitative	data	by	

means	of	arithmetic	mean,	percentage	and	standard	deviation.

	 The	results	of	this	research	were	found	as	follow:	1.	the	enhancement	of	teamwork	behavior	

by	TGT	technique	with	web	support	learning	used	activities	that	had	5	processing	steps	as	follows	:	(1)	

contents	introduction	(2)	team	arrangement	(3)	game	(4)	game	tournament	and	(5)	team	recognition.	

All	processing	steps	has	been	learned	with	web	support,	consist	of	learning	data	source	submitting	the	

assignment	,	game	tournament	and	tournament	results	2.	the	student’s	teamwork	behavior	after	the	

learning	was	higher	as	evenly	behavior.	(x̄	=	2.88,	S.D.	=	0.33)	3.	the	student’s	overall	satisfaction	with	

the	TGT	learning	activity	showed	at	the	very	high	level.	(x̄	=	4.81,	S.D.	=	0.36)

KEYWORDS:  TEAMWORK	BEHAVIOR	/	LEARNING	ACTIVITY	BY	TGT	(TEAM	–	GAMES	–	TOURNAMENT)	/	

	 	 					WEB	SUPPORT		

บทน�า
								จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	ปีพุทธศักราช	
2552	กล่าวไว้ว่า	การพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม	 โดยถ่ายทอดความรู ้	 การฝึกฝน	 การอบรม	 
การสืบสานวัฒนธรรม	 การสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพ
แวดล้อมของสงัคมการเรยีนรูแ้ละปัจจยัเกือ้หนนุให้เกดิการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	 คือ	 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการ
ศกึษาของประเทศไทย	การเปลีย่นแปลงทางการศกึษาไทย
ในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ยุคการศึกษาในศตวรรษที่	21	ที่เปลี่ยน
จากการศึกษาท่ีมี	 “ครู”	 เป็นหลัก	 ไปเป็น	 “นักเรียน”	 

เป็นหลัก	การเรียนรู้จะต้องให้มาจากเนื้อหาหลายส่วนไม่ว่า
จะเป็นการสอน	ต้องสอนผูเ้รยีนซึง่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้อง
ได้แต่ต้องสร้าง”ทักษะและเจตคติ”กับตัวผู ้เรียนขึ้นมา 
ให้ได้	ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่	21	จึงจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็น 
ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้	 ได้แก่	 ทักษะการสื่อสาร	ทักษะการคิด
วิเคราะห์	 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์	 และทักษะการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น	(วิจารณ์	พานิช,	2555)	จึงควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ส�าคัญ	 โดยเฉพาะทักษะการท�างาน 
ร ่วมกับผู ้อื่น	 ซึ่งมีความจ�าเป ็นมากต่อการด�ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่	 21	 และในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน	
คนใน สั งคมทุ กคนย ่ อมชอบ	 และหวั ง ในชั ยชนะ 
ของตนที่จะได้รับอีกทั้งสภาวะแวดล้อมต่าง	ๆ	ก็กดดันให้
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คนในสังคมมีนิสัยชอบการแข่งขัน	 จึงส่งผลให้ผู้เรียนใน
ปัจจุบันเห็นความส�าคัญของตนเองมากกว่าเห็นความ
ส�าคัญของคนอื่นในสังคม	 ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่ 
แตกต่าง	 	 ไม่กล้าแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อหน้าผู้อื่น
และมีความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
น้อย	(ธญัญลกัษณ์	วรีะสมบตั,ิ	2557)	ดงันัน้	การเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี	 21	 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 
โดยมุง่เน้นการเสรมิสร้างความรู้	ความสามารถของผูเ้รยีน
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนสามารถ
โต้ตอบกับผูส้อน	สามารถส่ือสารส่ิงทีเ่รียนรู้ได้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2551	 การจัดการเรียนรู้มีการน�า
เทคโนโลยมีาใช้อ�านวยความสะดวกในการเรยีนรูค้วบคูไ่ป
กับการเรียนรู้ทักษะชีวิตมากขึ้น	 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การท�างานร่วมกับผู้อื่น
	 	 	 	 	 	 	 	 การท�างานร่วมกับผู้อื่นหรือการท�างานเป็นทีม	 
เป็นทักษะชีวิตที่มีความส�าคัญต่อผู้เรียน	 โดยครูผู้สอน 
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในส่ือสารแนวคิดใหม ่
ไปสู่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ	เปิดใจยอมรับความคิดเห็น
หรอืโลกทศัน์ใหม่	ๆ 	เป็นผูน้�าในการสร้างสรรค์งาน	ยอมรบั
ความผดิพลาดและความคดิเหน็ของผูอ้ืน่มาปรบัปรงุแก้ไข	
(วิจารณ์	 	 พานิช,	 2555)	 การที่จะให้ผู ้เรียนมีทักษะ 
การเรียนรู ้ร ่วมกับผู ้อื่นหรือการท�างานเป็นทีมได้นั้น	 
ต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท�าให้ผู้เรียนมี 
แรงจงูใจในการเรียนเป็นการเรยีนทีส่นกุสนาน	เน้นผูเ้รยีน
เป็นส�าคัญ	มีบทบาทมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน	และ
ท�าให้ผู ้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียน	 ซึ่งตรงกับ 
การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเพราะมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย	 มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ 
ผู้เรียนท�างานร่วมกับผู้อื่นภายในทีม
								จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง	ๆ	และ
งานวจิยัท่ีเกีย่วข้องในการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนท�างานร่วมกบั
ผู ้อื่นและช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม 
ได้ดข้ึีน	พบว่า	มวีธิกีารจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่กีารอ้างองิ
และมีการน�าไปทดลองใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	 
คือ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน	 (TGT)	 
โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช ้กิจกรรม 

การเรียนรู้	 TGT	 (Teams	Games	 Tournaments)	 คือ	
การเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม	 โดยก�าหนดให้สมาชิก
ของกลุ่มได้ร่วมกนัเรียนรู้ไปพร้อมกัน	และแข่งขนักนัในเกม
การเรียนกับทีมอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
อีกทางหนึง่ท่ีจะท�าให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รบัผิดชอบตวั
เองและทมีร่วมกบัสมาชิกคนอืน่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนท่ีมคีวาม
สามารถแตกต่างกัน	 สนุกสนานกับการเรียนรู ้	 ซึ่งมี
กระบวนการจัดกิจกรรมดังน้ี	 (Slavin,	 1990)	 ขั้นที่	 1	 
ขั้นการสอนเนื้อหา		ขั้นที่	2	ขั้นการจัดทีม	ขั้นที่	3	ขั้นเกม		
ขั้นที่	4	ขั้นแข่งขัน		และขั้นที่	5	การยอมรับความส�าเร็จ
ของทีม	ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง	 เช่น	การให้
รางวัล	ค�าชมเชย	เป็นต้น	ดังนั้น	สมาชิกของทีมจะต้องมี

การก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของทีม	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ 

ผู ้เรียนได้รับความรู ้จากการลงมือหาความรู ้ เป ็นทีม	 

ทีมก็จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน	 และ

สมาชิกแต่ละคนในทีมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

และกัน	 ฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็น 

กระบวนการ	 ประเด็นปัญหา	 การวิเคราะห์สภาพปัญหา	

การส�ารวจข้อมูล	 การตั้งสมมุติฐานและการสรุปอย่างมี

เหตุผล	(สุวิทย์	มูลค�า	และอรทัย	มูลค�า,	2547)	การเรียน

รู้ร่วมกับผู้อื่น	เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์

กัน	โดยมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้	วัฒนธรรม	

อารมณ์และสังคมร่วมกันท�าให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้

ความคิด	เกดิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั

เป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงาม	 การท�างานร่วมกับผู้อื่น

ท�าให้พัฒนาทั้งทักษะทางสังคมและทักษะการท�างานที่ดี

ด้วย	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2544)	 การจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบ	 TGT	 นี้ไม่เพียงแต่ครูผู้สอนที่ให้ความรู้	 ผู้เรียน 

ก็เป็นผู ้แสวงหาความรู ้ได้เช่นกัน	 โดยมีครูเป็นเพียง 

ผู้สนับสนุน	ชี้แนะแนวทาง	แต่การตัดสินใจล้วนแต่มาจาก

การคิดวิเคราะห์และศึกษาร่วมกันภายในทีม	 การเรียน 

การสอนในยุคใหม่จึงต้องเปล่ียนแปลงไปห้องเรยีนธรรมดา

ถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ 

การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด	 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
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มากขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 และแลกเปลี่ยน

ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่ายได้

	 	 	 	 	 	 	 	 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน 

ยุคปัจจุบัน	 เป็นจุดสนใจในการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมา

พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใน 

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 มีผู ้สนใจใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	และให้ผู้เรียนได้

เปิดโลกทัศน์ในการสืบค้นข้อมูล	 การเตรียมตัวและเตรียม

ความพร้อมก่อนเรียนภายนอกสถานศึกษา	 มีการจัด 

การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วย 

การใช้เว็บในการน�าเสนอบทเรียนหรือใช้เป็นสื่อประกอบ

การสอนร่วมกบัการใช้เวบ็สนบัสนนุการเรยีนผ่านเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์	 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น�ามาจัดรูปแบบ 

การเรียนการสอนและแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ�ากัดทางด้าน

สถานท่ีและเวลา	 สอดคล้องกับการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ	 (Parson,	 1997)	 ได้

กล่าวไว้ว่า	เว็บสนับสนุนการเรียน	คือ	เว็บที่มีลักษณะเป็น

รูปธรรม	 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสองทาง

ระหว่างผู้สอนและนักเรียน	 การเรียนการสอนด้วยเว็บ

สนับสนุนทางการเรียนนี้	 อาจจัดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ได้	 	 การเรียนด้วย

เว็บสนับสนุนเป็นการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการ 

การเรียนการสอน	 จะช่วยส่งผลท�าให้ผู้เรียนมีความสนใจ

และสนกุสนานกบัการเรยีน	ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุเวลา	

ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม	 (เฉลิมพล	 

ภุมรินทร์,	2550)

	 ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาสังเกตและทดลองสอน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 2	 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 สภาพปัญหาที่พบใน 

ชั้นเรียน	คือ	นักเรียนประสบปัญหาการท�างานร่วมกับผู้อื่น	

สังเกตได้จากพฤติกรรมการรับผิดชอบในงานที่ได้รับ 

มอบหมาย	และขาดการประสานงานในการท�างานร่วมกับ

ผูอ้ืน่	อกีทัง้ยงัประสบปัญหาการผลกัภาระงานให้กบัสมาชิก

คนใดคนหนึ่งรับภาระการท�างานฝ่ายเดียว	 ท�าให้ความ 

คิดเห็นในการท�างานมีขีดจ�ากัด	 เป็นผลให้ผลงานที่ได ้

รบัมอบหมายไม่เป็นผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	จากการทดลองสอน	

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความสามารถในการท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่นและการท�างานรายบุคคล	 พบว่า	 นักเรียนท�างานราย

บุคคลได้ดีกว่าการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 และได้พูดคุยกับ

นักเรียนในชั้นเรียนท่ีได้ทดลองสอน	 จ�านวน	 10	 คน	 เม่ือ 

วันที่	24	มกราคม	พ.ศ.	2560	สรุปได้ว่า	นักเรียนไม่ชอบ

การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	ด้วยการให้เหตผุลว่าการท�างานร่วม

กับผู้อื่นพบปัญหามากกว่าการท�างานคนเดียว	 เนื่องจาก 

การท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นต้องรบัฟังความคิดเหน็จากเพ่ือนใน

กลุ่ม	 ซึ่งความคิดเห็นของแต่ละคนอาจไม่ตรงกัน	 ท�าให ้

การท�างานในกลุ่มไม่สามารถตัดสินใจเองได้	 หรือบางครั้ง 

ไม่ท�างานตามที่แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ	 จึงท�าให้คะแนนลด

น้อยลง	 หรือไม่มีงานส่งเลย	 สภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผล

ต่อการจัดการเรียนรู ้ ในช้ันเรียนท�าให ้เกิดป ัญหาใน 

การจัดการเรียนการสอน	นักเรียนมีอคติต่อการท�างานร่วม

กับผู้อื่น	ขาดการท�างานอย่างเป็นระบบ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

นักเรียนขาดทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น	ซึ่งเป็นแนวทาง

ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

	 	 	 	 	 	 	 	 จากการศึกษาสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 

จากความต้องการทักษะในศตวรรษที่	 21	 และหลักใน 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนคิ	TGT	ร่วมกบัความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

การสอนในชั้นเรียน	 จึงสนใจในการแก้ปัญหาโดยใช  ้

หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	 

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	 	 โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TGT	ร่วมกับใช้

เวบ็สนบัสนนุ	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	โรงเรยีน

ยางตลาดวิทยาคาร	 เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียน 

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรม

การท�างานเป็นทมีโดยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วม

มอืด้วยเทคนคิ	TGT	ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ	ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของ

นักเรียน	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค	TGT		ร่วมกับเว็บสนับสนุน

	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	TGT

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย	

	 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

	 	 1.	ปัจจัยน�าเข้า	ได้แก่	

	 	 				สภาพการณ์

	 	 	 -	 ทักษะการท�างานร ่วมกับผู ้อื่นใน

ศตวรรษที่	21

	 	 	 -	เทคโนโลยีส�าหรับการสอน	ได้แก่	 

เว็บสนับสนุน

	 	 	 -	ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค	TGT

	 	 				สภาพปัญหา

  	 -	ผู้เรียนขาดทักษะการท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น

	 	 	 -	พฤติกรรมการท�างานเป็นทีม

	 	 2.	กระบวนการ

	 	 	 การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิ	

TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 โดยผ่านกระบวนการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ	 (PAOR)	ได้แก่	1)	ขั้นการวางแผน	(Plan)	

2)	 ขั้นการปฏิบัติการ	 (ACT)	 3)	 ขั้นสังเกต	 (Observe)	 

4)	ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)

	 	 3.	ผลลัพธ์

	 	 	 -		พฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	

	 	 	 -		ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีด�าเนินงานวิจัย

	 1.	กลุ่มเป้าหมาย

             กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 2/8	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 อ�าเภอยางตลาด	 จังหวัด

กาฬสินธุ์	 จ�านวน	 29	 คน	 โดยผู้วิจัยได้ท�าการเลือกกลุ่ม 

เป้าหมายโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

	 2.	เนื้อหา

	 					เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเนือ้หาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	หน่วยการเรียนรู้ที่	

2	 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 	 ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551	โดยมีสาระส�าคัญ

ดังนี้

	 	 	 	 1)	 ความหมายและประโยชน์ของเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	p

	 	 2)	ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 	 3)	อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 	3.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ตัวแปรต้น		คือ	แผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	
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ตัวแปรตาม	 คือ	 ผลการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรม 

การท�างานเป็นทีม	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท�างานเป็น

ทีมของนักเรียน	และความพึงพอใจของนักเรียน

	 4.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 			เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	จ�าแนกออกเป็น	

3	ประเภท	ตามลักษณะการใช้งาน	ดังนี้

	 				4.1	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ	คือ	

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนคิ	TGT	

โดยใช้เว็บสนับสนุน		ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

	 	 4.2	เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลปฏิบัติการ	คือ	

แบบบันทึกอนุทิน	

	 	 4.3	 เคร่ืองมือที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติการ	

ได้แก่	

						 	 	 4.3.1	 แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างาน

เป็นทีมของนักเรียน	 จะท�าการสังเกตโดยผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัย	 แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมนี้จะคลอบ

คลุมพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของสมาชกิในทมี	คอื	พฤติกรรม

ท่ีแสดงออกด้านบทบาทในการท�างานเป็นทีม	 พฤติกรรม 

ท่ีแสดงออกด้านกระบวนการท�างาน	 และพฤติกรรม 

ที่แสดงออกด้านความสัมพันธ ์ระหว่างสมาชิกในทีม	 

มีลักษณะการประเมินแบบ	3	ระดับ	จ�านวน	9	ข้อ	โดยจะ

เป็นข้อค�าถามที่แสดงพฤติกรรมในแต่ละด้านของผู้เรียน 

ที่แสดงออกมา	

	 						 4.3.2	 แบบประเมินการท�างานเป็นทีม	

เป็นการประเมนิการท�างานเป็นทีม	โดยนักเรยีนเป็นผูป้ระเมนิ

การท�างานของตนเองในระหว่างการท�ากิจกรรมและ

ประเมินทีม	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 ตอน	 ได้แก่	 ตอนที่	 1	 

การประเมินตัวเองในการท�างานเป็นทีม	 จ�านวน	 6	 ข้อ	 

ตอนที	่2	การประเมนิการร่วมมือในการท�างานเป็นทีม	จ�านวน	

6	ข้อ

	 						 4.3.3	 แบบสอบถามความพึงพอใจใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 โดยมีขอบเขตด้าน 

การประเมิน	 ดังนี้	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน		 

ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน	 และด้านประโยชน์ 

ที่ได้รับ

	 5.	ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย		

      	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรม

การท�างานเป็นทีม	ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วม

มือด้วยเทคนิค	 TGT	 โดยใช้เว็บสนับสนุน	 ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 โดยใช้

หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ	(Kemmis	&	McTaggart,	

1988)	ปฏิบัติการ	4	ขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่	1	วางแผน	(PLAN)		
	 	 			 ผูว้จิยัได้ส�ารวจและวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กีย่ว
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางในการส่งเสริม
การเรียนรู้	 เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส�ารวจ
โดยการสังเกตและสัมภาษณ์แล้วจึงน�าปัญหาที่พบมาหา
แนวทางแก้ไขในล�าดับถัดไป
	 	 ขั้นตอนที่	2	ปฏิบัติการ	(ACT)		
	 	 	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	 ร่วมกับเว็บ
สนับสนุน	ซึ่งประกอบไปด้วย	5	ขั้นตอน	โดยมีการปฏิบัติ
การจัดกิจกรรม	ดังนี้
			 	 	 ขัน้ที	่1	ขัน้การเสนอเนือ้หา	เป็นการเสนอ
เนื้อหาของบทเรียนใหม่	 โดยจะเน้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
ในเนื้อหาสาระท่ีจะจัดการเรียนการสอนผ่านการแลก
เปลี่ยนความรู้และอภิปรายร่วมกัน
			 	 	 ขั้นที่	2	ขั้นการจัดทีม	จะจัดทีมแบบคละ
ความสามารถโดยสมาชิกในแต่ละทีมประกอบไปด้วยผู้เรยีน
เก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	ในอัตราส่วน	1:2:1	
			 	 	 ขัน้ที	่3	ขัน้เกม	ให้สมาชกิในแต่ละทมีแบ่ง
เรื่องที่จะศึกษาจากนั้นแยกย้ายกันไปศึกษาจากใบความรู้
และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น	ๆ	และน�ามาอภิปราย
ร่วมกับทีมของตน	 และเล่นเกมภายในทีมอาจเป็นเกม			 
ง่าย	ๆ	ที่สมาชิกภายในทีมคิดค้นขึ้นมาเพื่อทบทวนความรู้
ของแต่ละคน	
			 	 	 ขั้นท่ี	 4	 ขั้นแข่งขัน	 ให้สมาชิกแต่ละคน
ภายในทีมนั่งตามโต๊ะท่ีครูก�าหนดเพ่ือแข่งขันค�าถามทาง
วิชาการผ่านทางเว็บสนับสนุน	
			 	 	 ขั้นท่ี	 5	 การยอมรับความส�าเร็จของทีม	
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เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้น	 สมาชิกแต่ละคนภายในทีมจะน�า
คะแนนของตนเองมารวมกับสมาชิกคนอื่น	 ๆ	 ภายในทีม 
เพื่อเป็นคะแนนของทีม	 จากนั้นครูจะประกาศผลคะแนน
ผ่านทางเว็บสนับสนุน
	 	 ขั้นตอนที่	3	สังเกตการณ์	(Observe)		
	 	 	 ผู ้ วิ จัยและผู ้ ร ่ วม วิ จัยสั ง เกตการณ ์

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ซึ่งจะสังเกตสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 และบันทึกเหตุการณ์ 

ต่าง	ๆ	ซึ่งข้อมูลในการบันทึกจะถูกรวบรวมไว้เป็นข้อมูลใน 

การแปลผล	โดยอาศยัข้อมลูในการเกบ็รวบรวมข้อมลูหลาย

ชนิด	 ได้แก่	 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	 แบบสังเกต

พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของนักเรียน	 แบบประเมิน 

การท�างานเป ็นทีม	 แบบสอบถามความพึงพอใจใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 ขั้นตอนที่	4	สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)

	 	 	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูล

ทั้งหมดมาประเมินผลและตรวจสอบกระบวนการวิจัย 

ท่ีด�าเนินการมาว่าประสบความส�าเร็จ	หรือเกิดปัญหาหรือ

อุปสรรคใดที่เป็นข้อจ�ากัดหรือไม่	ซึ่งผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้

จากการสังเกต	 การบันทึกอนุทินผู้เรียน	 มาวิเคราะห์สรุป

ร่วมกัน	 อภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปสาเหตุของปัญหา	 และ

แนวทางแก้ไขในแต่ละวงรอบปฏิบัติการ	 เพื่อให้ได้เป็น

แนวทางในการพฒันา	และวางแผนการจัดกจิกรรมการเรยีน

การสอนต่อไป

	 6.	ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

	 	 6.1	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่ม

เป้าหมาย	 ตามแผนการจัดการเรียนรู ้	 เรื่อง	 เครือข่าย

คอมพิวเตอร์	ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้	3	แผน	5	ชั่วโมง

	 	 6.2	 สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของ

นักเรียนในระหว ่างการท�ากิจกรรมการเรียนรู ้ โดย 

การประเมินด้วยแบบบันทึกพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม

	 	 	 	 	 6.3	 เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้ 

ให้นักเรียนประเมินการท�างานเป็นของของตนเองและทีม	

ด้วยแบบประเมินการท�างานเป็นทีม	 และบันทึกความเห็น

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบบันทึกอนุทิน

	 	 6.4	 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

	 					6.5	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมไปท�า 

การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
	 7.	การวิเคราะห์ข้อมูล	
	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	
คือ
	 	 7.1	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 น�าข้อมูลที่ได ้จาก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักเรียน	 ผู้ร่วมวิจัย	
และผู้วิจัยมาวิเคราะห์ตีความ	และสรุปผล	แล้วรายงานผล
ในรูปแบบของการบรรยาย
	 	 7.2	ข้อมูลเชิงปริมาณ		น�าข้อมูลที่ได้จากแบบ
สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป ็นทีม	 แบบประเมิน 
การท�างานเป็นทีม	 และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน	 ค�านวณหาค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และส่วน	 เบ่ียงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)
	 8.	สถิติที่ใช้
	 	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้	
	 	 	 1)	 ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวเิคราะห์	พฤตกิรรมการท�างานเป็นทมีและ
ความพึงพอใจของผู้เรียน	
	 	 	 2)	 การวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา

ผลการศึกษา
	 1.	 ผลการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการท�างาน
เป็นทีม	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน		
	 การด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในครั้งนี	้	 
ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้		ซึ่งประกอบด้วยวงจรปฏิบัติการ	3	วงรอบ	ดังนี้
	 	 1)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติ
การที	่1	ประกอบด้วยแผนการจดัการเรยีนรูท้ี	่1	เรือ่งความ
หมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
	 	 2)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติ
การที่	2	ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	เรื่องชนิด
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ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
	 	 3)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติ
การที่	 3	 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่	 3	 เร่ือง
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
						 	 1.1	ผลการปฏิบัติการในวงรอบการปฏิบัติการ
ที่	1	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	
เร่ืองความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
ในวันท่ี	 30	 มกราคม	 2561	 ซึ่งผลการปฏิบัติการสอน
สามารถน�ามาสะท้อนผลได้ดังนี้
											 	 1.1.1	การวางแผน	(Plan)
	 	 	 								ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	โดย
ผ่านการประเมนิคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ	ได้ค่าเฉลีย่เท่ากบั	
4.33	ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ	ดี
											 	 1.1.2	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
	 						 	 ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบไว้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่	 2/8	 ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี	 1	 เร่ือง	 
ความหมายและประโยชน์ของเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	ในวัน
ที่	30	มกราคม	2561	ช่วงเวลา	12.50	น.	ถึง	14.30	น.	โดย
ก่อนเริม่ท�ากจิกรรมผูว้จิยัได้มกีารจดัเตรยีมสภาพห้องเรยีน 
ให้พร้อมต่อการจดักจิกรรม	เม่ือผูเ้รยีนเข้าสูห้่องเรยีนผูว้จิยั
จึงได้เร่ิมด�าเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้
ออกแบบไว้	 และสามารถรายงานผลของการสังเกต	 
โดยมีผลดังนี้
	 	 	 	 ขั้นที่	1	ขั้นเสนอเนื้อหา	นักเรียน
ให้ความสนใจในการตอบค�าถามและแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 มีความกระตือรือร้น 
ที่จะแสดงความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ส่วนใหญ่จะอธิบายจาก
ประสบการณใ์นชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน
   	 ขั้นที่	2	ขั้นจัดทีม	นักเรียนแต่ละ
ทีมยอมรับสมาชิกในทีมของตนได้เป็นอย่างดี	 จากการ
สอบถามแต่ละทีมสามารถท�างานร่วมกับทีมได้อย่าง 
มีความสุข
	 	 	 	 ขัน้ที	่3	ขัน้เกม	ผูว้จัิยให้แต่ละทมี
ดาวน์โหลดใบความรู้และหวัข้อในการแข่งขนัเพือ่แบ่งหน้าท่ี
ภายในทีม	 ในการสืบค้นและร่วมกันเล่นเกมถามตอบ 
ภายในทีม	จากการสังเกตขณะท�ากิจกรรมพบว่า	มีบางทีม
ทีส่มาชกิในทมียงัไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนและใช้เวลา

ในการอภิปรายการสืบค้นค่อนข้างนาน	 เกินเวลาก�าหนด	
เนื่องจากกังวลว่าสมาชิกแต่ละคนจะไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนที่
ตนได้ศึกษา
	 	 	 	 ขัน้ท่ี	4	ขัน้แข่งขนั	ผู้วจิยัได้ก�าหนด
โต๊ะในการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคน	 และอธิบายวิธีการ
แข่งขนัเพ่ือท�าความเข้าใจร่วมกนัก่อนแข่งขนั	ซึง่ในขัน้ตอน
นีพ้บปัญหาเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็บ้างคอืมบีางเครือ่งทีเ่ข้าได้
บ้างไม่ได้บ้าง	และนกัเรียนบางคนไม่รูว้ธิเีข้าเวบ็สนบัสนุนท่ี
ใช้ในการแข่งขนั	ท�าให้ใช้เวลาในการแข่งขนันานขึน้จากเวลา
ที่ก�าหนด	จากการสังเกตขณะท�ากิจกรรมพบว่า	นักเรียนมี
ความสนใจในวธิกีารแขง่ขนัทีใ่ช้เวบ็สนบัสนนุเนือ่งจากเป็น
วิธีการแข่งขันแบบใหม่	 และเพิ่มแรงจูงใจในการแข่งขันให้
กับนักเรียน
	 	 	 	 ขั้นท่ี	 5	 ขั้นยอมรับความส�าเร็จ 
ของทีม	ในขั้นนี้ครูจะให้สมาชิกแต่ละทีมน�าคะแนนของตน
ไปรวมกับสมาชิกคนอื่น	ๆ	ภายในทีม	จากนั้นประกาศทีม
ที่มีคะแนนสูงสุดล�าดับที่	1-3	และให้รางวัล
	 	 ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมโดย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
	 	 	 	 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท�าการสังเกตพฤติกรรม
การท�างานเป็นทีมของผู ้เรียนโดยจะสังเกตในระหว่าง 
ที่ผู ้ เรียนท�ากิจกรรมต ่าง	 ๆ	 ทั้งหมด	 3	 ด ้านได ้แก ่	 
ด้านกระบวนการท�างาน	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในทมี	โดยมผีลการสงัเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็น
ทีมดังตารางที่	1

ตารางที่ 1		ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	 

		 	 วงรอบการปฏิบัติการที่	1

	 จากตารางพบว่า	 โดยรวมระดับพฤติกรรมการ
ท�างานเป็นทีมอยู ่ในระดับ	 เกิดพฤติกรรมขึ้นบางครั้ง	 
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(x̄	=	1.81,	S.D.	=	0.36)	เมือ่พจิารณาตามรายด้านโดยเรยีง
ล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	อนัดับแรก	คอืด้านบทบาท
ในการท�างานเป็นทีม	(x̄	=	1.83,	S.D.	=	0.37)	รองลงมา
คือ	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม	 (x̄	 =	 1.81,	 
S.D.	 =	 0.31)	 และด้านกระบวนการท�างาน	 (x̄	 =	 1.79,	 
S.D.	=	0.40)	
									1.1.3	สะท้อนผลการปฏิบัติ
	 	 	 	 ผลการน�าความคิดเห็นที่ได้จากการด�าเนินการ
ตามวงรอบปฏิบัติการที่	1	น�าไปอภิปรายร่วมกับผู้ร่วมวิจัย
ได้ข้อสรุปในการน�าไปปรับปรุงวงรอบต่อไป	ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2		ปัญหาจากวงรอบที่	1	และแนวทางแก้ไข 
	 	 ในวงรอบที่	2

 	 1.2	ผลการปฏบิตักิารในวงรอบการปฏบิตักิารที	่
2	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูท้ี	่2	เรือ่ง
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2561	
ซึ่งผลการปฏิบัติการสอนสามารถน�ามาสะท้อนผลได้ดังนี้
	 	 	 1.2.1	การวางแผน	(Plan)
	 	 	 						จากการน�าผลที่ได้จากการสะท้อน
ผลการปฏิบัติการในวงรอบการปฏิบัติการที่	 1	 ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงแก้ไข	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่	 2	 เรื่อง	 
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ดังนี้

											 	 	 1.	 ผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดเวลา
ของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	เพื่อให้นักเรียนในแต่ละทีม

ได้บริหารเวลาได้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน

	 	 	 	 2.	 ผู ้ วิจัยก�าหนดให้แต่ละทีม

ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนภายในทมี	และรายงาน

ผ่านทาง	Google	Classroom

											 	 	 3.	 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบการใช้งาน

ของ	 internet	ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

เตรียมเอกสารใบความรู้ให้แต่ทีมและบัตรค�าส�าหรับการ

แข่งขันในกรณีที่	internet	ใช้งานไม่ได้

									 	 	 	 	ได้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี	2	โดย

ผ่านการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ	ได้ค่าเฉลีย่เท่ากบั	

4.33	ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับ		ดี

	 	 	 1.2.2	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

						 	 	 	 ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินกิจกรรมการ

จดัการเรยีนรูท้ีไ่ด้ออกแบบไว้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	

2/8	 ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่อง	 ความ

หมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ในวันที่	 6	

กมุภาพันธ์	2561	ช่วงเวลา	12.50	น.	ถงึ	14.30	น.	โดยก่อน

เริ่มท�ากิจกรรมผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียมสภาพห้องเรียนให้

พร้อมต่อการจดักจิกรรม	เมือ่ผูเ้รยีนเข้าสูห้่องเรยีนผูว้จิยัจงึ

ได ้ เร่ิมด�าเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู  ้

ที่ได้ออกแบบไว้	 และสามารถรายงานผลของการสังเกต	 

โดยมีผลดังนี้

    ขั้นที่	1	ขั้นเสนอเนื้อหาครูทบทวน

ความรู้เดิมในสัปดาห์ที่แล้ว	ร่วมกันวิเคราะห์ว่าในโรงเรียน

และชุมชนมสีถานทีใ่ดบ้างทีเ่ช่ือมต่อเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน	 นักเรียน 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	และมีความสนใจในการ

เชื่อมต่อเครือข่าย
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	 	 	 	 ขั้นที่	2	ขั้นจัดทีม	นักเรียนแต่ละ

ทมีเข้าร่วมทมีตามทีก่�าหนดในสปัดาห์ทีแ่ล้ว	รบัฟังค�าชีแ้จง

เก่ียวกับก�าหนดเวลาในแต่ละขั้นตอน	 จากนั้นให้แต่ละคน

ตรวจสอบการใช้งาน	 internet	 เครื่องที่จะใช้ในการท�า

กิจกรรม	ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนรับทราบข้อตกลงร่วมกัน	และ

จากการตรวจสอบการใช้งาน	 Internet	 สามารถใช้งาน 

ได้ไม่ขัดข้อง

	 	 	 	 ขัน้ที	่3	ขัน้เกม	ผูว้จัิยให้แต่ละทมี

ดาวน์โหลดใบความรู้และหวัข้อในการแข่งขนัเพือ่แบ่งหน้าท่ี

ภายในทมี	ในการสบืค้นและร่วมกนัเล่นเกมถามตอบภายใน

ทมี	จากการสงัเกตขณะท�ากจิกรรมพบว่า	แต่ละทมีให้ความ

ร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างดี	 แต่ยังพบปัญหาเล็ก

น้อยจากสมาชิกในบางทีมยังมีการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

ขณะสืบค้นข้อมูล	 ท�าให้การอภิปรายในหัวข้อที่ตนรับผิด

ชอบไม่ดีเท่าที่ควร

	 	 	 	 ขัน้ที	่4	ขัน้แข่งขนั	ผูว้จิยัได้ก�าหนด

โต๊ะในการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนสลับจากสัปดาห ์

ที่แล้วบ้าง	 จากนั้นให้นักเรียนทุกคนแข่งขันพร้อมกัน 

ผ่านทางเว็บสนับสนุน	 จากการสังเกตในขั้นตอนนี้ผู้เรียน 

มีความสนุกสนาน	 มีความสนใจในการแข่งขันเป็นอย่างดี	 

มีเสียงดังบ้างเล็กน้อยซึ่งผู้วิจัยได้ตักเตือนเกี่ยวกับการใช้

เสียงไปบ้างเล็กน้อย

	 	 	 	 ขั้นที่	 5	 ขั้นยอมรับความส�าเร็จ 

ของทีม	ในขั้นนี้ครูจะให้สมาชิกแต่ละทีมน�าคะแนนของตน

ไปรวมกับสมาชิกคนอื่น	ๆ	ภายในทีม	จากนั้นประกาศทีม

ที่มีคะแนนสูงสุดล�าดับที่	1	-	3	และให้รางวัล

	 ผลการสัง เกตพฤติกรรมการท�างานเป ็นทีม 

ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

	 	 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจัิยได้ท�าการสงัเกตพฤติกรรม

การท�างานเป็นทีมของผู ้เรียนโดยจะสังเกตในระหว่าง 

ที่ผู ้ เรียนท�ากิจกรรมต ่าง	 ๆ	 ทั้ งหมด	 3	 ด ้านได ้แก	่ 

ด้านกระบวนการท�างาน	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในทีม	 โดยมีผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างาน 

เป็นทีมดังตารางที่	3

ตารางที่ 3  ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	 
	 	 	วงรอบการปฏิบัติการที่	2

	 จากตารางพบว่า	 โดยรวมระดับพฤติกรรมการ
ท�างานเป็นทมีอยูใ่นระดบั	เกดิพฤตกิรรมข้ึนอย่างสม�า่เสมอ	
(x̄=	2.56,	S.D.	=	0.50)	เม่ือพิจารณาตามรายด้านโดยเรยีง
ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 อันดับแรก	 ด้านบทบาท
ในการท�างานเป็นทีม	(x̄	=	2.62,	S.D.	=	0.48)	รองลงมา	
คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม	 (x̄	 =	 2.60,	 
S.D.	 =	 0.50)	 และด้านกระบวนการท�างาน	 (x̄	 =	 2.48,	 
S.D.	=	0.51)
	 	 	 1.2.3		สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)
           ผลการน�าความคิดเห็นที่ได้จาก 
การด�าเนินการตามวงรอบปฏิบัติการที่	 2	 น�าไปอภิปราย 
ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยได้ข้อสรุปในการน�าไปปรับปรุงวงรอบต่อ
ไปคือปัญหานกัเรยีนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการข้ันเกม	 
ใช้เวลาในการสืบค้นไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ทีมได้
คะแนนน้อย	 ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาคือ	 ผู้วิจัยจะให้
ความสนใจกับทีมดังกล่าวโดยการสุ่มถามหรือช่วยกระตุ้น
ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมมากขึ้น	
 	 1.3		ผลการปฏบิตักิารในวงรอบการปฏบิตักิาร 
ที่	 3	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่	 3	 เร่ืองอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ในวันท่ี	 13	
กุมภาพันธ์	2561	ซึ่งผลการปฏิบัติการสอนสามารถน�ามา
สะท้อนผลได้ดังนี้
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           	 1.3.1	การวางแผน	(Plan)

	 	 	 	 จากการน�าผลทีไ่ด้จากการสะท้อน

ผลการปฏิบัติการในวงรอบการปฏิบัติการที่	 2	 ผู้วิจัยได้

ปรับปรุงแก้ไข	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่	 3	 เรื่อง	

อปุกรณ์เครอืข่ายคอมพวิเตอร์	คอื	ปัญหาทีพ่บนกัเรยีนบาง

คนไม่ให้ความร่วมมือในการขั้นเกม	 ใช้เวลาในการสืบค้น 

ไปเล ่นเกมคอมพิวเตอร ์ส ่งผลให ้ทีมได ้คะแนนน้อย	 

และแนวทางในการแก้ปัญหาของผูว้จิยัคอื	ผูว้จิยัจะให้ความ

สนใจกับทีมดังกล่าวโดยการสุ่มถามหรือช่วยกระตุ้นให้

สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมมากขึ้น	 และได้ออกแบบกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ที่	 3	 โดยผ่านการประเมินคุณภาพโดย 

ผู ้เชี่ยวชาญ	 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.33	 ความเหมาะสม 

ของเนื้อหาอยู่ในระดับ		ดี

	 	 	 1.3.2	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

						 	 	 	 ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินกิจกรรมการ

จดัการเรยีนรูท้ีไ่ด้ออกแบบไว้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	

2/8	 ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่	 1	 เรื่อง	 ความ

หมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ในวันที่	13	

กมุภาพนัธ์	2561	ช่วงเวลา	12.50	น.	ถงึ	14.30	น.	โดยก่อน

เร่ิมท�ากิจกรรมผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียมสภาพห้องเรียน 

ให้พร้อมต่อการจดักจิกรรม	เม่ือผูเ้รยีนเข้าสูห้่องเรยีนผูว้จิยั

จึงได้เร่ิมด�าเนินการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้

ออกแบบไว้	 และสามารถรายงานผลของการสังเกต	 โดยมี

ผลดังนี้

	 	 	 	 ขั้นที่	 1	 ขั้นเสนอเนื้อหา	 ผู้วิจัย

ทบทวนความรูเ้ดมิในสปัดาห์ทีแ่ล้ว	กระตุ้นความสนใจของ

ผู ้เรียนโดยการเปิดรูปภาพของอุปกรณ์เครือข่ายและ

สอบถามนกัเรยีนว่า	อปุกรณ์ทีแ่สดงในจอ		โปรเจกเตอร์คอื

อุปกรณ์ที่ชื่ออะไรและใช้ท�าอะไร	 	 นักเรียนร่วมกันตอบ

ค�าถามตามอุปกรณ์ที่ตนรู้จัก	

	 	 	 	 ขั้นที่	2	ขั้นจัดทีม	นักเรียนแต่ละ

ทมีเข้าร่วมทมีตามทีก่�าหนดในสปัดาห์ทีแ่ล้ว	รบัฟังค�าชีแ้จง

เก่ียวกับก�าหนดเวลาในแต่ละขั้นตอน	 จากนั้นให้แต่ละคน

ตรวจสอบการใช้งาน	 internet	 เครื่องที่จะใช้ในการ 

ท�ากิจกรรม	 ซึ่งในข้ันนี้นักเรียนรับทราบข้อตกลงร่วมกัน	

และจากการตรวจสอบการใช้งาน	Internet	สามารถใช้งาน

ได้ไม่ขัดข้อง

	 	 	 	 ขัน้ท่ี	3	ขัน้เกม	ผู้วจัิยให้แต่ละทีม

ดาวน์โหลดใบความรู้และหวัข้อในการแข่งขนัเพ่ือแบ่งหน้าท่ี

ภายในทมี	ในการสบืค้นและร่วมกนัเล่นเกมถามตอบภายใน

ทมี	จากการสงัเกตขณะท�ากจิกรรมพบว่า	แต่ละทมีให้ความ

ร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างดี	 และช่วยเหลือกันใน

การสืบค้นข้อมูลและเล่นเกมอย่างสนุกสนาน

	 	 	 	 ขัน้ท่ี	4	ขัน้แข่งขนั	ผู้วจิยัได้ก�าหนด

โต๊ะในการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนสลับจากสัปดาห์ที่

แล้วบ้าง	จากนัน้ให้นกัเรยีนทุกคนแข่งขนัพร้อมกนัผ่านทาง

เว็บสนับสนุน	 จากการสังเกตในขั้นตอนนี้ผู้เรียนมีความ

สนุกสนาน	มีความสนใจในการแข่งขันเป็นอย่างดี	 และชื่น

ชอบในเว็บสนับสนุนที่ใช้ในการแข่งขัน

	 	 	 	 ขัน้ท่ี	5	ขัน้ยอมรับความส�าเร็จของ

ทีม	 ในขั้นนี้ครูจะให้สมาชิกแต่ละทีมน�าคะแนนของตนไป

รวมกับสมาชิกคนอื่น	ๆ	ภายในทีม	จากนั้นประกาศทีมที่มี

คะแนนสงูสุดล�าดบัท่ี	1-3	และให้รางวลั	รวมไปถงึให้คะแนน

นักเรียนที่มีคะแนนสูงจากจากการแข่งขันทั้ง	 3	 วงรอบ

ปฏิบัติการ

	 	 ผลการสังเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็นทีมของ 

ผู้สอน

	 	 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้ท�าการสงัเกตพฤตกิรรม

การท�างานเป็นทีมของผู ้เรียนโดยจะสังเกตในระหว่าง 

ที่ผู ้ เรียนท�ากิจกรรมต ่าง	 ๆ	 ทั้งหมด	 3	 ด ้านได ้แก ่	 

ด้านกระบวนการท�างาน	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในทีม	 โดยมีผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างาน 

เป็นทีมดังตารางที่	4
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ตารางที่ 4	 ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม	 

	 	 วงรอบการปฏิบัติการที่	3

 จากตารางพบว่า	 โดยรวมระดับพฤติกรรมการ
ท�างานเป็นทมีอยูใ่นระดับ	เกดิพฤติกรรมข้ึนอย่างสม�า่เสมอ	
(x̄=	2.88,	S.D.	=	0.33)	เมือ่พจิารณาตามรายด้านโดยเรยีง
ล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	อนัดบัแรก	คอื	บทบาทใน
การท�างานเป็นทีม	(x̄		=	2.91,	S.D.	=	0.30)	รองลงมาคือ	
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม	 (x̄=	 2.88,	 
S.D.	 =	 0.33)	 และด้านกระบวนการท�างาน	 (x̄	 =	 2.86,	 
S.D.	=	0.36)

  1.3.3	สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)
	 	 	 	จากการสงัเกตพฤติกรรมการท�างานเป็น
ทมีของนักเรียน		จากวงรอบปฏิบตัิการในวงรอบที่	3	ผูว้ิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ท�าการสรุปผลในวงรอบที่	3	ดังนี้
	 	 	 			1.	ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับการท�างาน
เป็นทีมมากขึ้น	 	 เนื่องจากการน�าไปสู่เป้าหมายมาจากการ
ร่วมมือกันของสมาชิกทุกคนภายในทีม
	 	 	 			2.	ผูเ้รยีนมีปฏสิมัพนัธ์กบัสมาชิกทกุคน
ภายในทมีเป็นอย่างดี	มีการช่วยเหลอืและให้ก�าลงัใจกันและ
กันภายในทีม
	 	 	 	 	 3.	 ผู้เรียนบริหารเวลาได้ดี	 มีการแบ่ง
หน้าที่กันภายในทีม
       4.	ผูเ้รยีนมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
			 	 	 			5.	ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้
รับมอบหมายของตนเองและทีม

	 2.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมหลัง
จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิ	TGT		
ร่วมกับเว็บสนับสนุน		

ตำรำงที่ 5	ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม

	 จากผลการวิจัยในตารางที่	 5	 พบว่า	 การส่งเสริม

พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 2	 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 วงรอบปฏิบัติการที่	 1	

นักเรียนเรียนมีระดับพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมเกิดขึ้น

เป็นบางครั้ง	(x̄	=	1.81,	S.D.	=	0.36)		วงรอบปฏิบัติการ

ที่	 2	 นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมเกิดขึ้น

อย่างสม�า่เสมอ	(x̄	=	2.56,	S.D.	=	0.50)	และวงรอบปฏิบตัิ

การที่	3	นักเรียนเรียนมีระดับพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม

เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	 (x̄	 =	 2.88,	 S.D.	 =	 0.33)	 

เมือ่พิจารณาตามรายด้านโดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป

หาน้อย	อันดับแรก	คือ	 ด้านบทบาทในการท�างานเป็นทีม	 

(x̄=	2.91,	S.D.	=	0.30)	รองลงมาคือ	ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในทีม	(x̄		=	2.88,	S.D.	=	0.33)	และด้าน

กระบวนการท�างาน	(x̄		=	2.86,	S.D.	=	0.36)	ตามล�าดับ

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT		

ร่วมกับเว็บสนับสนุน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
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ตารางที่ 6	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี 

	 	 ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมือด้วย 

	 	 เทคนิค	TGT		ร่วมกับเว็บสนับสนุน

	 จากผลการวิจัยในตารางที่	 6	พบว่า	ความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน	พบว่า	โดยภาพรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 (x̄=	 4.81,	 

S.D.	 =	 0.36)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านที่มีค่า

เฉลี่ยมากท่ีสุดคือ	 ด้านบรรยากาศในการเรียน	 (x̄=	 4.88,	 

S.D.	=	0.34)	รองลงมาคือด้านประโยชน์ที่ได้รับ	(x̄		=	4.82,	

S.D.	 =	 0.39)	 และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

(x̄=	4.75,	S.D.	=	0.37)	ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล

	 1.	 ผลการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการท�างาน

เป็นทีม	 	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค	TGT		ร่วมกับเว็บสนับสนุน		

	 จากการศึกษา	 การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างาน

เป็นทีม	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค	TGT		ร่วมกับเว็บสนับสนุน	โดยใช้หลักการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ	 พบว่า	 นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม 

สงูขึน้	นกัเรยีนมกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	มีกระบวนการ

ท�างานที่เป็นระบบและนักเรียนทุกคนเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตนเอง	เป็นผลสืบเนื่องมาจากการออกแบบและ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT 

ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้	 มีกิจกรรมการ

แข่งขันระหว่างทีมด้วยเกม	 และทุกคนในทีมจะได้เข้าร่วม

แข่งขัน	 โดยเน้นการท�างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ภายในทีม	 ร่วมกันวางแผนและศึกษาหาความรู้	 ช่วยให้

นกัเรยีนมคีวามพยายามทีจ่ะเรยีนรู้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ไป

ด้วยกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (ธีระวัฒน์	 หัสโก,	

2558)	 ได้ศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มโดยการเรียนรู้

แบบผสมผสานร่วมมอืเทคนคิ	TGT	ซึง่ช่วยให้นกัเรยีนมกีาร

ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน	 มีการให้ความช่วยเหลือกัน	 

มีการเคารพกติกาของกลุ่ม	 มีความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ด	ี

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน	 แสดงความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกลุม่	มคีวามเป็นผูน้�าและผู้ตามทีดี่และร่วมมอื

กันท�างานจนส�าเร็จ	

	 2.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมหลัง

จากได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT		

ร่วมกับเว็บสนับสนุน	

	 	 ผลจากการจัดการเรียนการสอนท้ัง	 3	 วงรอบ

ปฏิบัติการพบว่า	 พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมเพ่ิมขึ้นจาก

วงรอบปฏิบัติการที่	1	ที่มีระดับการเกิดพฤติกรรมโดยรวม

ทีเ่กดิขึน้เป็นบางครัง้	ไปสู่การเกดิพฤตกิรรมอย่างสม�า่เสมอ

ต่อเนื่อง	ในวงรอบปฏิบัติการที่	3	(x̄		=	2.88,	S.D.	=	0.33)		

โดยจะพบว่า	พฤตกิรรมการท�างานเป็นทีมของนกัเรียนเพ่ิม

ขึน้	ท้ังด้านบทบาทหน้าท่ี	ด้านกระบวนการท�างาน	และด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม	 เนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้

ท�าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

เฉพาะการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ	TGT	ตามแนวคิดของ	

Slavin	(1990)	ซึง่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม

เป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 5	 ขั้น	 ได้แก่	 ขั้นเสนอเนื้อหา	 

ขั้นจัดทีม	 ขั้นเกม	 ขั้นแข่งขันและขันยอมรับความส�าเร็จ 

ของทีม	 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว ่า	 ในวงรอบท่ี	 1	

พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง	เนื่องจาก	
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นักเรียนบางทีมไม่เข้าใจในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

บางข้ันตอนรวมไปถึงกระบวนการท�างานในการแบ่ง

บทบาทหน้าทีภ่ายในทมีส่งผลให้กจิกรรมการจดัการเรยีนรู้

ช้าลง	ทัง้ยังพบปัญหาเก่ียวกบัอนิเทอร์เนต็	ท�าให้การบรหิาร

เวลาของทมีไม่ดเีท่าทีค่วร	ในวงรอบที	่2	ครจูงึแก้ปัญหาโดย

การก�าหนดเวลาในแต่ละขัน้และให้แต่ละทมีก�าหนดบทบาท

หน้าทีข่องสมาชกิแต่ละคนให้ชัดเจนเพือ่การบรหิารจดัการ

เวลาที่ดีข้ึน	 ส่งผลให้พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของ

นักเรียนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	แต่ในวง

รอบนี้ก็ยังพบปัญหาในการจัดการเรียนรู ้เล็กน้อย	 คือ	 

มีนักเรียนบางคนในบางทีมยังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ให้

ความร่วมมอืกบัทมีเท่าทีค่วร	ในวงรอบที	่3	ครไูด้แก้ปัญหา

โดยการกระตุ้นทีมนั้นโดยการอภิปรายและเล่นเกมตอบ

ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและทีมมากย่ิง

ขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมเกิดขึ้น

อย่างสม�่าเสมอ	 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียน 

มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีกระบวนการท�างานที่เป็น

ระบบและนกัเรยีนทกุคนเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง

มากข้ึน	 ทั้งยังประยุกต์ใช้กับเว็บสนับสนุนซึ่งเป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู	้ผลจากการแข่งขนัในแต่ละรอบท�าให้นกัเรยีนมคีวาม

กระตือรือร้นและตั้งใจศึกษาข้อมูลมากขึ้น	 สอดคล้องกับ

ทฤษฎีของ	 David	 De	 Vries	 (สมศักด์ิ	 ภู่วิภาดาวรรธน์,	

2544)		กล่าวว่า	การแข่งขันในเกมแบบเผชิญหน้าจะท�าให้

เกิดความตื่นเต้น	การที่ต้องแข่งขันจะท�าให้นักเรียนใช้เวลา

อย่างเป็นประโยชน์	และทมีเป็นส่วนส�าคญั	ซึง่เทคนคิ	TGT	

มจีดุเน้นคอืท�าให้ดทีีส่ดุเพือ่ทีม	และช่วยเหลอืเพือ่นร่วมทมี

ให้มากที่สุด	 ซึ่งสนับสนุนและให้ก�าลังใจเพื่อนให้ประสบ

ความส�าเรจ็ทางวชิาการเป็นสิง่ส�าคญัในการเรยีน	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 (อิสระพงศ์	 โสภาใฮ,	2560)	 ได้พัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	โดยใช้

การเรยีนรู้ด้วยเทคนิค	TGT	ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่	 1	 โรงเรียนมหาวิชานุกูล	 พบว่าการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	

TGT	 ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มสูงขึ้น	

ปัจจัยที่ช ่วยส่งเสริมเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู ้	 

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เช่น	 การจัด

กระบวนการกลุ่ม	การเล่นเกม	เน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์

ต่อกันพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น	 

รวมทั้งการใช้สื่อการสอนต่าง	 ๆ	 ที่เพิ่มความสนใจไม่รู้สึก 

เบื่อหน่าย	จึงส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน

	 3.	 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนคิ	TGT	ร่วม

กับเว็บสนับสนุน	

	 	 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	

TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 

หลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้พบว่า	กจิกรรมการเรยีน

รู้ส่งเสริมให้นักเรียนท�างานร่วมกับผู้อ่ืนมากขึ้น	 อีกท้ังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ยังท�าให้บรรยากาศในชั้นเรียน 

เอ้ืออ�านวยและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�างาน

เป็นทีม	 ท�าให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าต้องศึกษาเพียงคนเดียว	

สามารถเรยีนรูไ้ปพร้อมกบัเพือ่นในทีมได้	และมคีวามสขุกับ

การเรียนมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งอาจจะมาจากเครื่องมือที่น�ามาใช้ 

ไม่ว่าจะเป็นเว็บสนับสนุนที่ช่วยให้นักเรียนสืบค้นความรู้ 

ต่าง	ๆ	และ	ที่น�ามาเพิ่มความสนุกสนานในการแข่งขันของ

นกัเรียน	ส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ในระดับมากที่สุด	 ทั้งนี้เน่ืองมาจาก	 ผู้วิจัยได้

ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค	TGT		ร่วมกับเว็บสนับสนุนที่มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบับรบิทการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ช่วยให้นกัเรยีน

มีความพยายามช ่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในทีม	 

มีการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น	 มีความ

กระตอืรือร้นในการสืบค้นหาความรู้และช่วยเหลือเพ่ือนร่วม

ทีมมากยิ่งขึ้น		ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนรู้	เป็นแรงเสริม

บวกที่ท�าให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในความส�าเร็จที่ตนได้ท�าขึ้น	

ท�าให้นักเรียนมีก�าลังใจท่ีจะเรียนรู ้ เนื้อหาใหม่ต ่อไป	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 (ชัยวัฒน์	 ดุงศรีแก้ว,	 2543)	 ที่กล่าวว่า	

ความรู ้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของผู ้ปฏิบัติงานที่มีต ่อ 
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การปฏิบัติงานนั้น	 ๆ	 หากเป็นไปในทางบวกจะมีผลท�าให้

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	จะมีการสละ	อุทิศแรง

กายแรงใจ	 และสติปัญญาให้แก่งานมากขึ้น	 แต่ในทางตรง

กันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทางลบ	จะมีผลท�าให้เกิด

ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	ขาดความกระตือรือร้น	

ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับ	 (ไชยยัณห์	 

ชาญปรีชารัตน์,	2543)	ได้กล่าวว่า	ความรู้สึกของบุคคลที่มี

ต่องานที่ปฏิบัติในทางบวก	 คือ	 รู้สึกชอบรัก	 พอใจ	 หรือ

เจตคติที่ดีต่องาน	ซึ่งเกิดจากการได้รับการตอบสนองความ

ต้องการทั้งต้านวัตถุ	 และด้านจิตใจเป็นความรู้สึกที่มีความ

สขุเมือ่ได้รบัความส�าเรจ็ตามต้องการ	สอดคล้องกบั	(Scott,	

1970)	ได้กล่าวว่า	การน�าแนวคิดความพึงพอใจมาปรับใช้ใน

กจิกรรมการเรยีนการสอน	ครผููส้อนจึงต้องมีบทบาทส�าคญั

ในการจัดกิจกรรม	วิธีการ	สื่ออุปกรณ์	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้นักเรียนมีแรงจูงใจใน 

การเรียนจนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน

	 สรุปได้ว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุนท�าให้นักเรียนเกิด

ความสนกุสนาน	มคีวามกระตือรอืร้น	เปิดโอกาสให้นกัเรยีน

และเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม	 นักเรียน 

มคีวามพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละมีความสุข

กับการเรียน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

     1.1)	ผูบ้รหิารสามารถส่งเสรมิและก�าหนดนโยบาย	

เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน	

โดยน�าเอารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนคิ	TGT		ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ		ไปใช้เพ่ือแก้ปัญหา

ได้

	 	 	 	 1.2)	 ครูสามารถน�ารูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนคิ	TGT	ไปปรับใช้กบัหน่วย

การเรียนอื่น	ๆ	หรือวิชาอื่น	ๆ	ได้

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 					2.1)	ควรมกีารศกึษาผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนด้วย	

เพ่ือให้ได้ทราบถงึผลสัมฤทธิห์ลังการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

	 			2.2)	ควรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน		 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบต่าง	 ๆ	 เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมในเนื้อหาเดียวกัน	 เพื่อจะได้

เป็นแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   2.3)	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ 

ร่วมมือด้วยเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุนไปใช้กับ

นกัเรยีนในช่วงชัน้อืน่	ๆ 	ดบู้างเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเพื่อสร้างแผนการจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 

ในพระบรมราชปูถมัภ์	(พ.ศ.	2561-2565)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแผนยทุธศาสตร์การจดัการสูค่วามเป็นเลศิของสมาคม

กีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรม	 การสนทนากลุ่ม	 จากตัวแทนผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย	 ผู้บริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	

นักกีฬายิงปืน	ผู้ตัดสินกีฬายิงปืน		ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน	ผู้ปกครองนักกีฬายิงปืน	ประธานชมรมกีฬายิงปืน	ประธานชมรม

กฬีายงิปืนจงัหวดั	ประธานชมรมยงิปืนสโมสร	ประธานชมรมยงิปืนมหาวทิยาลยั	นกักฬีายงิปืนของสมาคม	และผูค้้าอปุกรณ์

กีฬายิงปืน	จ�านวน	20	คน	โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง	

	 ผลการวจิยัพบว่า		ผูว้จิยัได้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลูการวจิยัเพือ่จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การจดัการสูค่วามเป็น

เลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(พ.ศ.	2561-2565)	ซึ่งประกอบไปด้วย	วิสัยทัศน์	พันธ

กจิ	ประเดน็ยทุธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลผลติ	ประกอบด้วย	11	กลยทุธ์	11	โครงการ	19	กจิกรรม	ทีค่ณะกรรมการสมาคม

กฬีายงิปืนแห่งประเทศไทย	สามารถน�าแผนการจดัการสูค่วามเป็นเลศิของสมาคมกฬีายงิปืนแห่งประเทศไทยไปพจิารณา

ด�าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ	เพื่อก่อให้เกิดต่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬายิงปืนต่อไป
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ABSTRACT 

	 This	research	aimed	to	set	the	management	strategic	plan	for	the	excellence	of	the	National	

Shooting	Sport	Association	of	Thailand	Under	The	Royal	Patronage.	and	it's	qualitative	research	contained	

data	which	the	researcher	compiled	from	a	literature	review	and	group	discussion	of	the	representatives	

of	the	Sports	Authority	of	Thailand,	executives	of	the	National	Shooting	Sport	Association	of	Thailand,	

shooting	referee,	shooting	trainer,	parents	of	shooting	athletes,	the	chairman	of	a	shooting	sport	club,	

the	chairman	of	a	provincial	 shooting	sport	club,	 the	chairman	of	a	 shooting	club	association,	 the	

chairman	of	a	university	shooting	club,	shooting	athlete	of	the	association,	and	shooting	equipment	

dealer;	a	total	of	20	persons	were	selected	for	purposive	sampling.	

	 The	findings	indicated	that	the	researcher	was	successfully	able	to	create	a	strategic	management	

plan	the	management	strategic	plan	for	the	excellence	of	the	National	Shooting	Sport	Association	of	

Thailand	which	comprised	of	vision,	mission,	strategic	keystones,	objectives,	and	outcome	and	these	

were	reflected	in	11	strategies,	11	projects,	and	19	activities.	The	Commission	of	National	Shooting	

Sport	Association	of	Thailand	might	consider	the	implementation	of	this	management	strategic	plan	

for	the	excellence	of	the	National	Shooting	Sport	Association	of	Thailand	in	order	to	obtain	further	

benefits	for	shooting	sport	development.

KEYWORDS: MANAGEMENT	STRATEGIC	PLAN	FOR	THE	EXCELLENCE	/	SHOOTING

บทน�า  

	 ปัจจบัุนสภาพการณ์ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่

แวดล้อมของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิไปมาก	

จึงท�าให้มีการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ซึ่งก�าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตาม

สถานการณ์	เช่นเดียวกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่	5	

ที่ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ทันยุคสมัย

และประสบความส�าเร็จสูงสุด	ในการเขียนแผนยุทธศาสตร์

เป็นการน�าแนวคดิการบรหิารงานเพือ่ให้เกดิผลส�าเรจ็อย่าง

รอบด้าน	และเป็นเหตุผลต่อกนัมาเขยีนเป็นแผนภาพความ

สัมพันธ์ของมิติต่าง	ๆ	โดยเป็นขั้นตอน	แผนยุทธศาสตร์จะ

เป็นแผนที่ส�าหรับคอยน�าทางให้กับองค์กร	 หน่วยงานให้

สามารถปฏิบัติงานอย่างบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

ที่วางไว้ได้	 ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์คือการก�าหนดรูปแบบ 

ขององค์กรเพื่อที่จะได้น�าองค์กรให้สามารถด�าเนินงาน 

ตามวัตถุประสงค์	 ผลผลิตทางความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในองค์กร	(พระกิตติชัย	ปญญาธโร	สินคง,	2557)

	 	สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานทีไ่ด้รับ

อนุญาตจากการกีฬาแห ่งประเทศไทยให ้จัดตั้ งขึ้น 

ตามมาตรา	 49	 แห่งพระราชบัญญัติ	 การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

การกฬีา	โดยท�าหน้าท่ีจดัการแข่งขนัหรือส่งนกักฬีาเข้าร่วม

การแข่งขัน	 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมท�าหน้าที่

บริหารและด�าเนินกิจการของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	

ในมาตรา	56,	57,	58	และ	59	ก�าหนดให้สมาคมกีฬาแห่ง

ประเทศไทยอยู ่ภายใต้การควบคุมของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย	 จากการด�าเนินงานของสมาคมกีฬาที่ผ่านมา	

บางสมาคมกีฬาประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 
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แต่บางสมาคมกีฬาก็ยังไม ่ประสบความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ซึ่งจะเห็นได้จากการรายงานผลจาก

สือ่มวลชนการจดัเสวนาของคณะกรรมาธกิารฝ่ายประสาน

สัมพันธ์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการ

โอลิมปิกแห่งประเทศไทย	 จากผลงานล่าสุดการแข่งขัน

กีฬาชีเกมส์คร้ังท่ี	 28	ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 สมาคมกีฬา 

ที่ประสบความส�าเร็จและได้เหรียญ	 กลับมาล้วนแต่เป็น

สมาคมทีม่กีารบรหิารจดัการทีม่ผีลงานเป็นมาตรฐานและ

อยูใ่นระดบัเกรดเอ	แต่ในบางสมาคมทีน่่าสนใจเช่น	สมาคม

กีฬายิงปืน	 ที่อยู่ในช่วงรักษาการต�าแหน่งนายกสมาคม	 

ผลงานที่ได้รับต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้	 ขณะเดียวกันก็มี

บางสมาคมที่แม้มีคณะกรรมการบริหารที่มีมาตรฐาน

ตลอดมาเช่น	สมาคมกฬีามวยแห่งประเทศไทย	ทีม่ผีลงาน

ลดถอยลงจากเดิม	

	 กฬีายงิปืนของประเทศไทยในการแข่งขนัในระดบั

นานาชาต	ิเช่น	การแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์	เอเชีย่นเกมส์	

ซเีกมส์	การแข่งขันชงิแชมป์โลก	ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีก�าหนด	เช่นการแข่งขนักฬีาเอเชยีนเกมส์	ยงิปืนยงัถอืว่า

ประสบความส�าเร็จน้อยและมีสถิติที่อยู ่ในเกณฑ์ที่ต�่า	 

แต่มีบางประเภท	 เช่นปืนยาวสามท่าหญิง	 ท่านอนหญิง	

และปืนสั้นสตรี	 ในการแข่งขันที่ผ่านมามีอันดับเป็นที่ 

น่าพอใจ	ท่ามกลางความคลมุเครอืไม่ชดัเจนในการบรหิาร

งานสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ	 นานกว่า	 4	 ปี	 

แต่ในการแข่งขันซีเกมส์	 กีฬายิงปืนไทยนั้นสามารถท�าผล

งานอยู่ในระดับที่ดี	 ยังมีโอกาสที่นักกีฬาไทยจะท�าเพิ่ม 

ได้อีก	 ทั้งที่ยังไม่มีนายกสมาคมฯ	 มานาน	 แต่หากมีการ

บรหิารทีด่แีบบเต็มศกัยภาพ	ทมีแม่นปืนไทยอาจไปได้ไกล

กว่าซีเกมส์	 (ส�านักข่าวไทย,	 2558)	 สมาคมกีฬายิงปืน 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และการกีฬา 

แห่งประเทศไทย	(กกท.)	ยังมุ่งหวังที่จะพัฒนากีฬายิงปืน

ให้สู่ระดับสากล	 แต่ด้วยปัญหาและปัจจัยที่มาสนับสนุน 

ยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานซึ่งบางอย่างต้องสั่งซื้อ

จากต่างประเทศ	 บุคคลากรด้านผู ้ฝึกสอนกีฬายิงปืน 

ยงัไม่เพยีงพอ	และไม่มีความเชีย่วชาญต้องอาศยัผูฝึ้กสอน 

ต่างประเทศเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา	ยังไม่มีศูนย์ฝึกกีฬา

ยิงป ืนแห่งชาติ ท่ีได ้มาตรฐานและครบวงจรรวมถึง

กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่าง	ๆ	เข้ามาสนับ

สนุนยังมีน้อย	

	 การพัฒนากีฬายิงปืนในทุกภูมิภาคการสนับสนุน

การอบรมโดยเน้นการพัฒนาและสนับสนุนสมาคมกีฬา 

ยิงปืนของประเทศสมาชิกทั้งในด้านการบริหารจัดการ	 

การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายโอนความรู ้	 รวมทั้ง 

การสนับสนุนการน�าเข้าระบบการศึกษาและการกระจาย

รายได้จากการท�าการตลาดให้แก่สหพันธ์ยิงปืนแต่ละทวปี

ให้มีส ่วนร่วมในโครงการ	 ท่ัวโลกได้ให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนากีฬาของแต่ละชาติให้มีชื่อเสียงและประสบ 

ความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ	 อาทิเช่น	 

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์	 (Olympic	 Game) 

การแข่งขันชิงแชมป์โลก	 (World	 Cup)	 การแข่งขัน 

ระดับทวีป	 (Asia	Championship)	และการแข่งขันกีฬา

อาชีพ	 เป็นต้น	 เพราะกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชนในชาติทุกคนให้	 มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง	

สมบูรณ์เมื่อประชาชนในชาติมีสุขภาพแข็งแรงแล้วยังส่ง

ผลให้คนในชาตมิีคุณภาพและเป็นก�าลงัส�าคัญที่จะพัฒนา

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป	 นอกจากนั้น

แล้วยังก่อให้	เกดิอุตสาหกรรมกฬีาในด้านต่าง	ๆ 	มีกจิกรรม

ด้านการบันเทิงเกี่ยวกับกีฬา	 เพ่ือสร้างความสุขให้กับ

ประชาชนสนใจและหนัมาเล่นกฬีาและออกก�าลังกายมาก

ยิ่งขึ้น	 เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชาติหันมา

ออกก�าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ	 ในยุค 

โลกาภวิตัน	์การพัฒนากีฬาจะต้องเริม่ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน	

มวลชน	ไปสูค่วามเป็นเลศิและอาชีพ	ดงันัน้แต่ละประเทศ

ท่ัวโลกจะปลูกฝังการกีฬาต้ังแต่ระดับรากหญ้า	 คือตั้งแต่

ระดับเด็กเล็ก	 ไปสู่เยาวชนและประชาชนให้มากที่สุด 

เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับตนเองและ

ประเทศชาติ	 (แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬายิงปืน	 2556-

2560)	 ดังนั้นการบริหารจัดการสมาคมที่จะก่อให้เกิดผล 

ตามเป ้าหมายที่ตั้ งไว ้ 	 องค ์กรควรมีการจัดท�าแผน
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ยุทธศาสตร์	 ในการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 

ซึ่ง	“แผนยุทธศาสตร์”	(Strategy)	สารานุกรมเสรี	ได้ให้

ความหมายไว้ว่า	 ยุทธศาสตร์	 หรือ	 กลยุทธ์	 หมายถึง	 

การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย	ภายใต้

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	หรือการวเิคราะห์

เชิงกลยุทธ์	 SWOT	 Analysis	 กล่าวคือ	 การวิเคราะห	์ 

จดุอ่อน	จดุแขง็	โอกาส	และภยัคกุคาม	(อปุสรรค)	ในกรอบ

ระยะเวลาทีต้่องการ	ทัง้นีเ้พือ่ประกอบการวางแผนในการ

ใช้วิธีการและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด	

(พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542)	การจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์	หรือกลยุทธ์	เป็นทิศทางหรือแนวทาง

ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ	 (Mission)	 ให้สัมฤทธิ์ผล	

ตามวิสัยทัศน์	 (Vision)	 และเป้าประสงค์ขององค์การ	

(Corporate	Goal)	แผนยทุธศาสตร์ทีด่นีัน้	จะต้องก�าหนด

ขึน้ตามวสัิยทศัน์ขององค์การ	อนัเป็นผลผลติทางความคดิ

ร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ท�างานร่วมกันหรือจะ

ท�างานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องในทุกส่วน	 โดยวิสัยทัศน์นี้

เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่

องค์การประสงค์จะไปให้ถึง	 และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลง

ออกมาเป็นวตัถปุระสงค์	(Objective)	ทีเ่ป็นรปูธรรม	และ

สามารถวัดได้	 ท้ังนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์

เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ�าปีงบประมาณ	 

ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร  ์

เป็นกรอบในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 

แผนยุทธศาสตร์จึงมีความส�าคัญต่อองค์กร	 เพราะช่วยให้

สามารถพฒันาองค์กรได้ตามสถานการณ์และยงัเป็นจดุเริม่

ต้นของการก�าหนดรูปแบบของการปฏบิตังิาน	การบรหิาร	

ส่วนอ่ืน	 ๆ	 ที่ท�าให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด	 (วัฒนา	 

วงศ์เกียรติรัตน์	 และคณะ,	 2548)	 จากเหตุผลและความ

ส�าคัญดังกล ่าวจึงน�ามาสู ่การศึกษาเพื่อจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิง

ปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พ.ศ.	 2561-

2565	เพื่อประโยชน์แก่สมาคมให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ตามเจตนารมณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพือ่สร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสูค่วามเป็นเลศิ

ของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	(พ.ศ.	2561-2565)

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ประสิทธิผลของสมาคมกีฬายิงป ืนแห ่ง

ประเทศไทย เป็นการศึกษาประสิทธิผลสมาคมกีฬายิงปืน

แห่งประเทศไทย การบริหาร	 การด�าเนินการตามแผน	 

การเข้าร่วมการแข่งขัน	ความนิยมและการเผยแพร่	ความ

ส�าเร็จในการจัดการแข่งขัน	 ตามเกณฑ์ประเมินผล 

การด�าเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย

	 2.		กระบวนการบรหิารทีส่่งผลต่อการประสทิธผิล

ของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 การวางแผน	 

การจัดองค์กร	 การชี้น�าหรือการน�าไปปฏิบัติ	 และ 

การควบคุมการด�าเนินงานของผู้บริหารตามแนวทางและ

ยุทธศาสตร์ของสมาคม	

	 3.	 ด้านการจัดการที่ส่งผลต่อการท�างานอย่าง 

มปีระสทิธภิาพของสมาคมกฬีายงิปืน	เป็นการ	ศกึษาปัจจยั

ที่น�าไปสู่การจัดการสมาคมกีฬายิงปืนให้มีประสิทธิภาพ	

การสร้างกลยุทธ์	 โครงสร้างองค์กร	 ระบบการปฏิบัติงาน	

บุคลากร	ทักษะความเชี่ยวชาญขององค์กร	ค่านิยมความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร

	 4.		ด้านการด�าเนนิงานของผู้บริหารควรด�าเนนิการ

ตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของสมาคม

 5.	 ด้านการประเมินผล	 และการติดตามผล 

การด�าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา	 การปรับปรุง

แก้ไขให้ประสบความส�าเร็จตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.	ประชากร

	 			 	 	 ตัวแทนคณะกรรมการโอลิมป ิกแห ่ง

ประเทศไทย	 ตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย	 ผู้บริหาร
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สมาคมกฬีายิงปืนแห่งประเทศไทย	นกักีฬายงิปืน	ผูต้ดัสนิ

กีฬายิงปืน	 ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน	 ผู้ปกครองนักกีฬายิงปืน	

ประธานชมรมกฬีายงิปืน	ประธานชมรมกฬีายงิปืนจังหวดั	

ประธานชมรมยงิปืนสโมสร	ประธานชมรมยงิปืนมหาวทิยาลยั 

นักกีฬายิงปืนของสมาคม	และผู้ค้าอุปกรณ์กีฬายิงปืน	

	 	 2.	กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 	 กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี	 ผู ้วิจัยได้

ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่อง

ทีท่�าการวจัิย	โดยใช้วธิสีุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	

sampling	method)	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสมาคมกีฬา

ยิงปืนแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 4	 คน	 

ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน	3	คน	นักกีฬายิงปืน	6	คน	ผู้ตัดสิน

กฬีายงิปืน	1	คน	ผูป้กครองนกักฬีายงิปืน	3	คน	ผูแ้ทนการ

กีฬาแห่งประเทศไทย	ประธานชมรมกีฬายิงปืนจังหวัด	2	

คน	ผู้ค้าอุปกรณ์กีฬายิงปืน	1	คน	จ�านวน	20	คน	

ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขั้นตอนที่ 1	 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร	

และผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ก�าหนดกรอบแนวคดิโดยมรีายละเอยีด

ดังนี้	

 	 1.	ศกึษาวเิคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกับแนวคดิ 

ทฤษฎ	ีในเรือ่งของการพฒันากีฬาของประเทศไทย	แนวคดิ

การบรหิารจดัการ	แผนพฒันากฬีาแห่งชาต	ิฉบบัที	่5	และ

การสร้างแผนยุทธศาสตร์	จากเอกสาร	ต�าราและเอกสาร

ทางวิชาการ	ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทความข้อคิดเห็น

และเว็บไซด์	ข่าวหนังสือพิมพ์วารสารตีพิมพ์		

	 	 2.	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ		 	

	 	 3.	ก�าหนดกรอบแนวคิด

 ขั้นตอนที่ 2	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ด�าเนินการ

ตามข้ันตอนกระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์	 โดยการ

สนทนากลุ่ม	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียในสมาคม

กีฬายิงปืน	ซึ่งประกอบไปด้วย	

	 	 1.	การวิเคราะห์	(SWOT	Analysis)	เป็นการ

วิเคราะห์จุดเด่น	จุดด้อย	โอกาสและ	อุปสรรคของสมาคม

กีฬายิงปืน	โดยผู้มีส่วนได้เสียในสมาคมกีฬายิงปืนร่วมกัน

ระดมความคิดในการวิเคราะห์	

	 	 2.	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 (Vision)	 ผู้มีสวนได้

เสียร่วมเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น	 ในการวางกรอ 

บการก�าหนดวิสัยทัศน	์ ของสมาคมกีฬายิงปืนเพื่อน�าไปสู่

การจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืน	

	 	 3.	การก�าหนดพันธกิจ	(Mission)	หลังจากได้

ร ่วมกันวางกรอบในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ผู ้เข ้าร่วม 

การสนทนากลุ่มได้ร่วมกันก�าหนดพันธกิจ	 เพ่ือเป็นแนว

ปฏิบัติซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์	

	 	 4.	การก�าหนดวตัถปุระสงค์	(Objective)	ผูเ้ข้า

ร ่วมการสนทนากลุ ่มร ่วมก�าหนดในการสร ้างแผน	 

การก�าหนดเป้าประสงค์เป็นการก�าหนดเป้าหมายในแผน

งาน	เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการด�าเนินงาน

 	 	 5.	 การก�าหนดตัวช้ีวัดขององค์กร	 (Key	

Performance  Indicators)	เป็นหน่วยวดัความส�าเร็จของ

การปฏบิตังิานทีถ่กูก�าหนดขึน้	โดยเป็นหน่วยวดัทีค่วรมผีล

เป็นตัวเลขท่ีนับได้จริง	 และต้องส่ือถึงเป้าหมายใน 

การปฏิบัติงานส�าคัญ	

	 	 6.	การก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์	(Strategy)	

เป็นสิง่ทีก่�าหนดว่าสมาคมกีฬายิงปืนจะประสบความส�าเรจ็

ได้อย่างไร	จะต้องปรับเปลี่ยน	เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและ

ปัจจุบันสภาพสมาคมกีฬายิงปืนเป็นแบบไหน		

	 	 7.	 การก�าหนดกลยุทธ์	 (Strategy)	 เป็น 

การก�าหนดเป้าหมายและวธิกีารเดินหน้าสูเ่ป้าหมาย	ทีผ่่าน 

การวิเคราะห์ภาพสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	 

และปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	ของสมาคมกีฬายิงปืน		

	 	 จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจเอกสาร	

การสนทนากลุ่ม	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬายิงปืน

แห่งประเทศไทย	สรุปเป็นประเด็นต่าง	ๆ	ตามขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 3	การวิเคราะห์ข้อมูล	แปลผล	ตีความ	

และสรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	ในขั้นตอนที่	1	

และขั้นตอนที่	 2	 มาประมวลจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	
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	 	 1.	ร่างแผนยทุธศาสตร์การจัดการสมาคมกฬีา

ยิงปืนแห่งประเทศไทย		 	

	 	 	 1.1	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 โดย 

การวิเคราะห์	SWOT	Analysis		

	 	 	 1.2	การพิจารณาสถานการณ์	ความเป็น

ไปได้โดยการวเิคราะห์จดุเด่น	จดุด้อย	โอกาสและอปุสรรค์	

ของสมาคมกีฬายิงปืนโดยการใช้ท�า	 TOWS	 matrix	 

เพื่อก�าหนดต�าแหน่งยุทธศาสตร์	 	

	 	 	 1.3	ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานตาม

แผนยุทธศาสตร ์การจัดการสมาคมกีฬายิงป ืนแห่ง

ประเทศไทย	

		 	 	 1.4	 ยึดหลักการบริหารจัดการ	 4	 M	 

ในการจดัหมวดหมู	่ผลจาการวเิคราะห์เอกสาร	การสนทนา

กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 ด้านคน	 (Man)	 ด้านเงิน	 (Money)	 

ด้านวัสดุและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ด้านการจัดการ	

(Management)		

 ขั้นตอนที่ 4	วิเคราะห์	สังเคราะห์	องค์ประกอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และกรอบแนวคิด 

การวิจัย	 	

	 	 1.	 น�าร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความ

เป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 ไปท�า

ประชาพจิารณ์	โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญด้านสมาคมกฬีายงิปืน	

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	จ�านวน	8	ท่าน	ร่วมประชาพิจารณ์		

	 	 2.	 น�าข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะจาก 

การประชาพิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข	 ร่างแผนยุทธศาสตร ์

การจัดการสู ่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่ง

ประเทศไทยในด้านต่าง	ๆ 	เพือ่ให้มีความสมบูรณ์และครบ

ถ้วนตามวัตถุประสงค์

 ขั้นตอนที่ 5	น�าแผนยุทธศาสตร์มาปรับปรุง	และ

น�าเสนอ	ในรูปแบบสมบูรณ์

 	 1.	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความ

เป ็นเลิศของสมาคมกีฬายิ งป ืนแห ่งประเทศไทย	 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาในเล่มฉบับสมบูรณ์

	 	 2.	 เสนนองานวิจัยแก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่ง

ประเทศไทย

	 	 ขั้นตอนที่	1	ด�าเนินการ	ขั้นตอนกระบวนการ

สร้างแผนยุทธศาสตร์	 โดยการสนทนากลุ่ม	 ผู ้มีส่วน

เกีย่วข้องและส่วนได้เสยีในสมาคมกฬีายงิปืน	ซึง่ประกอบ

ไปด้วย	ขั้นตอนในการด�าเนินการ

		 	 	 การวิเคราะห์	(SWOT	Analysis)

		 	 	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	(Vision)

		 	 	 การก�าหนดพันธกิจ	(Mission)	

		 	 	 การก�าหนดเป้าประสงค์	(Objective)

		 	 	 การก�าหนดตวัชีวั้ด	(Key	Performance	

Indicators)

	 		 	 การก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์	

(Strategic	Issues)

		 	 	 การก�าหนดกลยุทธ์	(Strategy)

	 	 ขั้นตอนที่	2	วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	ในขั้นตอนที่	1	และขั้นตอนที่	2	

มาประมวลจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬายิง

ปืนแห่งประเทศไทย

 	 ขั้นตอนที่ 	 3 	 วิ เคราะห ์และสั ง เคราะห ์ 

องค์ประกอบประเดน็ยทุธศาสตร์	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและกรอบ

แนวคิดการวิจัย	 น�าร่างแผนยุทธศาสตร์ให้ผู ้เชี่ยวชาญ 

ท�าประชาพิจารณ์

	 	 ขั้นตอนที่	 4	 น�าแผนยุทธศาสตร์มาปรับปรุง	

และน�าเสนอ	ในรูปแบบสมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง	เพือ่ให้ได้

มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้การส�ารวจ

เอกสารและการสนทนากลุ่ม	เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเชิง

ลึกในเรื่องของสภาพปัญหา	กระบวนการ	ปัจจัยสนับสนุน	
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ความเป็นไปได้ในด้านการจัดการสู ่ความเป็นเลิศของ

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้		

	 1.	การตรวจเอกสาร	(Document	study)	เป็นการ

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติภูมิที่เป็นหลักฐานในการ

ด�าเนินงานตามโครงการต่าง	 ๆ	 การพัฒนาที่จะน�าไป 

สู่ความเป็นเลิศ	 การด�าเนินงานตามแผน	 โดยดูล�าดับข้ัน

ตอนการด�าเนินงานและความสอดคล้องของการด�าเนิน

งานโครงการกับแผนพัฒนากีฬา	 แผนยุทธศาสตร์สมาคม

กฬีายงิปืน	นโยบาย	ค�าสัง่	รายงานการด�าเนนิงานรายงาน

การประเมินโครงการของสมาคมกีฬายิงปืน	 ผลงานจาก

การจัดส่งที่ผ่านมาจากรายงานผลการด�าเนินงานสมาคม

กีฬายิงปืน	 (แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬายิงปืนแห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	2556-2559)	นกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั

ในรายการต่าง	ๆ	ซึ่งอยู่ในรูปข้อมูลดิบที่สมาคมและผู้อื่น

ได้รวบรวมไว้	 หรือข้อมูลที่ผ่านกรรมวิธีทางข้อมูล	 หรือ

วิเคราะห์มาแล้ว	

	 2.	การสนทนากลุม่	(Focus	group)	ในการจัดการ

สนทนากลุม่ผูม้ส่ีวนร่วม	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	(Stakeholders)	

ซ่ึงประกอบด้วย	ผูบ้รหิารสมาคมกฬีายงิปืนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน	นักกีฬายิงปืน	

ผูต้ดัสนิกฬีายงิปืน	ผูป้กครองนกักฬีายงิปืน	ผูแ้ทนการกฬีา

แห่งประเทศไทย	 ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ประธานชมรมกฬีายงิ

ปืนจงัหวดั	ผูค้้าอปุกรณ์กฬีายงิปืน	จ�านวน	20	คน	ช่วยกนั

ระดมความคดิเหน็	ร่วมกนัอภปิราย	น�าเสนอกนัอย่างอิสระ

และกว้างขวางในกลุ่มที่ร่วมสนทนา	 ซึ่งผู ้ถูกเลือกโดย 

การเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling	method)	

และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ	 เนื้อหาที่จะ

สนทนาเป็นอย่างดี	 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 การสนทนา

กลุ ่มจะมีผู ้ด�าเนินการหนึ่งคน	 และผู ้ช ่วยด�าเนินการ	 

(ผูค้อยจดบนัทกึ-สรุปผล)	มผีูเ้ข้าร่วมกลุม่สนทนาประมาณ	

20	คน	โดยนัง่ล้อมรอบผูด้�าเนนิการและผูช่้วยผู้ด�าเนนิการ	

ผู ้ วิจัยควรสร ้างบรรยากาศก่อนการสนทนาให้เกิด 

ความเป็นกนัเองให้มากทีส่ดุ	พยายามให้ผูร่้วมสนทนากลุม่

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและได้ร่วม 

พูดมากท่ีสุดและอย่างท่ัวถึงใช้เวลาประมาณ	 2	 ชั่วโมง	 

หลงัการสนทนาในแต่ละกลุม่	ผูด้�าเนนิการและผูช่้วยน�าผล

มาสรุปสั้น	ๆ	และวิเคราะห์ร่วมกัน

	 ประเด็นในการตรวจเอกสาร	 และการสนากลุ่ม

ประกอบด้วย	 5	 ประเด็น	 คือ	 1)	 การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อม	SWOT	Analysis	ประกอบด้วย	จุดเด่น	จุดด้อย	

โอกาสและอุปสรรค	 2)	 การพัฒนาสมาคมกีฬาแห่ง

ประเทศไทย	3)	การจัดการสมาคมกฬีายงิปืน	4)	ความส�าคญั

และกระบวนการสร้างแผน	5)	การบริหาร	4	M

 

การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพ่ือให้ได้

มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด	ผู้วิจัย

ได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลในลักษณะการตรวจสอบ 

สามเส้า	 (Triangulation)	 โดยการตรวจสอบยืนยันความ

สอดคล้องของข้อมลู	จากการรวบรวมข้อมลูในหลากหลาย

แหล่งข ้อมูลที่แตกต่างกัน	 โดยการส�ารวจเอกสาร	 

การสนทนากลุ่ม	 ด้วยความเคร่งครัดต่อจริยธรรมในการ

วิจัย	 เพื่อการสังเคราะห์ผลการวิจัยจากข้อมูล	 ที่ถูกต้อง	

สมบูรณ์และเชื่อถือได้มากที่สุด

การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายเชิง

พรรณนาตามท่ีก�าหนดไว้	 โดยในผลการศึกษาในขั้นตอน

สุดท้ายผู ้วิจัยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยน�าเสนอเป็น	 

“แผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคม

กีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์”	 

โดยจะเลือกน�าเสนอเฉพาะข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

เรื่องท่ีผู้วิจัยศึกษาเท่านั้น	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิคุณภาพ	ตามขัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยั	โดยน�าข้อมลู

ที่ได้จากขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นมาสรุป	
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วิเคราะห์	 และสังเคราะห์จนกระทั้งได้แผนยุทธศาสตร์ 
การจัดการสู ่ความเป ็นเลิศของสมาคมกีฬายิงป ืน 
แห ่ งประเทศไทยและรายงานผลที่ ได ้ ในรูปแบบ 
การพรรณนา 

ผลการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค ์เ พ่ือจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬา 
ยงิปืนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	(พ.ศ.2561-
2565)	 การน�าเสนอผลการวิจัยที่ได้จาการส�ารวจเอกสาร	
รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	ท�าการวิเคราะห์
เรยีบเรยีง	และจดัล�าดบัขัน้ตอน	หมวดหมูแ่ต่ละประเดน็ให้
สอดคล้องกัน	โดยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อออกเป็น	3	ตอนคือ		
	 	 ส่วนที่	1	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	SWOT	
Analysis	ของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
	 	 ส่วนที	่2	การสร้างแผนยทุธศาสตร์การจัดการ
สู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
	 	 ส่วนที	่3	การท�าประชาพจิารณ์	ผลการประชา
พิจารณ์	 ผลการวิจัย	 และการวิจารณ์	 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
Analysis ของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
	 	 ในการศึกษาสภาพปัจจุบันของสมาคมกีฬา 
ยงิปืนแห่งประเทศไทย	ผูว้จัิยได้ศึกษาจากบรบิทโดยทัว่ไป
ของสมาคมกีฬายิงปืน	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
และการสนทนากลุม่	(Focus	group)	เพือ่วเิคราะห์สภาพ
ปัญหาปัจจุบันในการบริหารจัดการสมาคมกีฬายิงปืน	 
ซึ่งการศึกษาในครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาการสร ้างแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิง
ปืนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(พ.ศ.	2561-
2565)	 กระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์	 การจัดการ
กลยุทธ์สภาพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)	ของสมาคมกฬีา
ยิงปืนแห่งประเทศไทยจาก	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. สภาพปัจจุบันในด้านบุคลากร (Man)

	 	 			1.1	ด้านนักกีฬา	(Athlete)

	 	 							ในการสนทนากลุ่มในด้านนักกีฬายิงปืน

ค่อนข้างมีศักยภาพ	 คือ	 นักกีฬามีความสามารถ	 พัฒนา

ตนเองได้หากมีโอกาส	 และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในกีฬา 

ที่ตนเองรัก	 บวกกับความต ้องการพัฒนาตนเอง 

อยู่ตลอดเวลา	 นักกีฬาบางคนถึงกับมีผู้ฝึกสอนประจ�าตัว	

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือให้การแข่งขนัและการ

ฝึกซ้อมที่ประสบความส�าเร็จ	 การสรรหาอุปกรณ์กีฬา 

ยิงปืนที่จะสามารถใช้การแข่งขันแล้วเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด	รุ่นใหม่กว่า	ดีกว่า	และเข้ากับสรีระนักกีฬามากกว่า

ก็จะมีความได ้ เปรียบและน�า ไปสู ่ผลการแข ่ งขัน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ประสบความส�าเร็จในท่ีสุด	 ในด้าน 

การฝึกประสบการณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขนั	นกักฬีารุน่

ใหม่ยงัไม่มปีระสบการณ์	ด้วยงบประมาณทีจ่�ากดั	จงึท�าให้

นักกีฬาขาดโอกาสในการฝึกประสบการณ์การแข่งขัน	

	 	 	 1.2	ด้านผู้ฝึกสอน	(Coach)

            		ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนที่สร้างนักกีฬา 

เพื่อมุ่งสู่ทีมชาติค่อนข้างมีน้อย	 เพราะประสบปัญหาเรื่อง

อปุกรณ์กฬีา	การสนบัสนนุจากองค์กรของรฐั	และให้ความ

ส�าคัญกับผู ้ฝ ึกสอนท่ีสร ้างนักกีฬามาตั้งแต ่แรกเริ่ม 

จนพัฒนาสู่ระดับชาติ	ผู้ฝึกสอนในระดับภูมิภาคมีบทบาท

ค่อนข้างน้อย	 ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดนักกีฬา	

เป็นการสร้างนักกีฬาแล้วก็ขาดช่วงเพ่ือให้ขึ้นในระดับสูง	

สมาคมกีฬายิงปืนไม่เห็นความส�าคัญผู้ฝึกสอนคนไทย 

ทีส่ร้างนกักฬีาทีม่ผีลงานในระดบัชาต	ิยงัคงให้ความส�าคัญ

กับผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติ	

	 	 	 1.3	ด้านผู้ตัดสิน	(Referee)		 	

        	ในสมาคมกฬีายงิปืนมจี�านวนผูต้ดัสนิ

ที่ผ่านการอบรมและการรับรองจากสหพันธ์กีฬายิงปืน	

(ISSF)	ค่อนข้างมีจ�านวนมากแต่ยังขาดโอกาสที่จะพัฒนา

ตนเองในเวทีระดับชาติ	และนานาชาติ	จึงท�าให้การอบรม

ผู้ตัดสินท่ีผ่านมาไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ

รองรับการจัดการแข่งขันในอนาคต	 ผู้ตัดสินขาดการฝึก

ประสบการณ์และต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้น	

	 	 	 1.4	ด้านผู้ปกครอง	(Parent)

              พบว่า	ในส่วนของผูท้ีใ่ห้การสนบัสนนุ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

91

นักกีฬาตลอดมา	 ผู้ปกครองนักกีฬายิงปืนเป็นผู้สนับสนุน

ท้ังในด ้านงบประมาน	 การเ ดินทาง	 การจัดการ 

ด้านการเรยีนการสอนให้นกักฬีาเพือ่ให้เอือ้ต่อการแข่งขนั

และฝึกซ้อมกีฬายิงปืนเป็นอย่างดี	รวมไปถึงการหาอาชีพ

รองรับในขณะที่เป็นนักกีฬา	 และการหาทุนสนับสนุน

ภายในภายนอก	 เพื่อให้นักกีฬาประสบความส�าเร็จและ

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด	 บ้านเกิดและประเทศชาติ	

สมาคมกีฬายิงปืนยังไม่เล็งเห็นความส�าคัญที่เป็นจุดแข็ง

ส�า คัญในการสนับสนุนและการเอื้อต ่อกีฬายิงป ืน 

ของผู้ปกครองและนักกีฬา	

	 	 	 1.5	ด้านนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สมาคมกีฬายิงปืนยังไม่มีแนวทางที่

ชัดเจนในการน�าเอานักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไปสู ่ความเป็นเลิศ	 

ไม่ว่าจะเป็น	 จิตวิทยาการกีฬา	 กายวิภาคศาสตร์สรีระ

วิทยา	ชีวะกลศาสตร์	และโภชนาศาสตร์ทางการกีฬา	

  2. สภาพปัจจุบันด้านงบประมาน (Money) 
      ในส ่วนด้านงบประมานในปัจจุบัน 
ของสมาคมกฬีายงิปืน	ได้รบัการสนบัสนนุงบประมานจาก
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย	ในการบรหิารจดัการภายใน
สมาคมกีฬายิ งป ื น 	 การน� านั กกี ฬ าพัฒนาฝ ี มื อ 
ฝึกประสบการณ์การแข่งขันในต่างประเทศ	การฝึกอบรม 
ผูต้ดัสิน	ผู้ฝึกสอน	ในงบประมาน	40	ล้านบาทต่อปี	ในส่วน
รายรับในด้านอ่ืน	ๆ 	ยงัมข้ีอมลูท่ีไม่แน่ชดั	ทีใ่นส่วนสมาคม
จ�าหน่ายกระสุน	 และเป้าให้กับนักกีฬา	 จากการศึกษา
เอกสารแผนยุทธศาสตร์กีฬายิงปืน	 พ.ศ.	 2556-2560	 
ในการรายงานผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ยังไม่พบข้อมูล
รายจ่ายทีชั่ดเจนภายในสมาคมกฬีายงิปืนในแต่ละปีทีมี่ค่า
ใช้จ่ายด้านค่าสาธารณูปโภค	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าจ้างพนักงาน
และอ่ืน	 ๆ	 ที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนในการบริหารจัดการ	 
ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมลูตรงกนัว่าการบริหารทีผ่่าน
มาไม ่มีการแจ ้งรายละเอียดงบประมาณที่ ชัดเจน	 
ในการบริหารจัดการซึ่งในปัจจุบันสมาคมกีฬายิงปืนไม่มี
ชุดบริหาร	 จึงต้องอาศัยทีมบริหารจากทางการกีฬา 

แห่งประเทศไทย	รักษาราชการแทนเข้ามาบริหารจัดการ	

  3. สภาพปัจจุบันด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก (Machine/ material) 

   ในส่วนของสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 ของสมาคมกีฬายิงปืนในปัจจุบัน	 

พบว่า	 สถานที่	 วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก	

สนามการแข่งขนัมีมาตรฐานได้รับการยอมรับ	พร้อมใช้งาน	

สามารถจัดการแข่งขนัในระดบัชาติ	นานาชาตไิด้	แต่สนาม

มาตรฐานในระดบัภมูภิาคยงัไม่เพยีงพอและไม่สามารถจดั

แข่งในระดับชาติ	 และนานาชาติได้	 ส่วนสนามที่ใช้ใน 

การฝึกซ้อมทีส่มาคมกฬีายงิปืนลกัษณะอาคารเป็นอาคาร 

ทีปิ่ดทบึ	ไม่มช่ีองอากาศระบายเนือ่งจากเป็นสนามอนิดอร์	 

จึงต้องใช้การเปิดแอร์ในการฝึกซ้อมท�าให้มีค่าใช้จ่าย	

สภาพสนามภายในถ้าไม่มีการเปิดแอร์กจ็ะร้อนมากการฝึก

ซ้อมของนักกีฬาก็จะเป็นไปด้วยความล�าบาก	อาคารห้อง

พักนักกีฬายังไม่มีความเหมาะสม	 ทางสมาคมกีฬายิงปืน

ยังไม่ได้พัฒนาอาคารที่พักนักกีฬาให้เป็นระบบ	 ห้องน�้า 

ไม่พร้อมใช้หลายสนามแข่งขัน	เช่น	สนามยิงปืนระยะ	50	

เมตร	ระยะ10	เมตร	ชัน้	2	ซึง่สิง่อ�านวยความสะดวกเหล่า

นี้มีผลต่อการบริหารจัดการ	 การฝึกซ้อมและแข่งขัน	 

ในส่วนวสัดอุุปกรณ์	นกักฬีายังคงใช้อุปกรณ์กฬีายงิปืนของ

ตนเอง	ซึ่งทางสมาคมยังไม่ได้มีนโยบายได้ใช้อุปกรณ์กีฬา

ยิงปืนของสมาคม	 เป้าและสนาม	 ในสนามกีฬายิงปืน 

จะมีเป้าอีเลคทรอนิคที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน	

นกักฬีาสามารถเข้าไปใช้ได้แต่เสยีค่าใช้จ่ายช่ัวโมงละ	100	

บาท	และค่าบริการสนาม	50	บาท	ดังนั้นสมาคมควรจะ

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้พร้อมเพ่ือรองรับการเกบ็

ตัวนักกีฬาในการฝึกซ้อม	และนักกีฬาต่างชาติที่จะเข้ามา

ขอใช้สนามกีฬายิงปืนเป็นสนามเพื่อฝึกซ้อมเก็บตัว	

   4. สภาพปัจจุบันด้านการจัดการทั่วไป 

(Management) 

	 	 	 ปัจจุบันการจัดการทั่วไปของสนามกีฬา

ยงิปืน	ยงัขาดคณะกรรมการบรหิารสมาคม	เป็นการบริหาร

งานโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 จึงยังไม่มีการวางแผน 

ที่เป็นรูปธรรม	 ต้องใช้ระยะเวลาในการรอเพื่อให้ได้ 
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คณะกรรมการบริหารชุดใหม่	 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ 

ให้ข ้อมูลตรงกันโดยที่อยากได้ผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์	 

น�าพาสมาคมกีฬาไปในทิศทางที่ดี	 แก้ปัญหาสภาพความ

ขัดแย ้งภายในโดยการให ้ทุกฝ ่ายเข ้ามามีส ่วนร ่วม 

ในการบริหารสมาคมกีฬายิงปืน	 และการได้มาซึ่งสมาชิก	

สโมสรกีฬา	 สมาคมกีฬาจังหวัด	 ควรจะมีกฎระเบียบ 

ที่ชัดเจนไม่เอื้อต่อฝ่ายใดหรือเฉพาะกลุ่ม	และควรที่จะให้

ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างระเบียบข้อบังคับ

สมาคมกีฬายิงปืน	

 	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	การบริหารจัดการ	4	ด้าน	

ได้แก่	คน	เงนิ	วสัดอุปุกรณ์	และวธิกีารจดัการเป็นส่วนหนึง่

ที่จะท�าให้การพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ	 ในเรื่อง 

งบประมานยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดและแผนการจัดการงบ 

ประมานยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน	ในขณะที่ด้านวัสดุ	อุปกรณ์

และสนามมีมาตรฐานพร้อมใช้	 แต่อาจจะไม่เพียงพอ	 และ

สุดท้ายที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ	แต่ยัง

ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	

  5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 

Analysis)

	 	 	 ผู้วิจัยได้ท�าการสนทนากลุ่ม	 (Focus	

group)	 จากผู้มีส่วนได้เสียของสมาคมกีฬายิงปืนจ�านวน	

20	 คนเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (SWOT	 Analysis)	

ของสมาคมกีฬายงิปืนโดยน�าเอาข้อมูลทีไ่ด้จากการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	group)	มาวิเคราะห์องค์ประกอบ	อันได้แก่	

จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสและอุปสรรค	 เป็นแนวทางใน 

การสร้างแผนยทุธศาสตร์	ซึง่สามารถแบบออกเป็น	2	ส่วน

คือ	 1)	 ปัจจัยภายใน	หมายถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค

ต่าง	ๆ 	ทีม่ผีลโดยตรงต่อการสร้างแผนยทุธศาสตร์	ซึง่ท�าให้

เป็นจุดแข็ง	 และเกิดจุดอ่อน	 และ	 2	 )	 ปัจจัยภายนอก	 

หมายถึง	ปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อการสร้าง

แผนยุทธศาสตร์	 และประสิทธิผลโดยรวมเกิดเป็นโอกาส	

และอุปสรรคจากนั้นผู้วิจัยได้น�าเอาองค์ประกอบ	 4	 ด้าน

มาวิ เคราะห ์ด ้ วยการใช ้ 	 TOWS	 matr ix 	 (พัชรี	 

ทองค�าพานิช,	2561)	

สรุปผลการวิจัย

	 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็น

เลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 (พ.ศ.	 2561-

2565)

	 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศของ

สมาคมกีฬายิงปืน	 เป็นหลักและทิศทางในการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานของสมาคมกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิท

ของสมาคมกีฬายิงปืน	ดังนี้

 วิสัยทัศน์ (Vision)

		 	 วิสัยทัศน์เป็นเหมือนแนวทางการเดินทาง	

สามารถน�าทางสูอ่นาคต	เพ่ือทีจ่ะพัฒนาสมาคมกฬีายงิปืน

ไปสู่เส้นทางแห่งความส�าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว้	ซึง่วสัิยทัศน์นี้

ผู ้วิจัยได้ก�าหนดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	

ป ีพ.ศ.	 2561-2565	 ของสมาคมกีฬายิงป ืนแห ่ง

ประเทศไทย“สมาคมกีฬายิงปืนเป็นสมาคมกีฬาที่สร้าง

นักกีฬายิงปืนสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก”

		 	 จากการสังเคราะห ์ข ้อมูลผู ้วิจัย	 พบว ่า	 

"ความเป็นเลิศในระดับโลก"		เป็นสิ่งที่ช่วยก�าหนดทิศทาง

ให้ของกีฬายิงปืนได้อย่างชัดเจน	 และสอดคล้องกับ

นโยบายของการกฬีาแห่งประเทศไทย	ท่ีมุ่งหวงัให้นกักฬีา

มีความเป็นเลิศและท�าผลงานในระดับโลกให้กับประเทศ

ชาต	ิซึง่การเป็นเลิศนัน้มีความส�าคัญในการพัฒนานกักฬีา

ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	 ดังน้ันการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วย

การก�าหนดวิสัยทัศน์ของการเป็น	 “สมาคมกีฬาที่สร้าง

นกักฬีายิงปืนสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลก”	นัน้เป็นสิง่ท่ีไม่

ได้เพ้อฝันแต่เป็นการน�าเสนอทิศทาง	 แนวทางท่ีมีจุดมุ่ง

หมายและมีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม	

 พันธกิจ (mission)

	 	 พันธกิจถือเป็นกรอบในการด�าเนินงานตาม

ภารกจิของแผนยทุธศาสตร์การจัดการสูค่วามเป็นเลศิของ

สมาคมกีฬายิงปืนที่จะพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว	้ 

6	พันธกิจดังนี้
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  	 1.		สร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬายิงปืน
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลก		
	 	 	 2.	 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความ
เข้มแข็งระยะยาวมีมาตรฐานและพึ่งตนเองได้
	 	 	 3.	 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬายิงปืนสู่ความเป็นเลิศ	
	 	 	 4.	 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในกีฬายิงปืน	
	 	 	 5.	 สร้างและพัฒนาสนามฝึกซ้อมให้ได้
มาตรฐานสากลสามารถท�าการแข่งขันในระดับชาติ	 และ
นานาชาติในแต่ละภูมิภาค	
		 	 	 6.	 สร้างเครือข่ายการมีส ่วนร่วมใน 
การเผยแพร่กีฬายิงปืน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)
		 	 ประเด็นหลักของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสู ่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่ง
ประเทศไทย	ในช่วงปี	พ.ศ.	2561-2565	ประกอบด้วย	6	
ยุทธศาสตร์	ดังนี้	
  1.	 การสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬา 
ยิงปืน	นักกีฬายิงปืนสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก
	 	 2.	 การพัฒนาระบบการบริหารให้มี
มาตรฐานและพึ่งตนเองได้
	 	 3.	 การส่งเสริมกิจกรรมส�าหรับนักกีฬา	
และบุคลากรกีฬายิงปืน		
  4.	การส่งเสรมิองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์
การกีฬา	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในกีฬายิงปืน
	 	 5.	การสร้างและพฒันาสนามฝึกซ้อมทีไ่ด้
มาตรฐานสากลในภูมิภาค
	 	 6.	 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่กีฬายิงปืน
 
เป้าประสงค์ (Goals)
		 เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์	 ประเภทผลลัพธ์ของ
การด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถแบ่ง

เป้าประสงค์ของแผนยทุธศาสตร์การจัดการสูค่วามเป็นเลศิ

ของสมาคมกีฬายิงปืนเป็น	6	เป้าประสงค์ดังนี้		

  1.	นักกีฬาและบุคลากรกีฬายิงปืนได้รับการ

พัฒนามีความเป็นเลิศในระดับโลก	

	 	 2.		ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน

และพึ่งตนเองได้	

 	 3.		นั ก กี ฬ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร กี ฬ า ยิ ง ป ื น มี

ประสบการณแ์ละพัฒนาไปในระดับที่ดีขึ้น	

	 	 4.		นกักฬีามคีวามรูด้้านวทิยาศาสตร์การกฬีา

ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากีฬายิงปืน

  	 5.		สนามกีฬายิงปืนมีมาตรฐาน	 สามารถฝึก

ซ้อมและจัดการแข่งขันได้ในแต่ละภูมิภาค		

  6.		การมีส ่วนร ่วมของทุกองค ์กรและการ

ประสานเชื่อมโยงในการเผยแพร่กีฬายิงปืน	

 ผลผลิต (output)

		 	 ผลผลิต	 เป็นผลจากการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น

โดยตรงซึ่งสามารถแบ่งผลผลิตหลักดังนี้	

	 	 1.	 นักกีฬาและบุคลากรกีฬายิงปืน	 สามารถ

สร้างผลงานในระดับโลก		

	 	 2.	 ระบบการบริหารจัดการมีความเข้มแข็ง	

และพึ่งตนเองได้

	 	 3.		นกักีฬาและบคุลากรมกีารพฒันาในระดบั

ที่ดีขึ้น		

	 	 4.		นักกีฬาสามารถน�าวิทยาศาสตร์การกีฬา

มาพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่ดีขึ้น		

	 	 5.		สนามกฬีายงิปืนในแต่ละภมูภิาค	พร้อมใช้

ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

	 	 6.	 สมาคมกีฬายิงปืนมีการประสานเชื่อมโยง

การเผยแพร่กีฬายิงปืนกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

 กลยุทธ์ (strategy)

	 	 การก�าหนดกลยุทธ์	 (strategy)	 เป็นแนวทาง

ในการขับเคลื่อนของแผนยุทธศาสตร์	 โดยผู้วิจัยได้น�าเอา

หลัก	 TOWS	Matrix	 มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์	 (strategy)	 

ดังมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการสร้างและพัฒนา

นักกีฬา	บุคลากรกีฬายิงปืนให้มีความเป็นเลิศสู่ระดับโลก	
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	 	 2.		สร ้ างมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

บุคลากรยิงปืน	ให้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬายิงปืน	

  3.		ส่งเสริมสวสัดกิารให้กับนกักีฬาและบคุลากร

กีฬายิงปืน	 	 	 	

	 	 4.	 สร้างมาตรฐานบริหารจัดการภายในให้มี

หลักธรรมาภิบาล	

	 	 5.	 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ติดต่อส่ือสาร	 ประชาสัมพันธ์	 ให้มีความพร้อมและมี

มาตรฐานในการให้บริการ	

	 	 6.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สนับสนุน

เพื่อพัฒนากีฬายิงปืน		 	

	 	 7.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

แข่งขันในระดับภูมิภาค	ระดับชาติ	และนานาชาติ

 	 8.		ส ่ ง เ ส ริ ม 	 สนั บสนุ นการน� า เ อ าหลั ก

วิทยาศาสตร์การกีฬา	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

เพื่อพัฒนากีฬายิงปืน

 	 9.		พัฒนาสนามฝ ึกซ ้อมและแข ่ งขันตาม

มาตรฐานสากลในระดับภูมิภาพ

	 	 10.		 ส่งเสริมสนบัสนนุกฬีายงิปืนให้เป็นทีน่ยิม

	 	 11.		 สร้างเครือข่าย	 ความสัมพันธ์กับสโมสร	

ชมรมกฬีายงิปืนจงัหวัด	ชมรมกฬีายงิปืนมหาวทิยาลัย	และ

องค์กรที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเพื่อเป็นกลไกในการ

พัฒนาสมาคมกีฬายิงปืน

	 	 จากแผนยทุธศาสตร์การจดัการสูค่วามเป็นเลศิ

ของสมาคมกีฬายิงปืน	 ผู ้วิจัยได้ก�าหนดโครงการและ

กจิกรรม	ทีส่ามารถผลกัดนัและขบัเคลือ่นทศิทางของแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่แนวการปฏิบัติเพื่อให้สมาคมกีฬายิงปืน

สามารถด�าเนินงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ดังนี้

	 	 โครงการ	(project)	การขบัเคลือ่นทศิทางของ

แผนยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติงานได้ก�าหนดเป็น	 11	

โครงการ	(project)	19	กิจกรรม	(activities)	ดังนี้	

	 	 11	โครงการ	ได้แก่	

	 	 	 โครงการที่		1	ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

		 	 	 โครงการที่		2	อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน

กีฬายิงปืนสู่ความเป็นเลิศ

	 	 	 โครงการที่	3	กองทุนสวัสดิการส�าหรับ

นักกีฬายิงปืน		

	 	 	 โครงการท่ี	4	 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภายในสมาคมกีฬายิงปืน	 	

	 	 	 โครงการที	่	5		สร ้ างระบบสารสนเทศ

ภายในสมาคมกีฬายิงปืน		

	 	 	 โครงการท่ี		6		ส่งเสริมการจดัการแข่งขันใน

ระดับภูมิภาค	ระดับชาติ	และนานาชาติ		 	

	 	 	 โครงการที	่	7		พฒันาวทิยาศาสตร์การกฬีา	

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	

	 	 	 โครงการที่	8	 พัฒนาสนามฝึกซ้อมและ

แข่งขันที่มีมาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค	 	

	 	 	 โครงการท่ี	9	สร้างความสัมพันธ์กบัหน่วย

งานและองค์กรภายในประเทศ	

	 	 	 โครงการท่ี	 10	 พัฒนาเครือข่ายความ 

ร่วมมือในการเผยแพร่และพัฒนากีฬายิงปืน		

	 	 	 โครงการที่	11	ความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง

การพัฒนากีฬายิงปืนที่ยั่งยืน

 กิจกรรม (activities)

	 	 19	กิจกรรม	ได้แก่	 	

	 	 	 กิจกรรมที่	1	การสนับสนุนการสร้างทีม

เยาวชน	ระยะ	3	ปี	5	ปี	10	ปี		

	 	 	 กิจกรรมที่	 2	 การสนับสนุนการเก็บตัว

ฝึกซ้อม	ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	

  	 กจิกรรมที	่3	ค่ายพัฒนาดาวรุง่มุง่โอลมิปิก	

		 	 	 กิจกรรมท่ี	4	การอบรมทักษะด้านภาษา

ให้กับบุคลากรเพื่อใช้ในการสื่อสาร	 	

	 	 	 กิจกรรมที่	 5	 การอบรมผู ้ตัดสินและ 

ผู้ฝึกสอน	ระดับ	C	ตามหลักสูตรของสหพันธ์กีฬายิงปืน	

	 	 	 กิจกรรมที่	 6	 การจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรกีฬายิงปืน	
	 	 	 กิจกรรมท่ี	 7	 การประชุมหารือใน 
การวางแผนการบริหารจัดการภายในองค์กร
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	 	 	 กิจกรรมที	่8	การพฒันาภาวะผูน้�าส�าหรบั
ผู้บริหาร	
	 	 	 กิจกรรมที	่9	การจัดกจิกรรมเพือ่หาราย
ได้ให้กับสมาคมกีฬา		
	 	 	 กิจกรรมท่ี	 10	 การขอรับการสนับสนุน	
จากหน่วยงานเอกชนภายนอก		
	 	 	 กิจกรรมที่	 11	 การสร้างเว็ปไซด์หลาย
ภาษา	 ส่ือออนไลน์	 การถ่ายทอดการแข่งขัน	 เพ่ืออัพเดต	
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬายิงปืน		
	 	 	 กจิกรรมที	่12	การสร้างและจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านกีฬายิงปืน	
	 	 	 กิจกรรมที่	 13	 การจัดกิจกรรมเพื่อฝึก
ประสบการณ์นักกีฬาและบุคลากรกีฬา	
	 	 	 กิจกรรมที่	14	จัดการแข่งขันรุ่นเยาวชน	
ประชาชนในแต่ละภูมิภาค	
	 	 	 กิจกรรมที่	 15	 ส่งเสริมให้มีนักวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจ�าสมาคม		
	 	 	 กิจกรรมที่	 16	 การพัฒนาอาคารที่พัก	
สนามฝึกซ้อม	วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้
มีมาตรฐาน	
	 	 	 กิจกรรมที	่17	การส่งเสรมิเครอืข่ายให้มี
ความเข ้มแข็ง	 เพื่อการพัฒนากีฬายิงป ืนการสร ้าง 
และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬายิงปืน	
	 	 	 กิจกรรมที่	 18	 การประสานกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬายิงปืน
	 	 	 กิจกรรมที่ 	 19	 น� า เสนอช ่องทาง 
การโฆษณาทางสื่อออนไลน์	
 การประเมินผลการด�าเนินงาน ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
	 	 การประเมนิแผนยทุธศาสตร์	เป็นการประเมนิ

ผลการด�าเนินงานในระยะยาวของสมาคมกีฬายิงปืน

ประกอบด้วย	8	ตัวชี้วัด	
	 	 		 1.	 จ�านวนนักกีฬาที่ได้รับการพัฒนามี
ความเป็นเลิศในระดับโลก	
   2.	 นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยที่ผ ่าน 
การคัดเลือกระดับโลก

	 	 	 3.	 จ�านวนบุคลากรกีฬายิงปืนท่ีผ่าน 
การรับรองจากสหพันธ์กีฬายิงปืน	(ISSF)	
	 	 	 4.	ความพึงพอใจของผลการด�าเนินงาน
ภายในสมาคม	
	 	 	 5.	ระดับความส�าเร็จของกิจกรรม	
	 	 	 6.	ระดบัความความส�าเรจ็ในการพฒันา
โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา	
	 	 	 7.	 จ�านวนสนามฝึกซ้อมและแข่งขันที่
มาตรฐานในแต่ละภูมิภาค	
	 	 	 8.	 จ�านวนการเพ่ิมขึ้นขององค์กร/เครือ
ข่าย/ผู้ให้การสนับสนุน/ประชาชนที่เข้าร่วมหรือในการ
สนับสนุนกีฬายิงปืน
 การประเมินผลการปฏบิติังานตามโครงการและ
กิจกรรมประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัด  
	 	 1.		การสนบัสนนุการสร้างทมีเยาวชน	ระยะ	3	
ปี	5	ปี	10	ปี	
	 	 2.		การสนบัสนนุการเกบ็ตวัฝึกซ้อม	ระดับชาติ
และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	
	 	 3.		กิจกรรมค่ายพัฒนาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
	 	 4.	 การอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน	 ระดับ	 C	
ตามหลักสูตรของสหพันธ์กีฬายิงปืน	
	 	 5.	 การอบรมทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
	 	 6.	การจัดสวัสดิ์การให้กับบุคลากรกีฬายิงปืน	
	 	 7.		การประชมุหารอืในการวางแผนการบรหิาร
จัดการภายในองค์กร	
	 	 8.		การพัฒนาภาวะผู้น�าส�าหรับผู้บริหาร	
	 	 9.		การจัดกจิกรรมเพือ่หารายได้ให้กบัสมาคม
กีฬา	
	 	 10.	 การขอรับการสนับสนุน	 จากหน่วยงาน

เอกชนภายนอก
	 	 11.		การสร้างเวป็ไซด์หลายภาษา	ส่ือออนไลน์	
การถ่ายทอดการแข่งขัน	เพื่ออัพเดต	ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของสมาคมกีฬายิงปืน	
	 	 12.	 การสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านกีฬายิงปืน		
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	 	 13.	การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกประสบการณ์
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา	
	 	 14.	 จัดการแข่งขันรุ่นเยาวชน	 ประชาชนใน
แต่ละภูมิภาค
	 	 15.		ส่งเสริมให้มีนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาประจ�าสมาคม	
	 	 16.		การพฒันาอาคารทีพ่กั	สนามฝึกซ้อม	วสัดุ
อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน
	 	 17.	 การส่งเสริมเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง	
เพื่อการพัฒนากีฬายิงปืน
	 	 18.		การประสานกบัองค์กรภาครฐัและเอกชน	
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬายิงปืน
  19.		น�า เสนอช ่องทางการโฆษณาทาง ส่ือ
ออนไลน์

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
	 จากผลการวิจัยที่ค้นพบ	 ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้	 2	 ประเด็นได้แก่	
ประเดน็เกีย่วกับการน�าผลการวจัิยไปใช้	และประเด็นเกีย่ว
กับการท�าการวิจัยในครั้งต่อไป	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	
		 	 1.	 ข ้อเสนอแนะประเด็นเกี่ยวกับการน�า 
ผลการวิจัยไปใช้
	 	 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�า
ผลไปประยุกต์ใช้	หรอืปรบัใช้กับการสร้างแผนยทุธศาสตร์
ในสมาคมกีฬาอ่ืน	 หรือองค์กรกีฬาอื่น	 ๆ	 ประกอบด้วย
หัวข้อดังนี้		
	 	 	 1.1	 ผลการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได้น�า 
ผู้มีส่วนได้เสียของสมาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬายิงปืนให้ได้มากที่สุด	 เพื่อให้ 
ทุกคนมีส่วนในการวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปด้วย
กนั	สมาคมกฬีาอืน่สามารถน�าเอาไปประยกุต์ใช้เพือ่ให้ผูม้ี
ส ่วนได้เสียของสมาคมกีฬารู ้สึกรักและมีส่วนร่วมใน 
การขับเคลื่อน		
	 	 	 1.2	 ผู ้ที่จะน�างานวิจัยนี้เพื่อเป็นแบบ
อย่างในการสร้างแผนยุทธศาสตร์	 ควรค�านึงถึงการเข้าถึง
ข้อมลู	ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างแผนเพือ่ให้เกดิความ

เข้าใจตรงกัน	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะ	 เพื่อเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นป ัญหาที่ควรศึกษาวิจัยในอนาคต	 
เพ่ือประโยชน์ต่อสมาคมกีฬาและองค์กรในอันที่จะท�าให้
เกิดประสิทธิภาพ	 ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้	ผู้วิจัยได้เสนอแนะดังนี้	
	 	 2.1	 ควรท�าการวิจัย	 เพ่ือเปรียบเทียบกับ
สมาคมกีฬาอืน่ทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์	ในด้านการสร้าง
แผนยทุธศาสตร์สมาคมกฬีา	เพือ่เป็นการพฒันาและเตรยีม
ความพร ้อมในการปรับ เป ล่ียนกลยุทธ ์ ให ้ ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว
	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาการสร้างแผนในเชิงลึก	
และอาจจะเปลี่ยนข้ันตอนกระบวนการ	 โดยใช้เทคนิค 
การได ้มาซึ่งข ้อมูลในการสร ้างแผนยุทธศาสตร ์ อ่ืน	 
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ขององค์กร	 และสร้างความเป็นผู ้น�าที่ เหมาะสมใน 
การบริหารบนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อภิปรายผล
 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
	 	 จากผลการสร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 
สู่ความเป็นเลิศของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	
(พ.ศ.	2561-2565)	พบว่า	สมาคมยังประสบปัญหาความ
ขดัแย้งภายในสมาคมกฬีาและสมาคมกฬีายิงปืนยงัขาดทีม	
กรรมการบริหาร	สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการไม่เข้าใจ
และการขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการท�างาน 
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในสมาคมในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	
การประชาสัมพันธ์	 การวางแผนการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 
ซึง่สมาชิกสมาคมกฬีายิงปืนหรอืผู้มีส่วนได้เสียควรท่ีจะได้
รับข้อมูล	 การได้มาซึ่งทีมผู้บริหารสมาคมกีฬา	 ยังไม่เป็น
ไปตามระบบ	 การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สมาคมกีฬายิงปืนยังไม ่เป ็นรูปธรรมและไม่ชัดเจน	 
ยั ง ไม ่ เห็นความส� า คัญของบุคลากร ท่ีจะสามารถ 
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น�าพาสมาคมกีฬาไปสู ่เป้าหมายได้	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศริชัิย	กาญจนวาส	ี(2555)	ทีไ่ด้กล่าวว่า	การจดัการสมาคม
กีฬาจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร	 เพราะยัง
ข าดบุ คลากรที่ มี ค ว ามรู ้ ด ้ า นการบริ ห า ร 	 และ 
การประสานงานภายในองค์กร	 ยังขาดความชัดเจนทั้งใน
รปูแบบและวธิกีาร	เกิดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงานและ
ขาดความร่วมมอือย่างเป็นรปูธรรม	ซึง่สอดคล้องกบั	ประกติ	
หงส์แสนยาธรรม	(2552)	ทีก่ล่าวว่าการบรหิารสมาคมกฬีา
จะต้องมกีารวางแผนก�าหนดเป้าหมาย	ก�าหนดกลยทุธ์และ
วิธีการต่าง	 ๆ	 ส�าหรับการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬา	
ด�าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
สมาคม	ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	
ค่านยิมและยุทธศาสตร์ของสมาคมเพือ่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
ปราณี	บุญเกลี้ยง	 (2555)	ที่พบว่า	 ด้านการวางแผนการ
บรหิารจดัการกฬีาอาชีพของสมาคมกฬีาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ	 เพื่อจัดท�าแผน
กลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ของสมาคม	 ด�าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายใน	
ก�าหนดยุทธศาสตร์ก�าหนดแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว	ที่น�าไปสู่การปฏิบัติได้	ก�าหนดตัวชี้วัดการด�าเนินงาน
ของสมาคม	 แผนปฏิบัติการที่มีการก�าหนดวัตถุประสงค	์
เป้าหมายวิธีการด�าเนินงาน	 การจัดสรรทรัพยากรงบ
ประมาณและระยะเวลาการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน	ดัง
น้ันจะเห็นได้ว่าขั้นตอนกระบวนการในการจัดการจะต้อง
เร่ิมต้นด้วยการสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์	
สงัเคราะห์	เพือ่เป็นทศิทางในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน
ในทุกขั้นตอนตามกระบวนการจัดการ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
Australian	 Sports	 Commission	 (2004)	 ที่เสนอว่า
กระบวนการในการวางแผนประกอบด้วย	 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม	การก�าหนดวสิยัทศัน์	ค่านิยม	วตัถปุระสงค์	
ล�าดับความส�าคัญของกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	
		 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่ความเป็น
เลิศของสมาคมกีฬายิงปืน	ใช้หลักการบริหารจัดการ	4	M	
ในการก�าหนดขอบเขตของการสร้างแผนยุทธศาสตร	์ 
ซึ่งประกอบด้วย	 คน	 เงิน	 วัสดุอุปกรณ์	 และการจัดการ	 

สุธี	 สุทธิสมบูรณ์	 (2539)	 ได้สรุปการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยการ
บริหาร	4	ด้านได้แก่	ด้านบุคคล	(Man)	ด้านงบประมาณ	
(Money)	ด้านวสัดแุละสิง่อ�านวยความสะดวก	(Material)	
และวิธีการปฏิบัติการ	 (Management)	ทั้งหมดล้วนเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาองค์กร	 ซึ่งตามสภาพความเป็น
จริงพบว่า	สมาคมมีบุคลากรที่มีศักยภาพและเพียงพอแต่
ยังขาดการพัฒนาต่อยอดไปสู ่ระดับที่สูงขึ้น	 แนวทาง 
ในการบริหารจัดการในอนาคตจะต้องให้ความส�าคัญกับ	
นักกีฬา	ผู้ตัดสิน	ผู้ฝึกสอน	เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ล้วน
แต่เป็นตวัส�าคัญในการขบัเคลือ่นให้สมาคมและการบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสู่
ความเป็นเลิศ	ในด้านวัสดุอุปกรณ์	สถานที่และสิ่งอ�านวย
ความสะดวก	มคีวามทนัสมยัได้รบัการรบัรองในระดับชาติ
และนานาชาติ	 แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานและ
พัฒนาไปในระดบัภูมิภาค	ด้วยสนามกีฬายิงปืนท่ีมาตรฐาน
มีอยู่แห่งเดียวคือท่ีกรุงเทพมหานครฯ	 ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การฝึกซ้อมและการแข่งขัน	 ผู้บริหารจะต้องวางแผนการ
พัฒนาสนามกฬีาในอนาคตเพือ่ให้สถานที	่อุปกรณ์	มคีวาม
พร้อมต่อการใช้งานซึง่สอดคล้องกับรายงานผลการบรหิาร
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย	(2555)	ที่กล่าวว่า	สมาคม
กีฬาจังหวัดควรจัดหาหรือประสานงานด้านสนามกีฬา	
อุปกรณ์กีฬา	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการฝึกซ้อม
และแข่งขัน	ซึ่งอาจจะมีโครงการร่วมมือในการพัฒนาการ
จัดสรรงบประมาณสมาคมกีฬาจังหวัดที่ต้องจัดสรรงบ
ประมาณให้แก่ชมรมกีฬาต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสมเพื่อ
ให้ชมรมกีฬาได้ใช้ในการบริหารจัดการ	 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมคิด	พรมจุ้ย	และคณะ	(2539)	ที่พบว่าปัญหา	อุปสรรค
และข้อจ�ากัดของการพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประการหนึง่ได้แก่	ขาดสถานทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวก 
ในหลาย	ๆ	ด้าน	ซึ่งในการที่จะได้สิ่งเหล่านี้	มาขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพ	 ความสามารถและความรู้ของกรรมการบริหาร
สมาคมกฬีาและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	ในขณะเดยีวกนัในด้าน
งบประมาณ	 และการจัดหางบประมานด้วยความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้ในด้านสถานท่ี	 ซึ่งสมาคมกีฬายิงปืนมีความ
พร้อมในด้านนี้อยู ่แล้ว	 สิ่งจะเพิ่มเติมคือการน�าเอา
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เทคโนโลยีทาง	การกีฬามาพัฒนานักกีฬา	และการจัดการ
ทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การบริหารจัดการของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมในปัจจุบันยังไม ่มีชุดคณะ
กรรมการบริหาร	 ที่ผ่านมาการบริหารภายในสมาคมเกิด
ปัญหาความขัดแย้งเสมอมาท�าให้ภาพลักษณ์สมาคมกีฬา
ยงิปืนไม่เป็นทีน่่าสนใจ	ทัง้ทีน่กักฬีาสร้างผลงานให้กบัทาง
สมาคมตลอดมา	หากการบริหารสมาคมได้รับการร่วมมือ	
หรอืมส่ีวนร่วมของผูท้ีมี่ส่วนได้เสยีเข้ามามีบทบาท	อาจจะ

ท�าใหก้ารบรหิารคลายความขดัแย้งได้บ้าง	และสอดคลอ้ง
กบัสเุทพ	เชาวลติร	(2548)	ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	หลกัการบรหิาร
แบบมีส่วนร่วม	คือ	ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วม
รับผลประโยชน์	ร่วมติดตามผล	เช่นเดียวกับ	คุณวุฒิ	คน
ฉลาด	 กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคท่ี
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยยึดหลักคือ	มุ่งให้สมาชิกใน
องค์กรมโีอกาสท�างานร่วมกนัเป็นทมีหรอืกลุม่	ให้ทกุคนมี
ส่วนร่วมงานจึงจะประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการสืบทอดการล�าประชันตามวิถีปราชญ์ของศิลปินอาวุโสในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

Lam Competition Process in Scholarly Ways of Senior Molam  Artists in 

Laos People Democratic Republic.

สุธีระพงษ์		พินิจพล1	และ	คมกริช		การินทร์2   

Suteerapong		Pinitpol1	and	Khomgrit		Karin2   

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่อง	 กระบวนการสืบทอดการล�าประชันตามวิถีปราชญ์ของศิลปินอาวุโสในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวนี	้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	มคีวามมุง่หมายเพ่ือศึกษากระบวนการสืบทอดของการล�าประชนัตามวถิปีราชญ์

ของศลิปินอาวโุสในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูทัง้ข้อมลูเอกสารและข้อมลูภาคสนาม	

ในการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต	จากกลุ่มผู้รู้จ�านวน	10	คน	กลุ่มผู้ปฏิบัติ

จ�านวน	12	คน	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจ�านวน	10	คน	ในเขตพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ระหว่างเดือน

กมุภาพนัธ์	2558	ถึงเดอืนมนีาคม		2561	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาตรวจสอบความถกูต้องด้วยวธิกีารแบบสามเส้า	จดัหมวดหมู่และ
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ABSTRACT

	 This	researchwas	a	qualitative	research	which	aimed	at:	examining	the	lam	competition	process	

in	the	scholarly	ways	of	senor	molamartistsin	Lao	People	Democratic	Republic	The	researcher	had	

gathered	both	written	document	and	field	data.	In	collecting	field	data	the	researcher	had	collected	

data	through	interviews	and	observations	from	10	key-informants,	12	casual	informants,	and	10	general	

informants	in	Lao	People	Democratic	Republic	during	February	2015	and	March	2018.	The	data	were	

verified	for	their	accuracy	with	triangulation	techniques,	classified,	and	analyzed	in	accordance	with	

the	given	objectives.

	 The	results	of	this	study	were	us	follows:	On	Lam	competitiontransmission,	it	was	done	in	three	

forms:	1)	the	through	learning	at	the	teacher’s	home;	2)	through	observations	onlamstages;	and	3)	

through	their	own	document	studies	and	through	observations	lam	competitions	in	the	community.

KEYWORDS:	PROCESS	ACCORDING	/	LAM	COMPETITION	/	LAO		SCHOLARLY

บทน�า
	 การล�าประชนัในวงการหมอล�านบัว่ามคีวามส�าคญั
ไม่แพ้กับการล�าจากกลอนที่ท่องจ�ามาเพราะในสมัยหนึ่ง	 
ผู ้ชมผู ้ฟ ั งหมอล�านิยมฟ ังหมอล�า	 “โจทย ์ 	 –	 แก ้”	 
มีการยกปัญหาขึ้นมาถาม	–	ตอบกันทั้งปัญหาทางโลกและ
ทางธรรม	 เป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งในวงการ 
ศิลปะการแสดง	 เพราะการล�าประชัน	 หมอล�าจะแสดง 
ความสามารถทางการล�าแก้โจทย์	 ขับล�าโต้ตอบกัน	 
โดยใครมีกลอนล�าหรือสามารถคิดกลอนแก้กันได้ชัดเจน	
เฉียบแหลม	 และมีความรอบรู้จริงก็จะเป็นผู้ชนะใจผู้ฟัง	
เหมือนดังการประชันเพลงโคราช	หากใครมีความรู้ความ
สามารถที่แตกฉานถือเป็นขั้นมุโต	(Suwannaphachara,	
2012)
	 การล�าประชันจึงถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในวงการหมอล�า	และถอืเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัอันหนึง่
ของการด�าเนินงานทุกประเภทที่ไม่มีการตระเตรียมไว้ 
ล่วงหน้า	 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้พบว่า	 มีการน�าไปใช้
ในองค์กรต่าง	 ๆ	 แม้ในองค์กรที่มีระบบโครงสร้างใน 
การบริหารจดัการทีท่นัสมยัยิง่	การแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณ
ก็ยังเป็นกระบวนการท่ีจ�าเป็นที่สามารถช่วยให้องค์กรที่
เผชญิกบัสถานการณ์ทัง้หลายทีมี่กฎระเบียบและหลกัการ

ต่าง	ๆ	ไม่สามารถแก้ปัญหาได้	การแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณ	 
แก้ป ัญหาที่ เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า	 
ดูเหมือนจะเป็นกระบวนการเปิดทางเลือกใหม่เพ่ือให้ทัน
กับเวลาในเชิงธุรกิจ	(Ciborra,	1999)
	 การล�าประชันถือเป็นการล�าชนิดหนึ่งที่มีศิลปะ 
การใช้ภาษาในการล�าโจทย์ให้ถามตอบ	ซึง่จะให้ทัง้ความรู	้
ทกัษะแง่คดิ	และความบันเทงิ	สนุทรยีภาพทางการล�าประชนั
ถือเป็นสื่อพื้นบ้านที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ของหมอล�าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกระแสเสียง	 ลูกคอ	 
วาทล�าหรือการด ้นกลอนที่ ไพเราะมีวาทศิลป ์ ใน 
การน�าเสนอ		การล�าในท้องถิ่นต่าง	ๆ	ของหมอล�าอาวุโส
ของลาว	 ทั้งในอดีตและปัจจุบันนิยมล�าด้วยการด้นกลอน
สดด้วยปฏภิาณ	ไม่ว่าจะเป็นการขับซ�าเหนอื	ขบัเชยีงขวาง	
ขบังึม่	ล�ามหาชยั	ล�าคอนสะหวนั	ล�าบ้านซอก	หรือล�าสีพัน
ดอน	 การล�าด้นกลอนสดด้วยปฏิภาณในการล�าประเภท
ต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวนี้	 นับเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมาก	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการด้นในการล�าสีพันดอนเพราะการด้น
กลอนสดในล�าประเภทอื่น	 เป็นการล�าด้วยบทผญาสั้น	 ๆ
สลับกันระหว่างหมอล�าชาย-หญิง	 มีจังหวะลีลาค่อนข้าง
เ ช่ื อ งช ้ า 	 ทั้ ง ยั ง มี ก า รแทรกสลั บขอ ง เ สี ย ง แคน	 
เป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินหมอล�าแต่ละฝ่ายมีเวลา 
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คดิหาบทกลอนทีจ่ะใช้ล�าโต้ตอบแก่คูล่�าได้	แต่การล�าสพีนั
ดอนนั้นมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว	 แต่ละฝ่ายก็ต้องใช้เวลาล�า
นาน	 จึงจะมีการสับเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งล�า	 การที่จะล�า
ด้นกลอนสดในเวลานานเช่นนั้น	 ถ้าหมอล�าไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการด้นจริง	และไม่มีการฝึกฝนอบรมมาอย่าง
จริงจังย่อมไม่สามารถท�าได้	(Compton,	1979)
	 การล�าประชันของศิลปินอาวุโสในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาวในสมัยก่อนนอกจากเป็นการ
ล�าเพือ่ความบนัเทงิให้ความไพเราะแล้วยงัเป็นการแข่งขนั
คล้ายกบัการกฬีาด้วยโดยน�าหมอล�าทีมี่ความรูท้ัง้ทางโลก
ทางธรรม	 ตลอดจนปฏิภาณโวหารที่เฉียบคมมาล�าคู่กัน	
การล�านัน้แบ่งเป็นยกหรอืเป็นช่วงสลบักนัระหว่างหมอล�า
ชาย-หญิง	 ช่วงที่ส�าคัญคือช่วงล�าโจทย์แก้แปลถาม	 หรือ	 
ล�าตอบกระทู้ปัญหา	 ซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและ
กลอนล�าจ�านวนมาก	 ฝ่ายตอบถ้าไม่รู้เนื้อหาก็ตอบไม่ได้	
หรือถึงแม้รู้เนื้อหาแต่ไม่มีกลอนส�าหรับตอบก็ตอบไม่ได้	
ตรงนี้แหละที่การด ้นกลอนสดเข ้ามามีบทบาทเป็น 
การประกวดประชนั	ใครดีใครอยู	่ใครแพ้	สูไ้ม่ได้กร็ูส้กึเสยี
เกียรติเป็นที่น่าอับอายแก่ผู ้ฟังผู ้ชมถึงกับกระโดดหนี 
ลงจากเวที	 โดยไม่ขอรับค่าจ้างรางวัลแต่ประการใด	 
(ทองค�า	อ่อนมะนีสอน,	2541)	
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ประวัติความเป็นมาของศิลปินหมอล�า	 กระบวนการ 
ล�าประชันตามวิถีปราชญ์ของศิลปินอาวุโส	 เพื่อเป็น
แนวทางในการสืบทอดกระบวนการล�าประชันของศิลปิน
อาวโุสในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	และเป็น
องค์ความรูใ้นการล�าให้เยาวชนได้เป็นแนวทางศกึษา	และ
สืบทอดหมอล�าที่ เป ็นมรดกของชนชาติลาวให ้เป ็น
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป

วัตถุประสงค์
	 เพือ่ศึกษากระบวนการสบืทอดการล�าประชนัของ
ศิลปินอาวุโสในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ขอบเขตของการวิจัย
 ด้านเนือ้หา	ศกึษากระบวนการสบืทอดการล�าประชนั
ตามวิถีปราชญ์ของศิลปินอาวโุสในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว
 ด้านพื้นที่วิจัย	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว			
 ด้านระเบียบวิธีวิจัย	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคณุภาพใช้วธิกีารเก็บข้อมลู		2	วธิ	ี	ได้แก่	การเก็บข้อมูล
จากเอกสาร	และการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
 ด้านบุคลากรผู้ให้ข้อมูล	 กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยคัด
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	
จากกลุม่ทีส่ามารถให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็ทีศ่กึษา	
แบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ดังนี้	 กลุ่มผู้รู้	 (Key	 Informants)	
จ�านวน	 10	 คน	 กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 (Casual	 Informants)	
จ�านวน	 12	 คน	 และกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลทั่วไป	 (General	
Informants)	จ�านวน	10	คน
 ด้านระยะเวลา	 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	 2558	
เป็นต้นไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 1.	แบบส�ารวจ	(Survey)	ผู้วิจัยได้ออกส�ารวจ
พืน้ทีเ่บือ้งต้น	เก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการเกบ็ข้อมลูจาก
ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์โดยศึกษา
ส�ารวจจากพ้ืนที่ซึ่งมีศิลปินอาวุโส	 เพื่อส�ารวจถึงพื้นที่ว่า 
มีความส�าคัญทีจ่ะได้ข้อมูลเป็นการตรวจสอบ	(Preliminary	 
Survey)		เพื่อยืนยันความส�าคัญของพื้นที่วิจัย																								
	 	 2.	 แบบสังเกต	 (Observation)	 ผู้วิจัยสร้าง
กรอบการสังเกตจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์	
การเข้าร่วมกิจกรรม	สังเกตพฤติกรรมชุมชนและผู้คนทาง
ด้านบริบทสังคม	ประเพณีวิถีชีวิต	วัฒนธรรมการสืบทอด	
บริบทและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม	 การซักถามพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ	 การบันทึกใช้เทคนิคหลายอย่าง 
เพือ่เข้าถึงข้อมลูให้ครอบคลมุประเดน็ทีศ่กึษาเป็นการเสรมิ	
สนับสนุน	 เปรียบเทียบหรือยืนยันกับข้อมูลที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์
	 	 3.	 แบบสัมภาษณ์	 (Interviews)	 โดยผู้วิจัย
ออกแบบการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์โดยศึกษา 
จากแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยใช้สัมภาษณ์ 
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กลุ่มผู้รู้	 กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อ เป ็นแนวทางในการสร ้างแบบสัมภาษณ์และ 
แนวค�าถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดและตาม
หลักในการวจิยั	เพือ่สร้างเครือ่งมือให้เหมาะสมกบัเนือ้หา
และประเด็นที่จะสัมภาษณ์	 การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ใช  ้
การสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	(Structured	Interviews)	
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 (Unstructured	
Interviews)

การเก็บรวบรวมข้อมูล    
	 1.	ศึกษาจากเอกสาร	มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา
แนวคิดการวิจัยเบื้องต้นโดยมีประเด็นการศึกษาด้าน 
ความหมายของกระบวนการล�าประชันตามวิถีปราชญ ์
ของศลิปินอาวโุสในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 2.	ศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม	(Field	Research)	
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลสนามจากการสังเกตบริบทสังคม
แบบมีส ่วนร ่วม	 และการสังเกตแบบไม ่มีส ่วนร ่วม	 
เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	 ด้านสภาพแวดล้อม	 พื้นท่ี 
ทีมี่ศิลปินอาวโุสในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว		
ประวัติชุมชน	พฤติกรรมในสังคมความสัมพันธ์ด้านสังคม
และวฒันธรรมในงานประเพณต่ีาง	ๆ 	โดยใช้การสงัเกตการณ์
แบบไม่เป็นทางการและในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
แต่ละชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด�าเนินการตามกระบวน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยอาศัยข้อเท็จจริงอาศัยทฤษฎี	
และอาศัยเหตุผล	 กลั่นกรอง	 เลือกเฟ้นเอาเฉพาะผล 
ที่ผ่านการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ	 จากหลายแหล่ง	
และหลายแง่มุม	 โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่ง
หมายที่ตั้งไว้	คือ
	 	 กระบวนการสืบทอดการล�าประชันตามวิถี
ปราชญ์ของศิลปินอาวุโสในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
	 	 องค์ประกอบของการล�าประชัน
	 	 กระบวนการในการสืบทอด

สรุปผลการวิจัย
	 1.	องค์ประกอบของการล�าประชัน
	 	 	 จากการสัมภาษณ์ศิลปินหมอล�าอาวุโสใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ�านวน	4	คนที่ได้
ถ่ายทอดความรูใ้ห้ลกูศิษย์	พบว่า	องค์ประกอบของการล�า
ประชันที่ต้องมีการสืบทอดการล�าประชันมีรายละเอียดที่
ต้องสืบทอด	ดังนี้
	 	 	 1)	การสืบทอดกลอนล�า
	 						 					การสบืทอดกลอนล�าเป็นการสบืทอด
โดยให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ด้วยที่บ้าน	 ให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท�างาน	และให้ผู้เรียนมีโอกาสการแสดง
ในสถานการณ์จริง	 ด้วยกลอนล�าเป็นร้อยกรองที่มีทั้งที่
เป็นกลอนร่าย	 กลอนกาพย์	 (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
กลอนตัด)	และกลอนเญิ้น	เนื้อหาของกลอนล�า	หรือสิ่งที่
หมอล�าสามารถสือ่ผ่านไปยงัผูช้ม	ผูฟั้งมทีัง้การเกีย้วพาราส ี
ร�าพันความรัก	 ทุกข์	 โศก	 รื่นเริง	 สนุกสนานเพลิดเพลิน	
พรรณนาธรรมชาติ	 บอกขานประวัติพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง	 
สั่งสอน	ตักเตือน	แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์	ตอกย�้าตักเตือน
ส่ิงดี ส่ิง ช่ัวให ้ ชุมชนได ้ตระหนัก	 ยกตัวอย ่างนิทาน 
ความเป็นจรงิในชมุชนมาบอกกล่าว	ตลอดถงึการแสดงออก
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกแขนงมาเผยแพร่แก่สังคม	
	 	 	 	 	 เนื้อหาที่น�ามาขับร้องเป็นกลอนล�า 
ส่วนมากมาจากวรรณคดีพร้อมทั้งข่าวสารเหตุการณ์บ้าน
เมือง	หรือเนื้อหาที่ได้จากการอ่านหนังสือผูก	การพูดผญา
ภาษิตสั่งสอน	 ชาดก	 เร่ืองตลก	 หรือประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ซึ่งมักน�ามาพูดหรือมาอ่านกันในงาน	 
งันกรรม	(ออกลูก)	หรือ	งันเฮือนดี	(งานศพ)	แต่ต้องอาศัย
ปฏิภาณในการแทรกเนื้อหาปัจจุบันร่วมด้วย	 เพื่อให้เกิด
ความสนุกสนานจับใจผู ้ฟ ังย่ิงขึ้น	 (จันมอน	 วิระวง, 
การสื่อสารส่วนบุคคล,	17	เมษายน	2561)
	 	 	 2)	การสืบทอดวิธีการด้นปฏิภาณ
	 	 	 			การด้นปฏิภาณ	หรือการล�าโจทก์แก้	
เป็นการล�าท�านองทางสั้น	หรือล�าสีพันดอน	หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าล�านั่ง	 ล�าลาวใต้ก็เรียก	 ลักษณะการล�าจะ
เป็นการถามตอบกันให้ฝ่ายหนึ่งถามให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบ	
สลับกันถาม	 สลับกันตอบ	 ประชันแข่งขันกันในวาทะ 
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การล�าอวดความรูอ้วดความสามารถ	กนัด้วยบทกลอนหรอื
เนื้อหาที่น�ามาใช้มักเป็นเร่ืองศีลธรรม	 จารีต	 ประเพณ	ี
วัฒนธรรม	กฎหมายบ้านเมือง	ภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	
โบราณคดี	 เหตุการณ์บ้านเมือง	 การด้นปฏิภาณศิลปิน
หมอล�าต้องมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะล�า	และมคีวามรูใ้นการแก้
โจทย์ค�าถาม	(ดวงแพง	หานมะนี,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	
15	เมษายน	2560)
	 	 	 3)	การสืบทอดวาดล�า	ท�านองล�า
	 	 	 	 	 	 วาดล�าหรือท�านองล�า	 คือ	 ลักษณะ
เฉพาะของท่วงท�านองในการล�าซึ่งเกิดจากคีตลักษณ์และ
ฉนัทลกัษณ์ในอกัขระภาษาแล้วส่งผลมาซึง่การเปล่งวาจา
ในส�านวนกลอน	 หรือกาพย์กลอนวาดล�าที่ได้รับการ
ถ่ายทอด	จากการสัมภาษณ์ศลิปินหมอล�าทัง้	4	คนเน้นวาด
ล�าท�านองล�าสีพนัดอนเป็นหลกัแต่กม็บีางโอกาส	ทีใ่ช้เพลง
ใช้ล�าวาดอื่นมาร่วมด้วยแต่จะมีเป็นส่วนน้อย
	 	 	 4)		การสบืทอดวฒันธรรมประเพณกีารล�า
     ศิ ลป ิ นหมอล� า ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเขตพี้นที่ลาวใต้นั้นจะมี
วัฒนธรรมประเพณีการล�าแบบนั่ง		ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของพืน้ถ่ินลาวใต้จรงิ	ๆ 	จนบางครัง้เมือ่กระทูถ้ามตอบการ
ล�านัน้จะใช้แทนศพัท์ในความเข้าใจว่าล�านัง่		แทนทีจ่ะเรยีก
ว่าล�าสีพันดอน
	 	 	 5)	การสืบทอดลักษณะการแต่งกาย
	 	 	 	 	 	 ลักษณะการแต่งกายของหมอล�า	
หมอล�าฝ่ายหญงิจะนุง่ผ้าซิน่มหีวัมตีนี	ไม่นุง่สัน้	และไม่ยาว
เกินไป	 	 หัวผ้าซิ่น	 ยาวเกินสะดือ	 ตีนซิ่นเลยคนเข่าลงมา 
นุ่งเสื้อปิดต้นแขน	และส่วนอก	ไม่นุ่งบาง	จนเห็นเนื้อหนัง		
เครื่องนุ่งไม่ลวดลาย	 แหกหน้าแหกหลัง	 เกล้าผม	 	 หรือ		 
มัดผมให้เรียบร้อยสวยงามเบี่ยงผ้าแพ	ใส่เครื่องประดับให้
พอดพีองามหมอล�าฝ่ายชายนุ่งกางเกงขายาว	หรอื	สะโหร่
งเสือ้แขนยาว	หรอื	แขนสัน้		ไม่จ�ากดัส	ี	แต่	สภุาพเรยีบร้อย
เบี่ยงผ้า	 หรือ	 มัดเอวสุภาพสตรีไม่นิยมแต่งกายแบบชุด
สากลจะนิยมแบบชุดพื้นเมืองลาวคือการใส่ผ้าซิ่นลาว
นั่นเอง
	 	 	 6)	การสืบทอดเวทมนต์คาถาอาคม
	 	 				 						เวทมนต์คาถาอาคมเป็นหนึง่ในความ

เช่ือของศิลปินหมอล�าที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในการล�า
ประชันได้	หมอล�าบนุทองได้กล่าวว่าในการแสดงครัง้หนึง่
ที่มีการประชันกับหมอล�าจันมอน		หมอล�าบุนทองมีความ
ผิดปกติทางเสียงคือเสียงแหบแห้งเครือ	 และการจดจ�า
กลอนล�าก็เป็นหลงลืม	และก่อนการแสดงหมอล�าจันมอน
ได้ให้ตัวแทนของฝ่ายหญิงมาถามเพื่อเป็นการไม่ให้คู่ต่อสู้
ได้แสดงความสามารถเก่งเกิน	 และได้ท้าทายว่าถ้าการ
แสดงนั้นเกินไปจะได้เจอของดี	 (เวทมนต์คาถา)	 และสิ่งที่
หมอล�าจันมอนกล่าวอ้างก็เป็นจริง	 เหมือนมีการเอาเวท
มนต์คาถามาใส่หมอล�าบุนทองท�าให้ไม่สามารถคิดกลอน
ล�าได้และไหวพริบก็ติดขัดไปหมด
	 	 	 	 	 	ครูล�าก็เป็นสิ่งส�าคัญต้องมีการยกอ้อ
ยอครู	 	 หมอล�าทุกคนก่อนการแสดงมีการยกอ้อยอครู	 
ตามที่ ได ้ เรียนมาทุกคนด้วย	 (บุนทอง	 แก ้วบัวลา,	 
การสื่อสารส่วนบุคคล,	15	เมษายน	2561)
	 2.	กระบวนการในการสืบทอด
	 	 การสืบทอดการล�าประชันมีกระบวนการ
ในการสืบทอดโดยให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ดว้ยทีบ่า้น	ให้ผู้เรียน
เรยีนรู้จากประสบการณ์การท�างาน	และให้ผูเ้รยีนมโีอกาส
การแสดงในสถานการณ์จริง
	 	 1.	ให้ไปเรยีนรูด้้วยทีบ้่านโดยผูเ้รยีนต้องได้รบั
การยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปพักพากับครูผู้เป็นหมอล�า	
ด้วยผู้ปกครองเห็นว่าบุตรที่จะไปฝากเรียนล�ากับหมอล�า
คนใดนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนหลายปี	ต้องไปอยู่ด้วยจึง
จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
  2.	ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์การท�างาน
โดยให้ประสบการณ์การแสดงต่อลกูศิษย์เมือ่มีสถานการณ์
การล�าต้องให้ลูกศิษย์ไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้เขาเกิดทักษะ
การเรียนรู้	ได้เห็นสถานการณ์จริงเวลาแสดง	นอกจากนั้น
ฝึกทกัษะการคิดในการด้นปฏภิาณโดยก�าหนดสถานการณ์
การล�าให้
  3.	ให้ผู้เรียนมีโอกาสการแสดงในสถานการณ์
จริง		ครูหมอล�าต้องให้ลูกศิษย์ที่มีความพร้อมในการล�าได้
ขึ้นเวทีการแสดงหมอล�าโดยให้ออกงานแทนและรับ
งานการแสดงเองเพ่ือฝึกความสามารถและประสบการณ์
ในการล�า	 หลังจากการล�างานแสดงครูหมอล�ากับลูกศิษย์
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ต้องน�าปัญหา	 ประสบการณ์ในแต่ละครั้งการแสดง 
มาร่วมสนทนาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ 
ในด ้ านการล� า ให ้ ดีขึ้ น 	 และมีการฝ ึกฝนเพิ่ ม เ ติม	 
ปรับรูปแบบการล�าเพื่อให้มีความโดดเด่นและสามารถ
เอาชนะคู่ต่อสู้ได้	(วนันา	แก้วพลิม,	การสือ่สารส่วนบคุคล,	
14	กุมภาพันธ์	2559)

อภิปรายผล
	 การล�าประชนัต้องมกีารสบืทอดกลอนล�า		สบืทอด
การด้นปฏิภาณ	 สืบทอดวาดล�าท�านองล�า	 สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีการล�า	 สืบทอดการแต่งกาย	 และ
สืบทอดเวทมนต์คาถาอาคม	 สอดคล้องกับ	 Ramon	 P.	
Santos	 (2009)	 ได้ท�าการวิจัย	 การสืบทอด	 วิธีการสอน
ปฏิบัติ	 และการศึกษา	 :	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิมของเอเชียช่วงหลังยุคอาณานิคม
และหลงัยคุสมยัใหม่	พบว่า	การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อการสบืทอดและวธิกีารสอน
ปฏิบัติทางดนตรีดั้งเดิมของเอเชีย	 	 สถาบันยุคใหม่มี
บทบาทส�าคัญในการสืบทอดและวิธีการสอนดนตรีแบบ
ดั้งเดิม	 ซึ่งจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	ซึ่งมี
ทัง้ส่วนท่ีได้มาและส่วนทีส่ญูเสยีไป	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัครศูลิปิน	
และศิลปินว่า	รักษาสมดุลระหว่างของเก่าและของใหม่ได้
เพยีงใด	สอดคล้องกบัทรงศิริ	สาประเสรฐิ	(2542)	ได้ศกึษา	
ลักษณะการถ่ายทอดความรู ้ของภูมิปัญญาชาวบ้าน	 
ผลการศึกษาพบว่า	ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้
กบัผูเ้รยีนโดยวธิกีารบอกท�าให้ดูและปฏิบัติด้วยตนเอง	แต่
วธิกีารถ่ายทอดความรูท้ีใ่ช้เป็นประจ�าคอื	การบอก	เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ถามและมีความเห็นว่า	วิธีการที่ดีที่สุดในการ
ถ่ายทอดความรู้	คือ	เริม่ต้นด้วยการให้ผูเ้รยีนลงมอื	ปฏบิติั
ด้วยตนเอง	และการได้เป็นทีย่อมรบั	ยกย่องจากสงัคม	คอื	
สิง่ทีภู่มปัิญญาชาวบ้าน	ภมูใิจมากทีส่ดุในชวีติและเป็นเหตุ
จูงใจให้ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน	 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน	คือ	แหล่งความรูใ้นการถ่ายทอดซึง่มาจากตวัของ
ภูมิปัญญาชาวบ้านเอง	 เนื้อหาสาระ	 คือ	 ความรู้ในงาน	
ลกัษณะของคนซึง่ภมูปัิญญาชาวบ้านอยากถ่ายทอดความ

รูใ้ห้	คือ	มคีวามสนใจอยากรู	้มคีวามขยนั	อดทนเมือ่ท�าการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนภูมิปัญญาชาวบ้านจะไม่มี 
การวางแผนล่วงหน้า	ซึ่งสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้คือ
ตวัภมูปัิญญาชาวบ้านเองและระยะเวลาในการถ่ายทอดใน
แต่ละเรื่องไม่เท่ากัน	 โดยวิธีการประเมินผลการถ่ายทอด
ความรู้จะใช้การสังเกต	ผลการท�างานของผู้รับถ่ายทอด
	 การสืบทอดการล�าประชันมีกระบวนการใน 
การสืบทอดโดยให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ด้วยท่ีบ้าน	 ให้ผู้เรียน
เรยีนรู้จากประสบการณ์การท�างาน	และให้ผูเ้รยีนมโีอกาส
การแสดงในสถานการณ์จริง	 องค์ประกอบของการล�า
ประชันต้องมีการสืบทอดกลอนล�า	สืบทอดการด้นปฏภิาณ		
สืบทอดวาดล�าท�านองล�า	 สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
การล�า	 สืบทอดการแต่งกาย	 และสืบทอดเวทมนต์คาถา
อาคม

ข้อเสนอแนะ
	 	 1.	หน่วยงานของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินงานทางวัฒนธรรม	เช่น	ส�านักวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับจังหวัด	ระดับภาค	ระดับชาติ	กรมการพัฒนาชุมชน	
ควรตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมในด้านศิลปะ
การแสดงหมอล�า	 เพื่อใช้ในการวางแผนก�าหนดนโยบาย
การบริหารส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในชาติของตน	
พร้อมทั้งปฏิบัติเป็นแนวทางท่ีดีในการอนุรักษ์	 ส่งเสริม
วฒันธรรมในท้องถิน่ของตน	รวมทัง้สามารถจดัการบรหิาร	
ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ทั้งในและ 
ต่างประเทศเพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรูแ้ละถ่ายทอด
คุณค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของประเทศตนให้เป็น 
ที่ประจักษ ์ต ่อ สังคม	 น� ามา ซ่ึ ง เกียรติยศศักดิ์ ศร	ี 
ความภาคภูมิใจของประชาชนในชาติ
	 	 2.	องค์กรหรอืสถาบนัด้านการดนตรแีละศลิปะ
การแสดง	 ควรน�าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนด้านดนตรี
และศิลปะการแสดง	ตลอดจนส่งเสริม	สนบัสนนุด้านศิลปะ
การแสดงหมอล�าสู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด	 ระดับภาค	
ระดับชาติ	และระดับนานาชาติต่อไป
	 	 3.	องค์กรหรอืสถาบนัด้านการดนตรแีละศลิปะ
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การแสดง	 ควรมีการจัดอบรม	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการล�าประชันทั้งด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง
หมอล�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
  งานวจัิยเรือ่ง	กระบวนการสืบทอดการล�าประชนั
ตามวถิปีราชญ์ของศลิปินอาวโุสในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	 นี้	 ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างสูงจากคณะกรรมการทุกท่าน	 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.คมกริช		 
การินทร์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เจริญชัย	 ชนไพโรจน	์	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จตุพร	สีม่วง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.สยาม		จวงประโคนและอาจารย์	ดร.ณรงค์รชัช์		วรมติร
ไมตร	ีทีก่รณุาให้ค�าแนะน�า	ชีแ้นวทางในการท�าวทิยานพินธ์	
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรณุาและขอกราบขอบพระคณุ
ไว้เป็นอย่างสูง	ณ	โอกาสนี้

	 	 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ทั้งศิลปินแห่งชาติ	 ศิลปิน
อาวโุส		นกัวชิาการ	ปราชญ์ผูรู้	้ผูบ้รหิารหน่วยงานทางด้าน
ศลิปวฒันธรรมของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ตลอดจนศิลปินหมอล�าอาวุโสทุกท่าน	 ทั้งหมอล�าวันนา	
แก้วพิลม	 หมอล�าสะหมาน	 สุวันสีหมอล�าทองบาง	 
แก้วสุวัน		หมอล�าดวงแพง	หานมะนี	หมอล�าเซียง	สะหวัน			
หมอล�าค�าพนั		เหมอืนสดิทดิา	หมอล�าลดัสะหมี	กะลอทอง		
หมอล�าสงกา	แก้วชยัพร	หมอล�านาล	ีมาลาล	ีหมอล�าบุนทอง	 
แก้วบัวลา	หมอล�าพิมมะสี		มาลาลี	หมอล�าค�าพอดี		มาลาล ี 
หมอล�าอินแต่ง	 แก้วบัวลา	 หมอล�าขันทอง	 ดอกฟ้าเพ็ด
โพนทอง	หมอล�าสมปอง		ดอกฟ้าเพด็โพนทอง	หมอล�าบวัพนั  
ดอกฟ้าเพด็โพนทอง	หมอล�าเวยีงไช		ดอกฟ้าเพด็โพนทอง	
และหมอล�าจนัมอน		วริะวง	ทีก่รณุาให้ข้อมลูเพือ่ประกอบ
การเขยีนงานวจิยั	และมกีลัยาณมติรทีด่ใีห้การต้อนรับด้วย
อัธยาศัยไมตรีอันดีงามต่อผู้วิจัย
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การเปรียบเทียบผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียน

ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

 

A Comparison of Group Counseling Effects Based on the Behavioral 

Theory and the Rational Emotive Behavior Theory to Decrease 

Inappropriate Behaviors in Learning of Students at Risk 

สุวมาศ	ไชยบูรณ์1	และ	ลักขณา		สริวัฒน์2

Suvamas	Chaiboon1	and	Lakkhana	Sariwat2

บทคัดย่อ

	 การวจิยันีม้จุีดมุ่งหมาย	เพือ่เปรยีบเทยีบผลระหว่างก่อนและหลงัการให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพีฤตกิรรม
นิยมและ	ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	
เพื่อเปรียบเทียบผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และ
พฤตกิรรมเพือ่ลดพฤตกิรรมไม่เหมาะสมในการเรยีนของนกัเรยีน	กลุ่มเส่ียง	กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนกลุ่มเส่ียงท่ีมีพฤตกิรรม
ไม่เหมาะสมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	จ�านวน	16	คน	ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงแล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง
ทีไ่ด้รบัการให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎ	ีพฤตกิรรมนยิม	8	คน	และกลุ่มทดลองได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล		อารมณ์		และ	พฤติกรรม	8	คน	เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ	แบบสังเกตพฤติกรรมไม่เหมาะ
สมในการเรยีน	โปรแกรมการให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพีฤตกิรรมนยิม	และโปรแกรมการให้การปรกึษาแบบกลุม่
ตามทฤษฎีพิจารณา	เหตุผล		อารมณ์		และพฤติกรรม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติทดสอบวิลคอกสัน	(The	
Wilcoxon	Matched	Pair	Signed-Ranks	Test)	และสถิติทดสอบแมน-วิทนีย์	ยู	(The	Mann-Whitney	U	Test)
	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียนลดลง	หลังจากได้รับการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรม	อย่างมีนัยส�าคัญทาง	สถิติที่ระดับ	
.05	 และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียนลดลงหลังจากได้รับการปรึกษาแบบกลุ่ม	 ตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมน ้อยกว ่าทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 	 อารมณ์	 	 และพฤติกรรม	 อย ่างไม ่มีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

ค�าส�าคัญ:	 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม	 /	 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 /	 ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรม	 /	
              พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน	/	นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
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ABSTRACT

	 This	study	aims	to	compare	group	counseling	effects	based	on	the	behavioral	theory	as	well	as	
the	rational	emotive	behavior	theory	to	decrease	inappropriate	behaviors	in	learning	of	students	at	risk	
between	before	and	after	counseling	treatment	and	to	compare	the	effects	of	group	counseling	between	
those	theories	to	decrease	inappropriate	behaviors	in	learning	of	students	at	risk.		The	sample	consisted	
16	grades	4-6	students	at	 risk	with	 inappropriate	behaviors	 in	 learning,	obtained	through	purposive	
sampling	technique.	They	were	randomized	into	2	experimental	groups;	one	of	each	with	8	students	
under	group	counseling	based	on	behavioral	theory	and	the	other	with	8	students	under	group	counseling	
based	on	rational	emotive	behavior.		The	instruments	used	to	collect	the	data	were	an	observation	
form	over	inappropriate	behavior	in	learning,	group	counseling	programs	based	on	behavioral	theory	
and	group	counseling	programs	based	on	emotive	behavior	theory.	Statistics	for	data	analysis	were:	
the	Wilcoxon	Matched	Pair	Signed-Ranks	Test	and	the	Mann-Whitney	U	Test.	
	 The	results	of	the	study	were	as	follows	that	inappropriate	behaviors	in	learning	of	the	students	
at	risk	after	treating	through	group	counseling	based	on	behavioral	theory	as	well	as	the	rational	emotive	
behavior	 theory	were	decreased	at	 the	 .05	 level	of	statistically	significant	difference.	And	those	of	
whose	students	after	treating	through	group	counseling	based	on	behavioral	theory	were	decreased	
less	than	those	based	on	rational	emotive	behavior	theory	with	no	statistically	significant	difference.	

KEYWORDS: 	GROUP	COUNSELING	/	BEHAVIORAL	THEORY	/	RATIONAL	EMOTIVE	BEHAVIOR	THEORY	/	 
						 	 						INAPPROPRIATE	BEHAVIORS	IN		LEARNING	/	STUDENTS	AT	RISK.

บทน�า 
	 สภาพสังคมไทยในช่วงศตวรรษที่	21	นี้อยู่ในช่วง
ทีก่�าลังประสบปัญหามาก	เป็นสงัคมทีอ่ยูใ่นภาวะเจบ็ป่วย
ซึง่เกิดจากปัญหาทัง้ทีเ่ป็นความไม่สมดลุของโครงสร้างการ
พฒันาสังคมรวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์	 ส่งผลกระทบต่อปัจเจกครอบครัวและสังคม	
ทั้งยังเป็นสังคมท่ีก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว	
ภาวะความเป ็นเมืองเพิ่มขึ้นแล ้วส ่งผลกระทบต่อ
สมัพนัธภาพภายในครอบครวัเช่น	มกีารหย่าร้าง	ครอบครัว
แตกแยก	 ซ่ึงล้วนส่งผลต่อการดูแลบุตร	 ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ของเด็ก	 และเกิดปัญหา
พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนทั้งในเร่ือง 
เพศ	อบายมุข	นอกจากนี้ยังมีปัญหาสั่งสมเรื่องยาเสพติด
และอาชญากรรมที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น	 ขณะที่ 

การน�าเสนอของสือ่ต่าง	ๆ 	ยงัไม่ให้ความส�าคญัในการเสนอ 
เชิงสร้างสรรคเ์ท่าที่ควร	 (สุวรรณี	ค�ามั่น,	2551)	อย่างไร 
กด็ปัีจจยัหลักของการพัฒนานัน้ต้องอาศัยทรัพยากรบคุคล
คณุภาพทีม่คุีณสมบัตทิัง้ด้านสมรรถภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง
และจิตใจที่ดี	มีสติปัญญา	มีความรู้ความสามารถ	มีความ
อดทนขยันขันแข็ง	 มีความประพฤติท่ีดีงามเหมาะสม		 
แต่ในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่าทรัพยากรที่มีค่าคือ	 
เดก็ไทยของเราได้รบัอทิธพิลทางด้านวฒันธรรมจากตะวัน
ตกมากมาย	ซึ่งบางอย่างไม่เหมาะสมกับ	ขนบธรรมเนียม	
ประเพณี	 และวัฒนธรรมไทย	 เช่น	 การแต่งกายและ 
การเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิด	ๆ 	ปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น	 โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเด็กและวัยรุ่น 
ซึ่งเป็นรอยต่อของ	 ชีวิต	 มีอารมณ์แปรปรวน	 มีปัญหา 
การปรับตัว	 เช่น	 หนีเรียน	 เกเร	 ก่อกวนในห้องเรียน	 
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แต่งกายผิดระเบียบ	 แกล้งเพื่อนขณะเรียน	 ลักเล็กขโมย
น้อยเล่นและส่งเสียงดังในห้องเรียน	 ขาดเรียนบ่อย	 
ไม่ส่งงานให้ครูตรวจ	 เป็นต้น	 (นิภาพร	 พลหงส์,	 2546)	
นักเรียนโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง	(แสนสุข	วิทยา)	ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่	 1/2560	 พบว่ามีจ�านวนหนึ่งที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสมในการเรียนและบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพ
จิตร่วมด้วย	 ซึ่งเริ่มเป็นปัญหา	 มาตั้งแต่เข้าเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา	 และได้รับการแก้ไขพฤติกรรมโดยครู
ประจ�าชั้นแต่ละ	 คนทุกปี	 แต่ยังมีนักเรียนบางกลุ่มที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
ต่อ	 ไปอีก	 จากข้อมูลผลการคัดกรองของระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียน	 พบว่ามีนักเรียน	 ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม
จ�านวน	 26	 คน	 ซึ่งมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหา	 ได้แก่	 
บดิามารดาแยกทางกนั	หรอืฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สมรสใหม่แล้ว
ย้ายไปอยูท่ีอ่ื่น	นกัเรียนจงึได้รับความอบอุน่จากครอบครวั
ไม่พอเพยีง	เพราะต้องอยูภ่ายใต้การดูแลและการปกครอง
ของปู่ย่าตายายที่มีสภาพทั่วไปไม่ค่อยสุข	 สมบูรณ์นัก	 
เช่น	ฐานะยากจน	เป็นผูส้งูอาย	ุ	สขุภาพร่างกายไม่แขง็แรง
อาจจะมีการเล้ียงดูบุตรหลานแบบตามใจหรือปล่อยปละ
ละเลยมากเกินไป	 นักเรียนบางคนมีสภาพแวดล้อม 
ในชุมชนไม่ดีเช่น	 อาศัยอยู่บ้านใกล้กับแหล่งการพนัน		
แหล่งที่มีผู้เสพยาเสพติด		เกมออนไลน์	หรือมีปัญหาอื่น	ๆ 	
อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ	เบาะแว้ง	ด่าทอ	หรือตบตี
กนัเป็นต้น	ท�าให้เดก็เหน็แบบ	อย่างทีไ่ม่ดีอยูต่ลอดเวลาส่ง
ผลให้เกิดการเลียนแบบใน	 สังคมที่เขาอยู่	 ท�าให้มีผลเสีย
ต่อการเรยีน		การด�ารงชวีติ	ประจ�าวนั	การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่	
ที่อาจท�าให้ผู ้อื่นเดือดร้อนเสียหายได้	 (คณะกรรมการ 
ผู ้บริหารโรงเรียนบ้านหงษ์ทองแสนสุขวิทยา,	 2560)	 
ดังนั้นจึงควรได้รับการช่วยเหลือ	 ส่วนการให้ความช่วย
เหลือท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ช่วยตามวิธีการของ	 ระบบดูแล
พืน้ฐานซ่ึงเป็นงานทีร่ะบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	และงาน
ฝ่ายแนะแนวในโรงเรยีนด�าเนนิการอยูแ่ล้วตามปกต	ิได้แก่	
การเย่ียมบ้าน	 พบปะผู้ปกครอง	 ให้ค�าแนะน�า	 และหา
แนวทางการช่วยเหลอืเดก็ร่วมกนั	รวมถงึการอบรมของครู
ประจ�าชั้น	ครูฝ่ายปกครอง	กิจกรรมโฮมรูมของครูประจ�า
ชั้น	และการจัดอบรมทักษะชีวิตเป็น	ครั้งคราวตามโอกาส

ที่เหมาะสม	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน,	2559)	ซึง่กช่็วยให้สามารถแก้ไข	ปัญหาพฤตกิรรม
เด็กได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 มีผู้สนใจศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไม่	 เหมาะสมมา
มากมายหลายวิธี	เช่นการปรบัพฤตกิรรมโดย	ใช้เทคนคิวธิี
การต่าง	ๆ 	ได้แก่	การเสริมแรง		การลงโทษ	การปรับสินไหม	
การให้เบี้ยอรรถกร	 การฝึกการแสดงออก	 ที่เหมาะสม	 
การฝึกการควบคุมตนเอง	การวางเงือ่นไขของ	กลุ่มรวมถงึ
การพัฒนาทักษะชีวิต	 หรือการจัดการกับ	 อารมณ์และ
ความเครียด	 รวมทั้งการให้การปรึกษา	 ซึ่งวิธีการเหล่านี้
อาจท�าให้พฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลงได้	 (วัชรี	 ทรัพย์มี,	
2556)	 และหากผู้ปกครอง	 ครู	 หรือผู้เกี่ยวข้องมีวิธีการ
แก้ไขที่ไม่เหมาะสมอาจไม่สามารถลดพฤติกรรมไม่เหมาะ
สมนั้นลงได้	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าวิธีการท่ีจะ	 ช่วยลด
พฤตกิรรมไม่เหมาะสมได้ดวีธิหีนึง่คือ	วธิกีารให้การปรึกษา
ซึง่เป็นกระบวนการช่วยให้บคุคลสามารถส�ารวจ	ตนเองได้
พบข้อบกพร่องของตน	 ได้เข้าใจและยอมรับข้อบกพร่อง
ของตน	 และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา	 หรือปรับปรุง	 ตนเอง		
และกลวิธีการให ้การปรึกษาย ่อมขึ้นอยู ่กับทฤษฎ	ี 
การให้การปรึกษาซึ่งมีอยู่หลายทฤษฎี	 แต่ละทฤษฎีต่างก็
มีแนวคิดท่ีต่างกัน	 วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ก็แตกต่างกัน	 
ดังนั้นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนที่ เสี่ยงต ่อ 
การมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมให้มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมนัน้	
ผู้วิจัย	 เห็นว่าการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่เหมาะสมจะ
ช่วยลด	พฤติกรรมไม่เหมาะสมของนกัเรยีนกลุม่นีไ้ด้	ผูว้จิยั
ได้เลือกทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม	และทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และ
พฤติกรรมมาใช้ในการทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสมในครั้งนี้	เพราะทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
พฤตกิรรมนยิม	มีความเชือ่ว่ามนษุย์เกดิมาไม่ได้มีท้ังด	ีเลว	
ติดตัวมา	 แต่เพราะมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของส่ิง
แวดล้อม	 ดังนั้น	 พฤติกรรมทั้งปกติและอปกติของมนุษย์ 
จึงเป็นผล	มาจากการเรียนรู้	ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถท�าให้	
เกดิขึน้ได้โดยการจดัสภาพของสิง่แวดล้อมภายใต้	เงือ่นไข
แบบต่าง	 ๆ	 และการเรียนรู ้เก่าสามารถท�าให้หมดไป	 
ในท�านองเดยีวกันกส็ามารถท�าให้เกดิการเรียนรู้ใหม่ขึน้ได้	
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มนุษย์มีความสามารถที่จะ	 ควบคุมรวมทั้งสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ของตนเองได้แม้จะตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใดก็ตาม	 เทคนิคและกลวิธีการ
แก้ไขหรือ	 เปล่ียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามทฤษฎีนี้	
ได้แก่	การเสริมแรง	การใช้ตัวแบบ	ทางสังคม	การฝึกการ
แสดงออกที่เหมาะสม	 การขจัดความรู้สึกวิตกกังวลอย่าง
เป็นระบบ	 การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	 รวมถึงการพัฒนา
ทักษะชีวิต	 วิธีการเหล่านี้สามารถช่วยให้	 พฤติกรรมไม่
เหมาะสมลดลงได้	(ลักขณา	สริวัฒน์,	2551)	ส่วนเหตุผล
ท่ีเลือกการให้การปรึกษาแบบ	 กลุ่มตามทฤษฎีพิจารณา	
เหตุผล	 อารมณ์	 และ	พฤติกรรมมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
กระบวนการ	 ทางพุทธิปัญญา	 (Cognitive	 Therapy)	 
ที่เน้น	 การเปลี่ยนแปลงที่ความคิดเป็นหลักโดยเชื่อว่า	
อารมณ์	พฤติกรรมของบุคคลรวมถึงความเครียดมีสาเหตุ
จากความคดิความเชือ่ทีไ่ม่มเีหตผุล	(จตพุร	เพง็ชยั,	2553)	
ตามเหตผุลทีก่ล่าวมาและจาก	การศกึษางานวจิยัทีผ่่านมา
ท�าให้เชื่อได้ว่าการให้	 การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี 
ทั้ง	 2	 ทฤษฎีดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยลดพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม	 ในการเรียนของนักเรียนกลุ ่มเสี่ยงลงได้	 
ด้วยเหตแุละผลดงัทีก่ล่าวมานัน้	ผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาผล
การให้การปรกึษาแบบกลุม่ต่อการลดพฤติกรรมไม่เหมาะ
สมด้านการเรียนของนักเรียนกลุ ่มเสี่ยงตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์และ
พฤติกรรม	 และหากมีการเปรียบเทียบ	 ผลของการให้ 
การปรึกษากลุ่มต่อการลด	พฤติกรรมไม่เหมาะสมในด้าน 
การเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระหว่างทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม	และทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรม	
ทฤษฎใีดช่วยลดพฤตกิรรมไม่เหมาะสมได้มากกว่ากนั	เพือ่
เป็นข้อมูลในการน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ในด้านอื่น	ๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.		เพือ่เปรยีบเทยีบผลการให้การปรกึษาแบบกลุม่	
ตามทฤษฎีพฤตกิรรมนยิม	เพือ่ลดพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม	
ในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	 ระหว่างก่อนและหลัง	

การให้การปรึกษา
	 2.		เพือ่เปรยีบเทยีบผลการให้การปรกึษาแบบกลุม่	
ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรม	 
เพื่อ	 ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียนของนักเรียน	
กลุ่มเสี่ยง	ระหว่างก่อนและหลังการให้การปรึกษา	
	 3.		เพือ่เปรยีบเทยีบผลการให้การปรกึษาแบบกลุม่	
ระหว่างทฤษฎพีฤตกิรรมนิยมและทฤษฎีพิจารณา	เหตผุล	
อารมณ์	 และพฤติกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 
ในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	

สมมติฐานการวิจัย 
 1.	การให้การปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎพีฤตกิรรม 
นิยมหลังการทดลองสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	
ในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้		
 2.	การให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพีจิารณา
เหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรม	หลังการทดลองสามารถ
ลด	พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงได้		
 3.	การให้การปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎพีฤตกิรรม 
นิยม	 สามารถลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการเรียน 
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้มากกว่าทฤษฎีพิจารณา	 เหตุผล	
อารมณ์	และพฤติกรรม		

ขอบเขตการวิจัย 
	 1.	ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
	 	 1.1	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	
นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง	
(แสนสขุวทิยา)	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด	เขต	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	65	คน
	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น	
นกัเรยีนกลุม่เสีย่งด้านพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในการเรยีน	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง	(แสนสุข
วทิยา)	ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	16	คน	 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)		
และท�าการสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง	2	กลุ่ม	ดังนี้	
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  	 1.2.1	 กลุ ่มทดลองกลุ ่มที่	 1	 ได้รับ 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	
จ�านวน	8	คน
	 						 1.2.2	 กลุ ่มทดลองกลุ ่มที่ 	 2	 ได้รับ 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	
อารมณ์	และพฤติกรรม	จ�านวน	8	คน
	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 	 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน	 คือ
พฤตกิรรมทีน่กัเรยีนแสดงออกมาไม่เหมาะสมขณะทีเ่รยีน
ในชัน้เรียน	แบ่งเป็น	3	ด้านได้แก่	(1)	ด้านความรบัผดิชอบ	
ประกอบด้วยหลบหนีการเรียน	 ไม่ท�างานตามที่ครูมอบ
หมาย	เอางานอืน่มาท�าในเวลาเรยีน	ไม่ต้ังใจฟังครสูอน	(2)	
ด้านการใช้วาจา	 ประกอบด้วย	 พูดจาไม่สุภาพ	 พูดสอด
แทรก	หรอืเสยีงดงัขณะครสูอน	ชวนเพือ่นคยุเรือ่ง	อืน่ขณะ
ครูสอน	และ	(3)	ด้านพฤติกรรมการแสดงออก	ประกอบ
ด้วย	มพีฤตกิรรมก่อกวนในห้องเรยีน	แกล้งหรอืรงัแกเพือ่น	
	 3.	ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
	 	 3.1	 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 การให้การปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 และทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรม
	 	 3.2	ตัวแปรตาม	ได้แก่	พฤติกรรมที่ไม่เหมาะ
สมในการเรียน	
	 4.	ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้การวิจัย
	 	 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื	ปีการศกึษา	
2560		

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 1.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน	
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในการเรยีน	ชัน้ประถม	ศกึษาปีที่	
4-6	โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง	(แสนสุขวิทยา)	ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	ภาคเรียนที่	2	
ปีการศึกษา2560	จ�านวน		16	คน		ได้มาโดยการเลอืกแบบ
เจาะจง	(Purposive	Sampling)		และท�าการสุ่มเป็นกลุ่ม
ทดลอง	2	กลุ่ม	ดังนี้	
	 	 1.1	สุ่มครั้งที่	1	ได้แก่	นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	

4-6	จ�านวน	8	คน	ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	
	 	 1.2	สุ่มครั้งที่	2	ได้แก่	นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
4-6	 จ�านวน	 8	 คนได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรม	
	 2.		เครื่องมือการวิจัย	
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น	 
3	ชนิด	คือ
	 	 	 1.	โปรแกรมการให้การปรกึษาแบบกลุม่
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
	 	 	 2.	โปรแกรมการให้การปรกึษาแบบกลุม่
ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และพฤติกรรม	
	 	 	 3.	 แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ในการเรียน	
	 	 วิธีสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เริ่มสร ้างโปรแกรมการให  ้
การปรึกษาแบบกลุ ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 และ
โปรแกรมการให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพิีจารณา
เหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรม	 ท่ีมีโครงสร้างแต่ละ
โปรแกรมประกอบด้วย	 เร่ืองหรือกิจกรรม	 จุดมุ่งหมาย	 
ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม	 แนวคิดและเทคนิคที่ใช	้ 
การให้การปรึกษาเป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	
ครั้ง	รวม	16	ครั้ง	ครั้งละ	60	นาที	และสร้างแบบสังเกต
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าตามแนวคิดของบุญชม	 ศรีสะอาด	 (2541)		 
ซึ่งมี	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับ	 5	 ท�าเป็นประจ�า	 ระดับ	 4	 
ท�าบ่อย	ๆ	ระดับ	3	ท�าค่อนข้างบ่อย	ระดับ	2	ท�านาน	ๆ	
ครั้ง	 และ	 ระดับ	 1	 ไม่ท�าเลย	แบบสังเกตมีข้อความหรือ 
ข้อค�าถามเป็นลักษณะพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียน
รวมทั้งหมด	 17	 ข้อ	 ซึ่งระบุเป็น	 3	 ด้าน	 ตามขอบเขต 
ด้านเนื้อหาอย่างชัดเจน	เครื่องมือทั้งสามชนิดหาคุณภาพ
โดยเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบแล้วน�าเสนอผู้
เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 คน	 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	
และน�าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์ค่า	
IOC	 ของแบบประเมินโปรแกรมการให้การปรึกษาและ



แบบสังเกตพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียน	 แล้ว
พิจารณาเลือกข้อที่มีค่า	IOC	มากกว่า	0.50	ขึ้นไป	หรือค่า	
IOC	ตั้งแต่	0.60	ถึง	1.00	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553)		และ
ในโปรแกรมการให้การปรกึษาแบบกลุม่ท่ีก�าหนดไว้	มกีาร
ระบุชื่อเรื่องหรือช่ือกิจกรรม	 16	 ครั้งอย่างชัดเจนทั้งสอง
โปรแกรม	ดังรายละเอียด	ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1		ชื่อกิจกรรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม

 3.	ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย	
	 				การด�าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 	 1.	 ผู ้วิจัยสังเกตพฤติกรรมไม่เหมาะสมใน 
การเรียนของนักเรียนกลุ ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 กลุ ่ม	 ได้แก่	 
กลุม่ทดลองที	่1	ได้รบัการให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี
พฤตกิรรมนยิมและกลุม่ทดลองที	่2	ได้รบัการให้การปรกึษา
แบบกลุม่ตามทฤษฎพิีจารณาเหตผุล	อารมณ์	และพฤตกิรรม	
	 	 2.	ผู้วิจัยด�าเนินการให้การปรึกษานักเรียนกลุ่ม
ทดลองท้ัง	 2	 กลุ ่มด้วยตนเอง	 เร่ิมตั้งแต่	 สัปดาห์ที่	 4	 
ของเดือนตุลาคม	พ.ศ.2560	ถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560	
โดยกลุม่ทดลองที	่1	ได้รบัการให้การปรกึษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 สัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 
รวม	16	ครั้ง	ครั้งละ	60	นาที	และกลุ่มที่	2	ได้รับการให้การ
ปรึกษากลุ ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และ
พฤติกรรมระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 สัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 
รวม	16	ครั้ง	ครั้งละ	60	นาที	ให้การปรึกษาทีละโปรแกรม
จนครบทั้ง	16	ครั้ง	ทั้ง	2	โปรแกรม	แล้วด�าเนินการสังเกต
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง
ทั้ง	2	กลุ่ม	เช่นเดียวกับที่ได้ด�าเนินการก่อนให้การปรึกษา	
โดยสังเกต	 3	 คร้ัง	 แต่ละครั้งสังเกตในสถานการณ์แบบ
เดียวกัน	เพื่อเป็นข้อมูลหลังการให้การปรึกษา
	 	 3.	 น�าข้อมูลจากการรวบรวมได้ทั้งก่อนและ
หลังการให ้การปรึกษามาท�าการวิ เคราะห ์ผลตาม
วัตถปุระสงค์โดยใช้สถติทิดสอบวลิคอกสนั	(The	Wilcoxon 
Matched	Pair	Signed-Ranks	Test)	และสถิติทดสอบ
แมน-วิทนีย์	ยู	(The	Mann-Whitney	U	Test)	

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใน
การเรียนลดลงหลังจากได้รับการให้การ	ปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ	.05	ตามตาราง	2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมที่ไม ่
	 	 	 เหมาะสมในการเรียนก่อนและหลังกาให ้
	 	 	การปรึกษา	แบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม	
	 	 	นิยมแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มทดลองที่		1	

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่		2		พบว่า		นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังได้
รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียนลดลงกว่าก่อนการ
ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม		อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05
	 2.	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใน
การเรียนลดลงหลังจากได้รับการให้การ	ปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.05		ตามตาราง	3

ตารางที่  3	การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมที่ไม ่
	 	 	 เหมาะสมในการเรียนก่อนและหลังกาให ้
	 	 	 การปรึกษา	แบบกลุ่มตามทฤษฎี	(REBT)	 
	 	 	 แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มทดลองที่		2	

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	3	พบว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังได้รับ
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล		
อารมณ์	 และพฤติกรรม	 มีพฤติกรรมที่ไม ่เหมาะสม 
ในการเรียนลดลงกว่าก่อนการได้รับการให้การปรึกษาแบบ
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กลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรม	 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05
	 3.	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ในการเรยีนลดลงหลงัจากได้รบัการปรกึษา	แบบกลุม่ตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้อยกว่าทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	
อารมณ์	 และพฤติกรรม	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ดังตารางที่	4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมที่ไม ่
	 	 เหมาะสมในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง		
	 	 หลังการให้การปรึกษาแบบกลุ่มระหว่าง	
	 	 ทฤษฎี	(BT)	และ	(REBT)

	 จากตารางที	่	4		พบว่า		คะแนนรวมของพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมในการเรียนหลังการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม		มีค่าเท่ากับ		228.3		คะแนน		
คะแนนรวมของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียนหลัง
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาอารมณ	์
เหตุผล	 และพฤติกรรม	 มีค่าเท่ากับ	 195.1	 คะแนน		 
การให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎีพฤติกรรมนยิมมีผล
ต่อการลดพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมในการเรยีนของนกัเรยีน

กลุ ่มเสี่ยงได ้น ้อยกว ่าการให ้การปรึกษาแบบกลุ ่ม 
ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์		และพฤติกรรมอย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ		(P	>	.05)
	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 ภายหลังการให้การปรึกษา
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 และทฤษฏีพิจารณาเหตุผล
อารมณ์	และพฤตกิรรมพบว่านกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รบั
การปรึกษาเพื่อพัฒนาตนเองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใน
การเรียนโดยรวมทั้ง	3	ด้านลดลง	เป็นที่น่าพอใจ	กล่าวคือ	
1.	 ด้านความรับผิดชอบ	 นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองในการเรียนมากขึ้น	ตั้งใจเรียน	ท�างานตามที่ครู
มอบหมาย	 ไม่หยอกล้อเวลาเรียน	 ไม่ท�างานอื่นขณะที่ครู
สอน	นักเรียนมีพฤติกรรมหนีเรียนลดลง	เข้าร่วมกิจกรรม
ของห้องเรยีนทุกครัง้	เข้าเรยีนตามเวลา	รบัผิดชอบต่องาน
ที่เกี่ยวกับการเรียนมากขึ้นทุกคน	 รู้จักแสดงพฤติกรรม 
ให้เหมาะสม	 และใช้เวลาในการท�ากิจกรรมการเรียน	 
ให้ครบถ้วน	 เสร็จสิ้นก่อนท�าเรื่องอื่น	 2.	 ด้านการใช้วาจา	
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเรียนด้านการใช้
วาจาลดลงมาก	มีพฤติกรรมการใช้วาจาเหมาะสมมากขึ้น	
มีการพูดสุภาพขึน้	มีการใช้วาจากับเพ่ือนกบัครูด้วยถ้อยค�า
ที่ไพเราะ	 นักเรียนไม่ท�าเสียงดัง	 ไม่ด่าทอกัน	 ไม่โห่เพ่ือน
เมื่อเพ่ือนผิด	 รู้จักปฏิบัติตามระเบียบวินัยของห้องเรียน	
กระทั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น	 มีการควบคุม
ตนเองในการแสดงออกด้านการพูดมากขึ้น	 ใช้เหตุผล 
ที่ เ หมาะสมในการแสดงออกด ้ านการพู ด 	 และ	 
3.	ด้านพฤติกรรมการแสดงออก	มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ลดลงมาก	 พฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นเด่นชัด	 ได้แก่	 
ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันในห้องเรียน	 ไม่มีการทุบโต๊ะ	
กระแทกสิ่งของ	 ไม่แกล้งให้เพ่ือนเสียใจ	 ใช้เหตุผลที่ 
เหมาะสมในการแสดงออกทางการกระท�าทางกาย	 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการ
เรียนลดลง	และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น	 โดยภาพ
รวมแล้วนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	ที่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะ
สมในการเรียน	 หลังจากได้ร่วมกลุ่มรับการปรึกษาแล้ว	
สามารถพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการ
เรียนลดลงทุกด้าน	 ทั้งด้านความรับผิดชอบ	 ด้านการ 
ใช้วาจา	และด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางการกระท�า	
เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเรียนดีขึ้น
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อภิปรายผล 
	 1.	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ในการเรียนลดลงหลังจากได้รับการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี	1	ทัง้นีเ้นือ่งจาก
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมี
การด�าเนินการภายใต้กระบวนการที่ส�าคัญตามขั้นตอน
การให้การปรึกษา	 โดยมีการระบุปัญหาจากแบบสังเกต
พฤติกรรมซึ่ งเป ็นเครื่องมือที่ เชื่อถือได ้ 	 อีกทั้ งยังมี 
การตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะ
ใดโดยก�าหนดพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามต้องการ	
แล้ววางเงื่อนไขด้วยการให้รางวัลเพื่อเสริมแรงให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่น�าไป 
สู ่การแก้ปัญหาท�าให้มีการเรียนรู ้เพื่อสามารถแก้ไข
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในการเรยีนของตนเองได้	(ลกัขณา	
สริวฒัน์,	2551)	ประกอบกับผูว้จัิยได้ใช้เทคนคิเน้นการช่วย
เหลือนักเรียนให้สามารถมองเห็นปัญหา	และพฤติกรรมที่
ต้องการปรบัปรงุแก้ไขด้วยการสร้างสมัพนัธภาพ	การเงยีบ	
การฟัง		การตั้งค�าถาม	การสรุป	เพื่อให้กระจ่าง	การแสดง
บทบาทสมมตุ	ิการใช้ตวัแบบ		การให้ก�าลงัใจ	และการเสรมิ
แรงต่าง	 ๆ	 ซึ่งช่วยให้นักเรียน	 เข้าใจตนเองและยอมรับ
พฤติกรรมตนเอง	 จึงท�าให้เกิด	 แรงจูงใจในการที่จะลด	 
เลิก	 หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีนักเรียนเห็นว่าเป็น
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในการเรยีน	ซึง่เทคนคิเหล่านีล้้วน
มีส่วนช่วยให้นักเรียนยอมรับ	 และพร้อมที่จะแก้ไขปรุง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการเรียนของตนเองซ่ึงเป็นไป
ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท�าของ	 Skinner	
(วัชรี	ทรัพย์มี,	2556)	สอดคล้องกับมัลลวีร์	อดุลวัฒนศิริ	
(2552)	ทีอ่ธบิายว่าพฤตกิรรม	ของบคุคลเป็นผลทีเ่กดิจาก
การปฏิสัมพันธ ์และจะแปร	 เปลี่ยนไปตามผลที่ ได  ้
จากการกระท�าโดยการวางเงื่อนไข	 ประเภทเสริมแรง	
(Reinforce)	 และกระบวนการเรียนรู้	 เป็นกระบวนการ 
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ซึ่งการรับรู้มีผล	ต่อการกระท�า
ของบุคคลในการก�ากับตนเองช่วยให้มีพฤติกรรมที่เหมาะ
สมกบัการเรยีน	และยงัสอดคล้องกับผลการวจัิยของวทิวสั	
เหล่านายอ	 (2553)	 ที่ได้ท�าการวิจัยผลการให้ค�าปรึกษา

ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลด	พฤติกรรมไม่เหมาะสม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่	3	โรงเรียนอนุบาล
เซกาอ�าเภอเซกา	จังหวัดหนองคาย	และพบว่านักเรียนชั้น
ประถม	ศึกษาปีที่	3	หลังได้รับการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม	
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	ลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 2.	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ในการเรียนลดลงหลังจากได้รับการให้การ	 ปรึกษาแบบ
กลุ ่มตามและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และ
พฤติกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .05	 เป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อ	2	ทั้งนี้	เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างสัมพันธ์
ภาพกับนักเรียนให้	 เกิดความอบอุ่นสบายใจ	 เป็นกันเอง
และไว้วางใจ	 ในตัวผู้วิจัยจึงส่งผลให้นักเรียนให้ความร่วม
มือใน	 การเข้าร่วมโปรแกรมอย่างสม�่าเสมอ	 ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจบทบาทของตนเองท�าให้ตัง้ใจแก้ไข	ปัญหาของ
ตนเองและยังได้ฝึกเรียนรู้ถึงอิทธิพล	 ของความคิดความ
เช่ือของนักเรียนที่ส่งผลให้	 แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะ
สมในการเรียนออกมา	 	 (วัชรี	 ทรัพย์มี,	 2556)	 อีกทั้ง
โปรแกรมให้การปรึกษายังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจ	 ยอมรับและฝึกการค้นหาความเชื่อที่ไม่สมเหต	ุ 
สมผลของตนเองที่มีต่อสภาพการณ์ต่าง	 ๆ	 ส่งเสริม	 
ให ้นักเรียนได ้ฝ ึกค ้นหาความคิดท่ีไม ่สมเหตุสมผล	 
คิดอย่างมีเหตุผล	ใช้เหตุผลในการโต้แย้งความคิด	ที่ไม่สม
เหตุสมผลด้วยการฝึกคิดแบบมีตรรกะ	 ความจริงและ
ประโยชน์การมองโลกเชิงบวก	 สอดคล้องกับลักขณา	 
สรวิฒัน์	(2551)	ท่ีอธบิายว่า		วธิกีารเปล่ียนแปลงความคิด
ความเชือ่ทีไ่ม่สมเหต	ุสมผลนัน้มหีลายวธิเีช่น	การใช้เทคนคิ
การฝึกโต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล	 การแสดง
บทบาทสมมุติ	การจินตนาการแบบพิจารณา	เหตุผลและ
อารมณ์	 รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง	 ๆ	
กับเพ่ือนภายในกลุ่ม	 กระทั่ง	 เกิดความคิดความเชื่อใหม่ 
ทีส่มเหตสุมผล	จนท�าให้	นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรม

ที่ไม่เหมาะสมในการเรียนลดลง	 และยังสอดคล้องกับผล

การวิจัยของสมภพ	ประยูรรัตน์	(2551)	ทีได้ศึกษาผลการ

ให้ค�าปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพิีจารณาเหตผุล	อารมณ์	

และพฤติกรรมท่ีมีต่อการให้เหตผุลเชิงจรยิธรรม	ด้านความ
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ซื่อสัตย์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม	 ศึกษาปีที่	 5	

และพบว่าการให้ค�าปรกึษาแบบกลุม่	ตามทฤษฎีพจิารณา

เหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรม	 ช่วยให้นักเรียนเกิด 

การเรยีนรูท้�าให้มกีารปรบัเปลีย่นความคดิให้สมเหตุสมผล

มากข้ึนและมกีารใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรม	ด้านความซือ่สตัย์

ทางการเรียนที่เหมาะสมขึ้นในระยะ	หลังการทดลองและ

ระยะติดตามผล	 และสอดคล้องกับผล	 การวิจัยของ	

ประสาท	ใหม่เพียรวงศ์	(2551)	ที่ศึกษาผล	ของการให้ค�า

ปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพีจิารณาเหตุผล	อารมณ์	และ

พฤติกรรม	 ที่มีต่อความโกรธของเยาวชน	 ผู้ฝึกหัดในสาม

เณราลัยพระวิสุทธิวงศ์	นครราชสีมา	และ	ผลการวิจัยพบ

ว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค�าปรึกษา	 แบบกลุ่มตาม

ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	อารมณ์	และ	พฤติกรรม		เยาวชน

ผูฝึ้กหดัมคีวามโกรธต�า่กว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมีนยั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 เม่ือเปรียบเทียบความ

โกรธหลงัการทดลองระหว่างกลุม่	ทดลองและกลุม่ควบคมุ	

พบว่าความโกรธของกลุ่มทดลอง	 ต�่ากว่ากลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3.	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ใน	การเรยีนลดลงหลงัจากได้รบัการปรกึษาแบบกลุม่ตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้อยกว่าทฤษฎีพิจารณาเหตุผล		

อารมณ์	 และพฤติกรรม	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ	 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ	 3	 ที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้อยู่ระดับชั้นประถม	

ศึกษาปีท่ี	 4-6	 ช่วงอายุ	 10-12	 ปี	 ซึ่งถือว่าเป็นวัยเด็ก	 

ตอนปลาย	(สชุา	จนัทน์เอม,	2557)	และวยัเด็ก	ตอนปลาย

เป็นวัยที่ก�าลังก้าวเข้าสู ่วัยรุ่น	 จึงเป็นกลุ่ม	 นักเรียนที่

สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล	 เม่ือได้รับการปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตุผล	 อารมณ์	 และพฤติกรรมจึงได้รับการฝึก

การใช้ความคดิทีมี่เหตุผล	และมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมตาม

ความคิดนั้น	 ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการให้การปรึกษา

ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 ได้ฝึกแต่การกระท�าเพียง

ประการเดียว	 โดยได้รับการเสริมแรงเมื่อแสดงพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสมย่อมท�าให้พฤติกรรมที่ไม ่พึงประสงค์ใน 

การเรียนลดลงได้น้อยกว่ากลุ่มท่ีฝึกโดยใช้ท้ังความคิดและ

การกระท�าแต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าผลการให้การ

ปรึกษาทั้งสองทฤษฎีให้ผลแตกต่างกันน้อยมาก	ทั้งนี้อาจ

เป ็นเพราะการให ้การปรึกษาแบบกลุ ่มตามทฤษฎี

พฤตกิรรมนยิมและการให้การปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี

พิจารณา	เหตผุล		อารมณ์	และพฤตกิรรมมีขนาดของกลุ่ม

ที่รับการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง	 รวมทั้งเวลา 

ที่ใช้ในการทดลองให้การปรึกษา	ยังมีความเหมาะสม	คือ

จ�านวน	16	ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	

ครั้ง	ครั้งละ	1	ชั่วโมง	ซึ่งสอดคล้องกับ	Jacobs,	Masson	

&	 Harvill	 (มัลลวีร์	 อดุล	 วัฒนศิริ,	 2552	 อ้างอิงจาก	

Jacobs,	Masson	&	Harvill,	1998)	ทีเ่สนอแนะว่าจ�านวน

สมาชิก	 ในการให้การปรึกษา	 แบบกลุ่มช่วยให้มีโอกาส	

สร้างปฏิสัมพันธ์กัน	 ได้ทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการรับ 

การปรกึษาและให้ความช่วยเหลอืในกลุม่ได้อย่างเตม็ทีน่ัน้

ควรอยู่ระหว่าง	 5-8	 คนสอดคล้องกับพนม	 ลิ้มอารีย์	

(2548)	ที่อธิบายไว้ว่า	ขนาด	ของกลุ่มที่เหมาะสมควรอยู่

ประมาณ	6-10	คน	และควรจัด	2	ครั้งต่อสัปดาห์	โดยใช้

เวลา	 1	 ช่ัวโมง	 หรือ	 1	 ชั่วโมง	 30	 นาที	 อีกทั้งการให	้ 

ค�าปรกึษาเพ่ือลดพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	ในการเรยีนของ	

นกัเรยีนกลุม่เสีย่งในครัง้นีเ้ป็น	การให้การปรกึษาแบบกลุม่

แก่บุคคลที่ต้องการและมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงตนเอง	

ต้องการและต้ังใจท่ีจะแก้	 ปัญหาเหมือนกันมาปรึกษา	

หารือกันเป็นกลุ่มเดียวกัน	 ท�าให้มีโอกาสแสดง	 ออกถึง

ความรูสึ้ก	ความคิดเหน็ของตนเองอันเป็นการระบายความ

รู้สึกขัดแย้งในจิตใจรวมทั้งได้ส�ารวจตนเอง	 ได้ฝึกการ

ยอมรับตนเอง	ได้รับ	ฟังคิดความรู้สึก	ความคิดเห็นของผู้

อ่ืนและได้	 ตระหนักว่าผู้อ่ืนก็มีความ	 รู้สึกขัดแย้ง	 หรือมี	

ความคิดเห็นเช่นเดียวกับตนท�าให้คิดได้ว่าทั้งตนเองและ

คนอ่ืน	ๆ 	ต่างกเ็ผชิญปัญหาและต้องหาทางแก้ไขปัญหาเช่น

เดียวกันกับตน	 จึงเกิดมีก�าลังใจที่จะหาทางแก้ปัญหาขึ้น	

สอดคล้องกับกาญจนา	 ไชยพันธุ์	 (2549)	 ที่กล่าวว่าเรื่อง

ของกลุ่มนั้นสามารถน�าพลังของกลุ่มไปเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาบุคคลได้	 เนื่องจากในการใช้กิจกรรมกลุ่มช่วย
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ให้	 นักเรียนได้เข้ากลุ ่ม	 และมีการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 

ร่วมกนัช่วยให้ได้เรยีนรูแ้ละปฏบิตัตินให้เป็นทีย่อมรบัของ

กลุ่ม	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อกวน	 ในชั้น

เรียน	หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน	ไปในทาง

ที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มยอมรับ	 นอกจากนี้ในการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	 ความรู้สึกนึกคิดซึ่งกัน	 และกันจาก

กลุ ่มนั้นได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 พฤติกรรมใน

แนวทางที่สังคมยอมรับ	 สอดคล้องกับ	 Rogers	 (1966)	 

ท่ีกล่าวว่า	ความสมัพนัธ์ในกลุ่มจะ	ช่วยให้เด็กมีโอกาสรูจั้ก

กับเพื่อนใหม่	และมีโอกาสรู้จัก	ตนเองตามความเป็นจริง

มากขึ้น	เมื่อได้มองตนเองด้วย	สายตาผู้อื่น	ปฏิกิริยาตอบ

สนองของผู้อื่นจะบอกให้เด็ก	 ทราบว่าเขาอยู่ในขอบเขต

การยอมรับของผู้อื่นหรือไม่	 เด็กที่ได้รับค�ายกย่องติชมจะ

เกดิการเปลีย่นแปลง	พฤติกรรมซึง่แสดงให้เหน็ว่าเรือ่งของ

กลุ่มนั้นสามารถ	 น�าพลังของกลุ่มไปเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาบุคคลได้	 จึงท�าให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ

ปรึกษาแบบกลุ่ม	ตามทฤษฎพีฤตกิรรมนยิมและกลุม่เสีย่ง

ที่ได้รับการ	ปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณา	เหตุผล	

อารมณ์	 และพฤติกรรมมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการ

เรียนลดลงได้ไม่แตกต่างกันมากนักหลังจากการทดลอง	

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสา	พงษ์ผล	 (2546)	 

ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการปรับสินไหมและ 

การควบคุมตนเองที่มีต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6			

โรงเรยีนบ้านต�าหร	ุ(วงิประชาสงเคราะห์)	อ�าเภอปราณบุรี		

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และพบว่านักเรียน	ที่ได้รับการใช้

การปรับสินไหมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียนลด

ลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 นักเรียนที่ได้รับ

วิธีการควบคุม	 ตนเองมีพฤติกรรมที่ ไม ่ เหมาะสม 

ในการเรียน	 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

และนักเรียนที่ได้รับวิธีการปรับสินไหมและ	 นักเรียนที่ได้

รบัวธิกีารควบคุมตนเองม	ีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการ

เรียนลดลง	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	
	 				1.1	การจดักจิกรรมการให้การปรกึษา	นกัเรยีน
ระดับประถมศึกษาควรจัดกิจกรรมใน	 ช่วงเวลาเช้า 
ก่อนเวลาเรียนตามปกติ	 และจัดใน	 ห้องให้การปรึกษาที่
เป็นห้องเฉพาะเพื่อปราศจาก	การรบกวนใด	ๆ
	 				1.2	ควรจัดกิจกรรมให้การปรึกษาในช่วงกลาง
ภาคเรียนท่ี	 1	 ถึงปลายภาคเรียนท่ี	 1	 โดยครูใช้เวลา 
ใน	การสงัเกตพฤตกิรรมเพือ่คดักรองนกัเรียนทีม่พีฤติกรรม	
ไม่เหมาะสมในช่วงต้น	ๆ	ของการเปิดภาคเรียนที่	1	และ	
ควรจดัการให้การปรกึษาเป็นระยะ	ๆ 	ไปตามความ	เหมาะ
สม	หรือจัดทั้งสองภาคเรียนเพราะจากการ	ทดลองของผู้
วจิยัพบว่านกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างบางส่วน	ยังมีความต้องการ
การให้การปรึกษาต่ออีก	
	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป		
	 	 	 	2.1	ควรท�าการวิจัยผลการให้การปรึกษากลุ่ม
เ พ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม ่ พึงประสงค ์ให ้ เป ็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา	
	 	 	 2.2	 ควรท�าการวิจัยเปรียบเทียบผลการใช้
กิจกรรมกลุ่มและการให้การปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)	 พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารรอบตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ทีมี่ประสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ก่อนและหลังเรียนด้วยบทปฏิบตักิารวทิยาศาสตร์	เรือ่งสารรอบตวัเรา	3)	เปรยีบเทียบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	เรื่องสารรอบตัวเรา	และ	4)	ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่องสารรอบตัวเรา	 ผลการวิจัยปรากฏ	 ดังนี้	 
1)บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	เรื่อง	สารรอบตัวเรา	มีประสิทธิภาพ	(E1/E2)	เท่ากับ	83.33	/86.44	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	
80/80	2)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่องสารรอบตัวเรามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 3)	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ที่เรียนด้วยบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่องสารรอบตัวเรามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 4)	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ABSTRACT

 This	 study	aimed	to	1)	develop	 laboratory	 learning	activities	on	“Chemicals	Around	Us”	 for	
Pratomsuksa	6	students	in	accordance	with	the	criteria	set	E1/E2	as	80/80,	2)	compare	the	students’	
achievement	before	and	after	working	with	the	laboratory	learning	activities	on	“Chemicals	Around	
Us”,	 3)	 compare	 the	 students’	 basic	 scientific	 processing	 skills	 before	 and	 after	working	with	 the	
laboratory	learning	activities	on	“Chemicals	Around	Us”,	and	4)	to	determine	students’	satisfaction	
toward	the	developed	laboratory	learning	activities.	
	 The	results	were	as	the	followings:	1)	The	developed	laboratory	learning	activities	on	“Chemicals	
Around	Us”	was	efficient	(E1/E2	=	83.33/86.44)	and	passed	the	set	criterion	of	80/80.		2)	After	working	
with	 the	 laboratory	 learning	 activities	 on	 “Chemicals	 Around	Us”,	 the	 achievement	 score	 of	 the	
Pratomsuksa	6	students	was	increased	at	the	statistical	significant	level	of	.01.	3)	After	working	with	the	
laboratory	learning	activities	on	“Chemicals	Around	Us”,	the	score	of	Pratomsuksa	6	students’	basic	
scientific	processing	skills	was	increased	at	the	statistical	significant	level	of	.01.	4)	After	working	with	
the	laboratory	learning	activities	on	“Chemicals	Around	Us”,	the	satisfaction	of	Phatomsuksa	6	students	

was	at	a	“high”	level	

KEYWORDS:	LABORATORY	LEARNING	ACTIVITIES	/	CHEMICALS	AROUND	US	/	PRATOMSUKSA	6	STUDENTS

บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	
มาตรา	 22	 ก�าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า	 
การจดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนสามารถเรยีน
รู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	
ฉะนั้น	ครู	ผู้สอน	และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง
จากการเป็นผู้ช้ีน�า	 ผู้ถ่ายทอดความรู้	 ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ	
ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูจ้ากสือ่
และแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน	
เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง	
(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 การจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนสืบเสาะ
หาความรู้ด้วยตนเอง	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ	 มีทักษะกระบวนการ
ทาง	 วิทยาศาสตร ์ 	 สามารถน�าความรู ้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา	 
ตลอดจนรู้จักการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ	 และ
เป็นการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นศนูย์กลางซึง่สอดคล้องกบั

แนวทางปฏริปูการศกึษายคุปัจจบุนั	(พงษ์เทพ	บญุศรโีรจน์, 
2543)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ก�าหนดขึ้นเพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาต	ิ
โดยเป้าหมายส่วนหนึ่ง	คือ	ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
ในด้านกระบวนการคิดจินตนาการ	 มีทักษะกระบวนการ
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้	ซึง่สามารถประเมิน
ได ้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร ์	 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายต้อง
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน	 ให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความ
หมายส�าหรบันกัเรยีนแต่ละคนช่วยให้นกัเรยีนได้สร้างและ
ใช้ความคิดอย่างกว้างขวาง	 รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการใช้
ปัญญามาเพ่ิมเติมความเข้าใจให้กับตนเองกับสิ่งที่อยู่รอบ
ข้าง	ดงันัน้การสอนวิทยาศาสตร์จงึไม่ควรเน้นเนือ้หาเพียง
ด้านเดียวครูต้องจัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้	ได้ด้วยตนเอง	โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ที่เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของตัวนักเรียนเอง	 ซึ่งจะส่งผลให้
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นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียน	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้	อกีทัง้ยงัช่วยให้ครสูามารถจัดการเรยีน
รู ้ ไ ด ้ เ ป ็ นล� า ดับขั้ นตอนอันจะส ่ งผล ให ้ ก ารสอน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ ์ โดยอาศัยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 
มกีระบวนการทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ฝึกกระบวนคดิอย่าง
เป็นระบบ	มีขั้นตอนที่ชัดเจน	แต่ละขั้นตอนนักเรียนจะได้
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และกระบวนการคิด
วเิคราะห์ควบคู่กนัไป	การเตรยีมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์
จะมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้นั้น 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญ	 จ�าเป็น
ต้องมีทั้งความรู้ในวิชาท่ีสอนโดยเฉพาะ	 และมีวิธีสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 คือการสอนแบบสืบเสาะที่ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา	 
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 และค้นพบด้วยตัวเองมากที่สุด	
(กรมวชิาการ,	2545)	ดงันัน้ภารกจิของครจูงึต้องท�าหน้าที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน	 รู้จักคิดวิเคราะห์ทุกขั้นตอน	 ให้ใช้ภาค
ปฏิบัติเป็นตัวน�าในการสร้างสถานการณ์การเรียน	 และ 
ท�าหน้าที่เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจนักเรียนจากการต้องการ
คะแนน	 มาเป็นการอยากค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง	
เพราะเป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิต	 (Life	 Skills)	 
ในอนาคตเมือ่ออกจากโรงเรยีนไปแล้ว	(สถาบนัส่งเสรมิการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2551)
	 จากการศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2555	 
ของโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 
จังหวัดมหาสารคาม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	3	พบว่าผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 เมื่อครูให้
นักเรียนตอบค�าถามเกี่ยวกับสารรอบตัวเราที่นักเรียนรู้จัก
นักเรียนส่วนส่วนมากตอบค�าถามครูไม ่ได ้	 และใน 
การปฏิบัติทดลองวิทยาศาสตร์นักเรียนไม่รู้จักอุปกรณ ์
การทดลองและท�าการทดลองไม่ได้ท�าข้อสอบประเมิน
ก่อนเรียน-หลังเรียนไม่ได้	 และผลสอบระดับระดับชาติ
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้คะแนนต�่ามากโดยได้
คะแนนเฉล่ียร้อยละ	 13	 (โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ,	
2554)	อาจสืบเนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจในการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์	 ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร	์ 
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติในการทดลองจริงเนื่องจากขาดอุปกรณ์
การทดลองวิทยาศาสตร์และโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสขาดการสนับสนุนในด้านการจัดซื้ออุปกรณ  ์
การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์	และยังไม่มีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยที่ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียน	ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาแนะน� า โรง เรี ยนบ ้ านแพงหนองเหนือ	 
(พ.ศ.2556)	 ให้ครูมีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นราย
บุคคลหรือรายกลุ่มหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงโดยเฉพาะกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร	์ 
ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความสมดุลทั้งภาคความรู้
และปฏิบัติ	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหต ุ
ที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 สังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนคราชสีมาพบว่า	 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็น
สาเหตโุดยทางตรงและทางอ้อมต่อทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	ได้แก่	พฤติกรรมการสอนของครู	ความรู้พื้น
ฐานเดิม	 ความถนัดทางการเรียน	 และเจตคติต ่อ
วทิยาศาสตร์	ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูแบบทีเ่ป็นสาเหตโุดย
ทางอ้อมต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ได้แก่	แรง
จงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์โดยตวัแปรทัง้หมดสามารถร่วมกนัอธิบาย
ความแปรปรวนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์
(มะลิวรรณ์	พันธุ์นิล,	2554)
	 จากเหตุผลและความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ที่มี
ความส�าคัญในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของนักเรียน	 
ดงันัน้	การพัฒนาบทปฏิบตักิารวทิยาศาสตร์	เร่ือง	สารรอบ
ตัวเรา	 จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 
มีกระบวนการที่ ส ่ ง เส ริมให ้นัก เรียนได ้ฝ ึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ	มีขั้นตอนที่
ชัดเจน	 ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่	 ผู้วิจัย 
จึ งสนใจ ท่ี พัฒนาบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์	 
เรื่ องสารรอบตัว เรา เ พ่ือ เป ็นแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการ	เรื่อง	สารรอบตัวเรา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	80/80

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์	

เรื่อง	สารรอบตัวเรา

 3.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ขั้น พ้ืนฐานก ่อนเรียนและหลัง เรียน	 

ของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร	์ 

เรื่อง	สารรอบตัวเรา

	 4.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี 

ต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เร่ือง	 

สารรอบตัวเรา

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 					1.1	ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี	้เป็นนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ทีเ่รยีนในรายวิชาวทิยาศาสตร์	กลุม่

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	โรงเรยีนบ้านแพงหนองเหนอื	

อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ภาคเรียนที่	 2	 

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	2	ห้องเรียน	จ�านวน	58	คน	 

ซึ่งจัดนักเรียนคละกลุ่ม

     	1.2	กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่6	โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ	จ�านวน	1	ห้องเรียน	

จ�านวน	32	คน	ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม

	 2.	เนื้อหา

	 	 	 ในการวิจัยคร้ังนี้มุ ่งศึกษาบทปฏิบัติการตาม

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์	เรื่อง	สารรอบตัวเราของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 สาระที่	 3	 สารและสมบัติของสาร	 

ตามมาตรฐาน	ว	3.1	และ	ว	3.2	จ�านวน	12	บทปฏิบัติ

การ	ดังนี้	1)	สมบัติของแก๊ส	2)	สมบัติของเหลว	3)	สมบัติ

ของของแขง็	4)	การจ�าแนกสารเป็นกลุม่โดยใช้สถานะหรอื

ใช้เกณฑ์อ่ืนที่ก�าหนด	 5)	 การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน

โดยการร่อน	 6)	 การแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดย 

การตกตะกอน	 7)	 การแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการ

การการกรอง	 8)	 การแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดย 

การระเหดิ	9)	การแยกสารบางชนดิทีผ่สมกนัโดยการระเหย

แห้ง	 10)	 การส�ารวจและจ�าแนกประเภทของสารต่าง	 ๆ	 

ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 11)	 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ของสาร	12)	การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร

	 3.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

			 	 	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการก�าหนดระยะเวลาการวิจัย

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557

	 4.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 				ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

			 		ตัวแปรตาม	ได้แก่	1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	

2)	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน,	 

ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องการสร้างบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	

เรื่อง	สารรอบตัวเรา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 	 1.	บทปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์และคูม่อืประกอบ

การสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่องสารรอบตัวเรา	

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 	 2.	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง

สารรอบตัวเรากลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์	 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	แบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ	4	ตัวเลอืก 

จ�านวน	50	ข้อ

	 	 3.	 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน	 เรื่องสารรอบตัวเรา	 กลุ่มสาระ 

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	แบบปรนยั

ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือกจ�านวน	50	ข้อ

	 	 4.	 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อบทปฏิบัติการ	 เรื่อง	สารรอบตัวเรา	กลุ่มสาระการ
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เรียนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	จ�านวน	1	ฉบับ	 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)

	 การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองเบื้องต้น	

(Pre-Experimental	 Research)	 ซึ่งใช้แผนการทดลอง

แบบ	 Control	 Group	 Pretest-Posttest	 Design	 

(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2538)	แบบแผนการ

ทดลองมีรายละเอียดดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง

	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองโดยอธบิายขัน้ตอนการ
การเรยีนด้วยบทปฏิบตักิารวทิยาศาสตร์	เรือ่ง	สารรอบตวั
เรา	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	จากนัน้ด�าเนนิการ
เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่องสารรอบตัวเรา	
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ตามแผนการเรยีนหลงั
จากการเรยีนด้วยบทปฏบัิติการวทิยาศาสตร์	เร่ือง	สารรอบ
ตัวเราครบทุกเร่ืองท�าการทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	
โดยใช้แบบทดสอบที่ผู ้วิ จัยสร้างขึ้น	 แล้วเก็บข้อมูล 
ความพึงพอใจของเด็กที่ได้รับจากการเรียนด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจ	เมื่อแล้วเสร็จผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
ทัง้หมดและวเิคราะห์ข้อมลูโดยวธิทีางสถติแิละสรปุผลการ
ทดลอง
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองตามก�าหนด
ระยะเวลาแล้ว	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมมา

วิเคราะห์ดังนี้

 	 1.	วเิคราะห์หาประสิทธภิาพของบทปฏบิตักิาร
วิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์	 80/80	 โดยใช้สูตร	 E1/E2	 
(เผชิญ	กิจระการ,	2544)
	 	 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ	 t	 -test	 (Independent	

Samples)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)
	 	 3.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาที่	 6	 ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โดยน�าผลคะแนนท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ียและก�าหนดเกณฑ์ใน

การแปลความหมายค่าเฉลี่ย	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)

ผลการวิจัย

	 ตอนที	่1	ประสทิธภิาพของบทปฏบิตักิาร	เรือ่งสาร

รอบตัวเรา	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติ

การ	เร่ือง	สารรอบตวัเรากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่6	 มีประสิทธิภาพ	 E1/E2	 เท่ากับ	

83.33/86.44	 ซึ่งเป ็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้	 80/80	 

มีรายละเอียดดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	ประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ	เรื่อง	สาร	

	 	 รอบตัวเรา	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		

	 	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 ตอนท่ี	2	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ	 เร่ืองสารรอบตัวเรา	 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 พบว่า	 นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ	 เรื่อง 

	สารรอบตวัเรากลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	มคีะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้

แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 ตอนที่	 3	การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ	เรื่องสาร

รอบตวัเรา	กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	พบว่า	นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ	 เรื่อง	 
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สารรอบตวัเรากลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	มคีะแนน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงกว่า

นักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	.01

	 ตอนที่	 4	 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่6	ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยบทปฏบิติั

การวิทยาศาสตร์	เรื่อง	สารรอบตัวเรากลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์	 พบว่า	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

มคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง	 สารรอบตัวเรา	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์ 

อยู่ในระดับมาก	(x̄=	4.42,	S.D.	=	.50)	และเมื่อพิจารณา

รายข้อจากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับแรกได้ดังนี้	 ข้อที่มี

คะแนนเฉลีย่รวมมากทีส่ดุ	คอืครจูดักจิกรรมให้นกัเรยีนได้

ปฏิบัติทดลองจริง	(x̄	=	4.78,	S.D.	=	.42)	รองลงมาคือ

นักเรียนสามารถน�าเอาทักษะวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้	(x̄	=	4.69,	S.D.	=	.54)	และภาษาทีใ่ช้มคีวาม

ชัดเจน	เข้าใจง่าย	(x̄	=	4.56,	S.D.	=	.52)	ตามล�าดับ

อภิปรายผล

	 1.	การเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	เรื่อง	

สารรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	 

มีประสิทธิภาพ	E1/E2	เท่ากับ	83.33/86.44	เป็นไปตาม

เกณฑ์	80/80	ทีต่ัง้ไว้เนือ่งจากกจิกรรมมคีวามหลากหลาย

นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามบทปฏิบัติการ

ท้ัง	 12	 บท	 และเป็นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับ 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อรอุมา	ละมุล	(2541)	ได้พัฒนาการพัฒนาบทปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร์เรื่องความสามารถของวัสดุธรรมชาติใน

การดูดซับโลหะหนักที่ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 พบว่าบทปฏิบัติ

การทางเลือกส�าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น 

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	 80/80	 โดยทั้ง	 5	

ชุดมีประสิทธิภาพตามล�าดับดังนี้ 	 81.42/86.32,	

82.63/83.15,	 86.55/83.40,	 82.33/81.81	 และ	

80.40/82.20	 ซึ่งบทปฏิบัติการทางเลือกเหล่านี้เหมาะ

ส�าหรับใช้กับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในระดับ

กลางถึงต�่าขนาดห้องเรียนประมาณห้องละ	 40	 คน	 และ

เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์	รวมถึงงานวิจัยของ	

Campbel		และ	Chad	(2012)	ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้ด้วย

บทปฏิบัติการในชั้นเรียน	 เพ่ือปรับปรุงห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร ์ ให ้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนและ 

ให้นักเรียนใช้ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 

พบว่า	ชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มีความ

จ�าเป็นและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

รวมถึงประสบการณ์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะเกิด

ขึน้กบัตวันกัเรียนด้วย	นอกจากนี	้Jones-Held,	Paoletti,	

Glick	และ	Held		(2010)	ได้ศึกษาการเรียนในวชิาชีววทิยา

ศาสตร์พื้นฐานด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้

นกัเรยีนท่ีเรียน	วชิาวทิยาเบือ้งต้น	สามารถค้นคว้าทดลอง

ในห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง	 สามารถวิเคราะห์	 และน�า

เสนอหรืออธิบายเนื้ อหาได ้ 	 นัก เรียนที่ เรี ยนวิชา

วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน	เรามแีนวทางในการค้นคว้าหาค�าตอบ

ด้วยตนเอง	 สามารถวิเคราะห์และน�าเสนอผลงานได้ดีขึ้น	

ซึ่งบทปฏิบัติการจะมีลักษณะให้นักเรียนสามารถค้นคว้า

หาค�าตอบและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีค�าถามท่ีช้ีแนะให้

นักเรียนได้ฝึกการสังเกตแปลความหมายข้อมูลและลงข้อ

สรุป	 นักเรียนจะได้ค้นพบแนวความคิดหลังจากศึกษา

ส�ารวจภาคสนามและการอภปิรายหลงับทปฏบิตักิารฝึกชี้

บ่งและแก้ปัญหาโดยกจิกรรมบางตอนจะเร่ิมต้นด้วยปัญหา

นกัเรยีนต้องคิดค้นและส�ารวจหาสาเหตขุองปัญหาเพ่ือหา

ทางแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้นักเรียน	 ได้ฝึกการชี้บ่งปัญหา

และการแก้ปัญหา	กิจกรรมในบทปฏิบัติการเป็นกิจกรรม

ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสมีการ

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่าทุกคนสามารถ

เรียนจากบทปฏิบัติการนี้ได้และกิจกรรมท่ีก�าหนดในบท

ปฏิบัติการจะพยายามให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์
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	 2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนรู้ด้วย 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 	 เรื่อง	 สารรอบตัวเรา	 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เนื่องจากนักเรียนเรียนรู้

ในการจัดกิจกรรมด้วยบทปฏิบั ติการวิทยาศาสตร	์ 

เร่ือง	 สารรอบตัวเรา	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

อย่างสนใจและสนุกสนาน	 ท�าให้นักเรียนสามารถเข้าใจ

เนื้อหาได้ดีขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประนอม	 

วุฒิพันธ์	 (2550)	พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	

สารชีวโมเลกุลของแมลงในท้องถ่ินส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6	พบว่า	นักเรียนเรียนด้วยบทปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารชีวโมเลกุลของแมลงในท้องถิ่น	 

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ	

16.00	 คิดเป็นร้อยละ	 41.30	 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เท่ากับ	31.69	คิดเป็นร้อยละ	79.20	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิที่

ระดับ	 .01	รวมถึงงานวิจัยของ	Kurbanoglu	and	Akın	

(2010)	 ที่ได ้ศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนด้วย 

บทปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์	เพือ่ศกึษาห้องทดลองทาง

วทิยาศาสตร์ทีม่คีวามเหมาะสมกับนักเรยีน	โดยให้นกัเรยีน

ใช้ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้	 และความ

วิตกกังวลในการเรียนด้วยการทดลองหรือบทปฏิบัติการ	

พบว่า	 การให้นักเรียนได้เรียนด้วยชุดปฏิบัติการและ

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มีความจ�าเป็นและส่งผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของนกัเรยีนนัน้เป็นไปในทางทีด่	ีแต่นกัเรยีน

ยงัมคีวามวติกกงัวลในการเรยีนรูเ้นือ่งด้วยการไม่คุน้เคยใน

การทดลองหรือการเรียนด้วยชุดปฏิบัติการ	 นอกจากนี้	

(Kathleen,	 and	 Joseph,	 2009)	 ศึกษาเรื่องการเรียน 

การทดลองปฏิบัติการโดยบูรณาการกับเทคโนโลยี	 พบว่า

นั ก เรี ยนชอบ ท่ี จะล ง มื อป ฏิ บั ติ ด ้ ว ยตน เอ ง ซ่ึ ง มี 

การบูรณาการกับเทคโนโลยี	 นักเรียนมีความเข้าใจ 

ในเนื้อหามากขึ้น	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นซึ่งการเรียน 

การสอนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครูท�าหน้าที ่

ให้ค�าแนะน�าต่าง	 ๆ	 ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผล 

การท�ากิจกรรมการเรียนรู้	 กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่

ภายในห ้องเรียนจะด�าเนินไปด ้วยตัวนักเรียนเอง	 

การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์	

ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในห้องทดลอง

จริงและเกิดเป็นความสนใจในการเรียนรู้	

	 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนรู้ด้วย 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เรื่องสารรอบตัวเรามีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	เนื่องจาก

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เกดิจากการเรยีนรู้จาก

การลงมือปฏิบัติ	 ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า	 กิจกรรม 

น่าสนใจและเรียนรู้อย่างเข้าใจ	ซึ่งทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์	เป็นพฤตกิรรมท่ีใช้ในการเสาะแสวงหาความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถในการใช้กระบวน 

การคิด	 เพ่ือค ้นคว ้าหาความรู ้และแก้ป ัญหาอย่าง

คล ่องแคล ่วและช�านาญโดยใช ้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	 8	 ทักษะ	 ได้แก่	 1)	 การสังเกต	 

2)	การวัด	3)	การจ�าแนกประเภท	4)	การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา	 5)	 การค�านวณ	 

6)	การจัดท�าและสือ่ความหมายข้อมลู	7)	การลงความเหน็	

จากข้อมูล	8)	การพยากรณ์	ตามแนวของสถาบันการสอน

วิ ทยาศาสตร ์ และ เทค โน โลยี โ ดยสอดคล ้ อ งกั บ	 

วารีย์	บุญลือ	(2553)	ได้พฒันาบทปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์	

เร่ืองการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์	 ส�าหรับนักเรียนช่วง

ชั้นที่	3	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน	2.2	ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อยู่ใน

ระดับดีมาก

	 4.	นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	6	มีความพึงพอใจ

ต่อการการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 โดยรวม

อยูใ่นระดบั	มาก	(x̄	=	4.42,	S.D.	=	.50)	และเมือ่พจิารณา

รายด้านจากมากไปหาน้อย	3	อันดบัแรกได้ดงันี	้เฉลีย่รวม

มากท่ีสุด	คือครจูดักิจกรรมให้นักเรยีนได้ปฏิบตัทิดลองจริง	

(x̄=	4.78	,	S.D.	=	.42)	รองลงมา	คือ	นักเรียนสามารถ 
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น�าเอาทักษะวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 

(x̄ =	4.69,	S.D.	=	.54)	และภาษาทีใ่ช้มคีวามชดัเจน	เข้าใจ

ง่าย	(x̄ =	4.56,	S.D.	=	.52)	และนักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อบทปฏิบัติการ	เมือ่พิจารณารายด้าน	จากมากไปหาน้อย	 
3	 อันดับแรกได้ดังนี้	 ชุดกิจกรรมประโยชน์ต่อการเรียน	
เรื่องการจ�าแนกสารในชีวิตประจ�าวัน	 (x̄ =	 4.53,	 
S.D.	=	 .57)	 รองลงมาชุดกิจกรรมประโยชน์ต่อการเรียน	
เรื่องการแยกสารโดยการร่อน	(x̄	=	4.47,	S.D.	=	.57)	และ
ชุดกิจกรรมประโยชน์ต่อการเรียน	 เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร	(x̄	=	4.46,	S.D.	=	.51)	ตามล�าดับที่เป็น
เช่นนี้เพราะลักษณะเฉพาะการเรียนการสอนโดยใช้บท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครูท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าต่าง	 ๆ	 
ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผลการท�ากิจกรรม 
การเรียนรู้	 กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ภายในห้องเรียนจะ
ด�าเนินไปด้วยตัวนักเรียนเอง	 การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติในห้องทดลองจริงเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์	 นักเรียนจึงเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได	้
ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	
8	ทักษะ	ได้แก่	1)	การสังเกต	2)	การวัด	3)	การจ�าแนก
ประเภท	 4)	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา	 5)	 การค�านวณ	 6)	 การจัดท�าและ 
สื่อความหมายข้อมูล	 7)	 การลงความเห็นจากข้อมูล	 
8)	การพยากรณ์

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.	ครูควรน�าบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ชั้นประถม
ศกึษาปีท่ี	6	ไปใช้กบันักเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนจรงิ
	 2.	ครตู้องบอกจดุประสงค์การเรยีน	บทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร์	ให้กบันกัเรยีนเพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้ท�ากจิกรรม
ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 ได ้อย่างถูกต้องใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
	 3.	ครตู้องอธบิายชีแ้นะ	การทดลองการใช้สารเคมี
ในการทดลองกิจกรรมทุกครั้ง	 เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
	 ผลการพัฒนาบทปฏิบัติการ	เรื่อง	สารรอบตัวเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	
ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา	 และความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
	 ขอกราบขอบพระคุณ	 คณะครูและขอขอบใจ
นักเรียน	 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	
จังหวัดมหาสารคาม	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้
โรงเรยีนเป็นสถานทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิยั	ให้ความ
อนุเคราะห์ในการใช้โรงเรียนเป็นสถานที่พัฒนาเครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการวิจยั	และคอยอ�านวย	ความสะดวกต่าง	ๆ 	ท�าให้
การศึกษาค้นคว้าครัง้นีส้�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด	ีผูว้จิยัขอน้อม
บชูาพระคุณบดิา	มารดา	และผูม้พีระคุณต่อผูว้จิยัทกุท่าน	
ตลอดจนบรูพาจารย์ทุกท่านท่ีให้การอบรมส่ังสอนผู้ศึกษา
ค้นคว้าจนประสบความส�าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
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บทบาทศิลปินแห่งชาติต่อความเป็นชาติและสังคมวัฒนธรรมไทย

The Role of National Artist on Nationalization andSocial Thai Culture
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาบทบาทศลิปินแห่งชาต	ิต่อความเป็นชาตแิละสงัคมวฒันธรรมไทย	เป็นการ

ศึกษาจากเอกสาร	และภาคสนาม	ข้อมูลการวิจัยรวบรวมจากการสังเกตสัมภาษณ์ผู้รู้จ�านวน	3	คน	ผู้ปฏิบัติจ�านวน	5	คน	

บุคคลทั่วไปจ�านวน	5	คน	และน�าเสนอผลการวิจัย		ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์		

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน	ศิลปะอันทรงคุณค่าและแสดงศักดิ์ศรีของชาติ	ต้องเป็นบุคคลส�าคัญ

ทางด้านศิลปะท่ีอุทิศตน	 สร้างสรรค์และสืบสานงานศิลปะของชาติให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั้ง	 ด้านทัศนศิลป์	 ศิลปะ 

การแสดง	และวรรณศิลป์	ผลงานของศิลปินซึ่งได้รับการยกย่อง	เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติถือเป็นมรดกวัฒนธรรม

ทางจติวญิญาณของชาตทิีจ่ะด�ารงอยูต่ลอดไปซึง่ครรูจันา	พวงประยงค์	ได้รับการยกย่อง	และเชดิชเูกยีรตใิห้เป็นศิลปินแห่ง

ชาติสาขาศิลปะการแสดง	นาฏศิลป์ไทย	ปี	พ.ศ.	2554	มีบทบาทส�าคัญต่อความเป็นชาติและสังคมวัฒนธรรมไทยด้วยการ

เป็นต้นแบบของการเป็นศิลปินที่ดี	 ที่ถ่ายทอดความรู้แบบดั้งเดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดให้กับศิลปินรุ่นหลังและกลุ่มบุคคล

ทัว่ไป	อกีทัง้สร้างสรรค์งานด้านนาฏยศลิป์ด้วยการคดิประดษิฐ์ท่าร�าให้กบัระบ�าชดุใหม่	ๆ 	และเป็นผู้ทรงความรู้ด้านนาฏศิลป์

ที่มีประสบการณ์การแสดง	และมีองค์ความรู้ที่สั่งสมจนช�านาญและเชี่ยวชาญเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า	 เป็นปราชญ์

ที่มีความรู้ความสามารถทางศิลปะที่มีผลงานปรากฏ	 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปล้วนเป็นคุณูปการยิ่งต่อการเรียนรู้และรักษา

วัฒนธรรมของชาติ	

Article Info: Received 19	November,	2018;	Received in revised form	15	January,	2019;	Accepted	23	January,	2019

1  นิสิตปริญญาเอก	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.	อีเมล:	nantawan9553@gmail.com
    Ph.D.,	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Mahasarakham	University.	Email:	nantawan9553@gmail.com
2  รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
		Associate	Professor	at	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Mahasarakham	University.
3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
		Assistant	Professor	at	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Mahasarakham	University.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

130

ABSTRACT

	 This	research	aims	to	study	the	role	of	national	artist	on	nationalization	and	social	Thai	culture.	

It	 is	a	study	 from	document	and	field	works.	Research	datas	have	been	collected	by	observation,	

interview	of	3	key	informants,	5	practitioners,	5	general	key	informants	and	research	presentation	is	

discussed	by	descriptive	analysis.

	 The	result	of	this	study	were	us	follow	that	artists	who	are	creating	the	valuable	arts	work	and	

expressing	the	national	dignity	must	be	the	important	people	in	arts	who	are	dedicated	themselves	to	

creating	and	conserving	the	art	of	the	nation	that	has	been	revealing	to	public	both	visual	arts	and	

performing	arts	as	well	as	literature.	The	works	of	artist,	which	have	been	admired	as	national	artist,	

are	considered	as	spirit	of	national	cultural	heritage	that	will	be	everlasting	existed.	As	such,	master	

RajjanaPuangprayong	has	been	honoredand	promoted	to	national	artist	in	performing	arts	(Thai	Dance)	

in	2011.	She	plays	the	important	role	on	nationalization	and	Thai	social	culture	by	mean	of	being	the	

archetype	of	best	artist	in	passing	on	traditionally	knowledge	to	the	next	generations	of	artists	and	

general	people	together	with	the	creative	art	works	which	is	generated	by	dance	invention	of	artist	

through	new	dances.	Furthermore,	she	is	being	an	expert	on	dance	that	is	enriched	by	performing	arts	

experience	and	having	accumulated	knowledge	as	well	as	being	valuable	 individual	 resources.The	

national	artist	has	to	be	a	knowledge	expert,	have	an	ability	of	arts	which	have	had	outstanding	arts	

work	to	public	generally.	Finally,	she	is	appreciated	by	general	peoplein	contribution	on	learning	and	

national	cultural	conserving	of	the	nation.

KEYWORDS: ROLE	/	SOCIAL	CULTURE.

บทน�า

	 ศลิปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานศลิปะอนัทรงคณุค่าและ

การแสดงศักดิ์ศรีของชาติเป็นบุคคลส�าคัญทางด้านศิลปะ

ท่ีอทุศิตนสร้างสรรค์และสืบสานงานศลิปะของชาติให้เป็น

ท่ีปรากฏต่อสาธารณชนผลงานของศลิปินแห่งชาติถอืเป็น

มรดกวัฒนธรรมอันล�้าค่าที่มีคุณูปการยิ่งต่อแผ่นดิน 

ในขณะท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงาน	 ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติถือเป็นมรดกวัฒนธรรม 

ทางจติวญิญาณของชาตทิีจ่ะด�ารงอยูต่ลอดไป	ควรยกย่อง

เชิดชูเกียรติเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดขวัญและก�าลังใจ 

แก่ศิลปินแห่งชาติ	 สามารถด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ศักด์ิศรีพร้อมที่จะสร้างสรรค์	 พัฒนาผลงานให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษาของชาติในอนาคตโดย

ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของรัฐที่จะต้องส่งเสริมให้ศิลปินได้

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตน	ของชาต	ิเชือ่มโยงจากอดตี

มาสู ่ป ัจจุบันและเป็นการ	 ถ ่ายทอดภูมิป ัญญาของ

บรรพบุรุษในอดีตผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	

ควรมีคุณูปการยิ่งต่อการเรียนรู ้และรักษาวัฒนธรรม 

ของชาติ	 ดังนั้นการนิยามค�าว่าศิลปินหรือต�าแหน่งศิลปิน

แห่งชาติจึงล้วนแต่มีนัยสูงส่งและงดงาม	 เป็นทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณค่าเป็นปราชญ์ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ทางศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันล�้าค่าไว้เป็นมรดก 

ของแผ่นดิน	(ปริตตา	เฉลิมเผ่าอนันตกูล,	2534)	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

131

      			ดงันัน้นีศ้ลิปะการแสดงด้านนาฏศลิป์ไทย	จึงเปรยีบ
เสมอืนเครือ่งมอืท่ีมนษุย์เราใช้เป็นตวักลางในการเชือ่มโยง
อารมณ์ความรู้สึกความคิดของตนเพื่อถ่ายทอดให้บุคคล
อืน่ได้เข้าใจรบัรู	้ถึงส่ิงทีต่นต้องการจะแสดงออก	การแสดง
ถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรม 
ซึ่งผู ้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ ่งยากใน 
การตีความ	 ส่วนอารมณ์ความรู ้สึกถึงแม้จะอยู ่ในรูป
ลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริง	 แต่ผู้ชมทั่ว	 ๆ	 ไปสามารถ 
สื่อสัมผัสได้โดยตรงจาก	 ผู้แสดง	 ผู้แสดงมีหน้าที่ในการ
ควบคุมร่างกาย	 น�้าเสียง	 อารมณ์ความรู้สึกด้วยจิตส�านึก
และรูส้กึจรงิในสิง่ทีต่นเองกระท�าอย่างจรงิใจ	นอกจากนัน้
ผู้แสดงต้องจ�าบท	ค�าพูด	และต้องศึกษาถึงบุคลิกตัวละคร
นัน้	โดยทิง้บุคลิกความเป็นตนเองตลอดเวลาทีส่วมบทเพือ่
ให้ผสมกลมกลืนกันไปกับการแสดงของตัวละครอื่น		 
การแสดงจึงคล้ายกับการเล่นสมมติเป็นความเพลิดเพลิน
ที่มนุษย์เราทุกคนเล่นมาตั้งแต่วัยเด็ก	ประสบการณ์เช่นนี้
เป็นส่วนหนึง่	ของชวีติมนษุย์เรากบัทุกคนในความพยายาม
ที่จะหลีกหนีความเป็นตัวเองไปเป็นผู้อื่น	 ไปมีชีวิตอยู่ใน
จินตนาการใหม่ในสถานการณ์ใหม่ที่เราไม่อาจจะพบ 
ในชวีติประจ�าวนัเราพยายามเสแสร้งคดิว่าเป็นผูอ้ืน่ในขณะ
ที่	มีจิตส�านึกปกติดีอยู่ทุกประการ	การเสแสร้งเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีเราสามารถน�ามาใช้เพื่อประเมินผลของความ
เป็นนักแสดงได้ในที่สุด	 เราต้องไม่ลืมว่าศิลปะการแสดง
เป็นผลผลิตที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน 
นักแสดงและจากมันสมองของความเป็นมนุษย์นอกจาก
ผลงานแล้วสิง่ทีต่ดิตามมาในความเป็นศลิปะกค็อืความคดิ
ทัศนคติศิลปินนักแสดงสร้างขึ้นมาด้วยอารมณ์ความรู้สึก
จากจินตนาการบางครั้งเป็นความกดดันอย่างรุนแรงด้วย
ความเจบ็แค้นความทกุข์ยากความยตุธิรรมผลงานจงึไม่ได้
แสดงออกแต ่ ใน เรื่ อ งของความสุขความสมหวั ง 
ความเอือ้อาทรหากแต่เป็นความรูส้กึทีอ่ดัอัน้จากภายในท่ี
ทรงพลังรุนแรงบ่อยครั้งที่งานแสดงงานศิลปะเหล่านี้มี
อิทธิพลอ�านาจน่ามหัศจรรย ์สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ชมหรือผู้เสพงานศิลปะเหล่านี้ได้	 และ 
บ่อยคร้ังอีกเช่นกันที่งานศิลปะได้สร้างจิตส�านึกท่ีดีและ	 
ไม่ดีได้	(สดใส	พันธุโกมล,	2542)	

	 สังคมวัฒนธรรมไทยท่ีหล่อหลอมความเป็น
นาฏศิลป์ของครูรัจนา	 พวงประยงค์ได้รับการคัดเลือก 
เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง	ในปีพุทธศักราช	
2554	 มีบทบาทของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการ
แสดงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณูปการ
ต่อวงการนาฏศิลป์ไทยและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
โดยเฉพาะการแสดงละครร�าประเภทละครนอกท่านเป็น
ปูชนียบุคคลที่มีความอัจฉริยภาพที่เป็นต้นแบบของนาง
ตลาดอีกทั้งเป็นครูและนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
จากความส�าคัญข้างต้นพบว่าบทบาทของศิลปินต่อความ
เป็นชาตแิละสงัคมวฒันธรรมไทยต้องเป็นผูส้ร้างสรรค์งาน
ศิลปะอันทรงคุณค่า	 และสร้างความเป็นศักด์ิศรีของชาติ
ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญทางด้านศิลปะที่อุทิศตน
สร้างสรรค์และสืบสานงานศิลปะของชาติให้ปรากฏต่อ
สาธารณชนและสังคมเพ่ือเป็นมรดกวฒันธรรมของชาตใิห้
ด�ารงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
	 เพ่ือศึกษาบทบาทศิลปินแห่งชาติของ	 ครูรัจนา	
พวงประยงค์	ต่อความเป็นชาติและสังคมวัฒนธรรมไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเอกสารต�าราต่าง	 ๆ	 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 (Document)	 การรวบรวมข้อมูลจากภาค
สนาม	(Field	Study)	โดยการสัมภาษณ์การสนทนาและ
น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียงและเขียนเป็นรายงาน
วิจัย	 โดยมีกลุ ่มบุคคลผู ้ให ้ข ้อมูลคือกลุ ่มผู ้รู ้ 	 (Key	
informant)	 จ�านวน	 3	 คนกลุ ่มผู ้ปฏิบัติ	 (Casual	
informants)	จ�านวน	15	คน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คิดเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยมี
รายละเอียดดังนี้	
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	 	 1.	 ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เรื่องบทบาทศิลปินแห่งชาต	ิ ต่อความเป็นชาติและสังคม
วฒันธรรมไทย	คอืประชากรท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบัศลิปะการ
แสดงทั่วไปกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา	 ผู ้วิจัยใช้กลุ ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่วิจัยซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้กลุ่มผู้ปฏิบัติ
และกลุ่มบุคคลทั่วไป	
	 	 2.	 กลุ ่มตัวอย่างผู ้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้	
	 	 	 2.1	กลุ่มผู้รู้	(Key	informants)	คือกลุ่ม
บุคคลท่ีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ประกอบด้วยศิลปิน
แห่งชาตแิละผู้เชีย่วชาญด้านนาฏยศิลป์ไทย	จ�านวน	3	คน	
						 	 	 2.2	กลุม่ผูป้ฏิบัติ	(Casual	informants)	
คือกลุ่มบุคคลที่เคยปฏิบัติ	 หรือร่วมมือปฏิบัติ	 และได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีโดยเก็บข้อมูลจากการ
สนทนากลุม่ประกอบด้วยศลิปินอาวโุสและอาจารย์ทีส่อน
นาฏยศิลป์ไทยจ�านวน	5	คน	
					 	 	 2.3	 กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลทั่วไป	 (General	
informants)	คอื	กลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องในเป็นอาจารย์และ
ศิษย์	จ�านวน	5	คน

เครื่องมือในการวิจัย

	 1.	แบบส�ารวจ	(Survey)		โดยผูว้จัิยใช้แบบส�ารวจ

เพื่อเก็บข ้อมูลโดยแบ ่งประเด็นการส�ารวจต ่าง	 ๆ	 

ก่อนท�าการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยสอบถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปะการแสดงโดยทั่วไป	 นอกจากนั้นผู้วิจัยได้สอบถาม

หน่วยงานเพื่อน�ามาเป็นความรู้เบื้องต้นในบริบทพื้นที่

ศึกษาวิจัยครั้งนี้	และน�ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย	

	 2.	การสังเกต(Observation)		

	 	 การเป็นศิลปินแห่งชาติ	 ประกอบด้วยการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	

 3.	แบบสัมภาษณ์	(Interview	Guide)	แบ่งเป็น	

	 	 3.1	 แบบไม่มีโครงสร้าง	 (Un-	 structured	

Interview)	ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้จ�านวน	3	คน	เพื่อศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นศิลปินแห่งชาติ	

	 	 3.2	แบบมโีครงสร้าง	(structured	Interview)	

แบ่งเป็น	3	ชุดดังนี้

	 	 	 ชุดที่	1	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

เพ่ือเก็บข ้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ ในด ้านกระบวนการ 

เป็นศิลปินแห่งชาติ	 ใช ้สัมภาษณ์ผู ้รู ้จ�านวน	 3	 คน	 

ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	ด้านประวัติความเป็นมา	การเข้าสู่

กระบวนการเป็นศิลปินแห่งชาติ

	 	 	 ชุดที่	2	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้ในการเป็นศิลปิน 

แห่งชาติ	และสังคมวัฒนธรรมไทย	 ใช้สัมภาษณ์	ผู้ปฏิบัติ

จ�านวน	5	คน

	 	 	 ชุดที่	3	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นศิลปินแห่งชาติของสังคม

ไทย	 โดยใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ัวไปจ�านวน	 20	 คนใน

ประเด็นต่าง	ๆ	

	 	 การวจิยัครัง้นีร้ปูแบบของการวจิยัเป็นการวจิยั

เชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผู้วิจัยได้ศึกษา

จากข้อมูลเอกสารที่ เ ก่ียวข้องการสัมภาษณ์ผู ้รู ้ 	 (Key	

informant)	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	(Casual	informant)	และกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป	 (General	 informant)	 เครื่องมือใน 

การวิจยัศกึษาความเหมาะสมของเครือ่งมือโดยขัน้ตอนใน

การสร้างเครื่องมือมีขั้นตอนดังนี้	

	 	 	 1)	การก�าหนดวัตถุประสงค์และ

กรอบแนวคิดในการวิจัย	

	 	 	 2)	 การก�าหนดค�านิยามศัพท์ปฏิบัติการ

ในการวิจัยให้ชัดเจน	

	 	 	 3)	การสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ศึกษา	

	 	 	 4)	 น�าเครื่องมือวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบความครอบคลุมของเนื้อหา	 (Content	 Validita)		 

และความน่าเชื่อถือ	

   5)	 น�าเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจ

คุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

กับกลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูลท่ีก�าหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้

โดยมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้	
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	 	 	 1.	สมุดบันทึก	

	 	 	 2.	เครื่องบันทึกเสียง	

   3.	กล้องถ่ายวีดิโอและกล้องถ่ายภาพนิ่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เพื่อให้การศึกษาได้	 ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นจริงและ

ครอบคลมุเนือ้หาอย่างสมบรูณ์ผูว้จิยัจงึเป็นผูด้�าเนนิการเกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 1.	 วิธีการวิจัยเอกสาร	 (Documentary	

Study)	 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มี

เอกสารเกี่ยวกับ	บทบาทศิลปินแห่งชาติต่อความเป็นชาติ

และสังคมวัฒนธรรมไทย	แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาได้แก่	

	 	 	 1.	ส�านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

	 	 	 2.	ส�านักวิทยบริการมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	

	 	 	 3.	หอสมุดแห่งชาติ	

	 	 	 4.	ฐานข้อมูลออนไลน์	TDC	(Thai	

Digital	 Collection),	 Thai	 IS	 (Thai	 Librac	 Interted	

System)

	 	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 (Field	

Studyies)	 ใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยวิธีการเปิดเผยตัวโดยแจ้ง

ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้องในสถานทีน่ัน้	ๆ 	ให้ทราบถงึวัตถปุระสงค์

ของผู ้ วิจัยและเพื่อให ้ผู ้ วิจัยสามารถเก็บข ้อมูลได  ้

ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ที่เก็บ

รวบรวม	 จดบันทึก	 ไว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 

เครื่องมือหากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีขั้นตอนดังนี้	
	 	 1.	 น�าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจัดหมวดหมู่ตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยในแต่ละข้อ	 และจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง	3	กลุ่ม	
												 2.	สรุปข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง

ของข้อมูลและจ�าแนก	 ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหา
ความมุ่งหมายของการวิจัย
	 	 3.	การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	(Metho-
dological	Triangulation)	และตรวจสอบความน่าเช่ือถอื
ของข้อมูลโดย	ใช้วิธี	โดยการน�าข้อมูลกลับไปให้อ่านหรือ
กลบัไปถามผูใ้ห้ข้อมลูซ�า้อกีเพ่ือให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นความจรงิ	
(สุภางค์	จันทวานิช,	2540:	130)	โดยตรวจสอบว่าข้อมูล
ท่ีได ้มาเพียงพอหรือยัง	 ข ้อมูลสามารถตอบปัญหา 
ของการวิจัยหรือไม่	 ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงการผู้วิจัยจะมีการ
ตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลที่ได้มานั้นแท้จริงอย่างไร	
	 ในการวเิคราะห์ข้อมูลผู้วจิยัได้ด�าเนนิการวิเคราะห์
ข้อมูลตามความมุ ่งหมายของการวิจัยโดยน�าข ้อมูล 
ท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารและข้อมูลภาคสนามจาก 
การสัมภาษณ์ที่จดบันทึกไว ้ ในลักษณะ	 ค�าบรรยาย	
(Descriptive)	เพ่ือน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ให้เหน็ภาพโดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยการจ�าแนกข้อมูล	 (Typological	
Analysis)	 คือจ�าแนกข้อมูลเป็นชนิดโดยใช้ทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ได ้แก่ทฤษฎีพ้ืนฐานการออกแบบ	 ทฤษฎี
กระบวนการสร้างสรรค์ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์	 แนวคิด
บทบาทศิลปินแห่งชาติ	 ต่อความเป็นชาติและสังคม
วัฒนธรรมไทย	 ส�าหรับในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยน�าเสนอข้อมูลในประเด็น	ที่ศึกษาด้านต่าง	ๆ	
ด ้วยการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive	
Analgsis)	 พร ้อมภาพประกอบบางตอน	 จากนั้น 
จึ งท� าการสรุปผลอภิปรายผลและข ้อ เสนอแนะ 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องบทบาทศิลปินแห่งชาติต่อความเป็น

ชาติและสังคมวัฒนธรรมไทย	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

มีวัตถุประสงค ์ เพื่ อศึกษาบทบาทศิลป ินแห ่ งชาติ 

ของครูรัจนา	 พวงประยงค์	 ต่อความเป็นชาติและสังคม

วัฒนธรรมไทย

	 ในด้านประวัติความเป็นมา	 และการเป็นศิลปิน 

แห่งชาติ	 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิจัยบุคคลส�าคัญคือ	 ครูรัจนา	

พวงประยงค์	และก�าหนดขัน้ตอนการวิจยัตามวตัถปุระสงค์
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การวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารการส�ารวจการสังเกต 

การสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่โดยผูว้จัิยแบ่งประชากร

กลุ่มตัวอย่างออกเป็น	3	กลุ่มคือ

  1.	กลุม่ผูรู้	้(Key	Informants)	เกีย่วกบัศลิปิน

แห่งชาติ	 และผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทยจ�านวน	

3	คน		

															2.	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	(Casual	informants)	ได้แก่	

ศิลปินอาวุโสและอาจารย์ผู้สอนนาฏยศิลป์จ�านวน	5	คน	

  3.	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทัว่ไป	(General	informants) 

ได้แก่	ศิลปินและนักแสดง	จ�านวน	10	คน

อภิปรายผล
	 ผลการศกึษาบทบาทศลิปินแห่งชาต	ิต่อความเป็น
ชาติและสังคมวัฒนธรรมไทย	พบสาระที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
	 	 1.	 ศิลปินแห่งชาติเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าเป็นปราชญ์ทางด้านศิลปะเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถเป็นผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันล�้าค่า	 
สูงเด่นจนเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนทางด้านทัศนศิลป	์
ศิลปะ	สถาปัตยกรรม	วรรณศิลป์	และศิลปะการแสดงผล
งานของศิลปินแห่งชาติจึงเป็น	 มรดกทางวัฒนธรรมทาง
วตัถท่ีุล�า้ค่าของชาตทิีมี่คณูุปการยิง่ต่อแผ่นดิน	และเจ้าของ
ผู้ผลิตผลงาน	 ซ่ึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปิน
แห่งชาต	ิคอื	เป็นมรดกวฒันธรรมทางจิตวญิญาณของชาติ
ที่มีความส�าคัญควบคู ่กัน	 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนศิลปินให้มีขวัญก�าลังใจสามารถสร้างสรรค์ 
ผลงานและพฒันางานศลิป์ให้ตกทอดเป็นมรดกของอนชุน
รุ่นหลังสบืไปจงึมกีารคดัเลอืกและแต่งต้ังให้เป็นศลิปินแห่ง
ชาติเพื่อเชิดชูเกียรติและถ่ายทอดผลงานภูมิปัญญาของ
ศิลปินแห่งชาติ	(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,	2554)
	 	 ศิลปินไทยจ�านวนมากได้สร้างสรรค์ผลงานไว้
ให้แก่ประเทศชาติในสาขาต่าง	 ๆ	 ซึ่งในทางทัศนศิลป์	
วรรณศิลป์	 และศิลปะการแสดงถือว่าเป็นงานที่มีความ
ส�าคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรม	 ความเจริญรุ่งเรือง	
หรอืความเป็นชาตติัง้แต่อดีตมาจนถงึปัจจุบัน	โดยมีศลิปิน
เป็นผูท้�าหน้าทีส่ร้างสรรค์	อนรุกัษ์	สบืทอดและพฒันางาน
ศิลปะอันทรงคุณค่าผ่านกาลเวลามาเป็นสมบัติอันล�้าค่า
ของแผ่นดนิ		ท�าให้ประเทศไทยได้รบัการยกย่องสรรเสรญิ

จากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่น	 
มีเอกลักษณ์เป็นศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันล�้าเลิศ
เหล่านีน้บัวนัจะถกูลืมเลือนไม่ได้รับการดแูลสนบัสนนุโดย
เฉพาะศิลปินพื้นบ้านที่อยู่ในท้องถ่ินต่าง	 ๆ	 ความรู้ความ
สามารถที่มีอยู่ไม่ได้รับการสืบทอดและค่อย	ๆ	สูญหายไป
ในที่สุด	สมควรที่จะยกย่องส่งเสริมสนับสนุนและให้ก�าลัง
ใจแก่ศิลปินเหล่านี้
	 	 จากการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะ
การแสดง	 ในปีพุทธศักราช	 2554	 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกคือ	 
ครรูจันา	พวงประยงค์	นบัได้ว่าท่านคอืผูส้ร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะการแสดงเป็น	 บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณปูการต่อวงการนาฏศิลป์ไทยและเป็นท่ีประจกัษ์
ต่อสาธารณะชนโดยเฉพาะการแสดงละครร�าประเภท
ละครนอก	 ท่านเป็นปูชณียบุคคลท่ีมีความอัจฉริยภาพ 
ที่เป็นต้นแบบในบทบาทของ	 “นางตลาด”	ที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกบัเกณฑ์การคัดเลอืกศลิปินแห่งชาตทิกุประการ
ภาพที่ 1	การเข้ารับพระราชทานรางวัล	ศิลปินแห่งชาติ

(ที่มา:	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,	2554)

	 บทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยคนหนึ่ง	 อันจะน�า
ไปสู่การสร้างสรรค์งานศลิปะการแสดง	จากการทีค่รรูจันา	
พวงประยงค์	 ได้รับการฝึกฝนจากครูอาจารย์ทั้งในหน้าที่
ความเป็นนาฏศิลปินและครูผู้สอนนาฏศิลป์จนมีความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะบทบาทของตัวนาง	 ทั้งการแสดง	 
นางโขนและนางละคร	โดยเฉพาะการแสดงละครนอกโดย
ได้รับคัดเลือกให้แสดงบททีต้่องใช้ทักษะพิเศษ	เช่น	อารมณ์
โกรธกร้ิว	 หึงหวง	 ตลกขบขัน	 แม้บทนางพิการก็สามารถ 
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ตีบทได้อย่างงดงาม	 สื่ออารมณ์ได้สมจริง	 เช่น	 การแสดง
โขนเป็นนางมณีเมขลา	 นางเบญกาย	 นางสุพรรณมัจฉา	
นางนารายณ์	 นางวานริน	 บทนางยักษ์	 เจ้าอารมณ์	 เช่น	
นางส�ามนกัขา	นางแก้วอดุร	นางอดลุปีศาจ	แสดงละครใน
บทนางยุบล	 บทมะเดหวี	 แสดงละครพันทางในบท 
สร้อยฟ้า	 ตอนสร้อยฟ้าละเลงขนมเบื้อง	 เป็นคุณย่าทอง
ประศรตีอนขนุแผนส่องกระจกมนต์	นางตานตัีวแปลงตอน
พลายเพชรพลายบัวออกศึก	 แสดงละครดึกด�าบรรพ์ 
เป็น	 นางศูรปนขาตอนขึ้นหึง	 เป็นนางคันธมาลีตอน	 
ท้าวสนันรุาชชบุตวั	ล้วนเป็นงานทีไ่ด้ชือ่เสยีงมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูรัจนา	 พวงประยงค์	 ได้รับบท 
เป็นนางเมรีจากเรื่องรถเสน	 ที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงในการ
แสดงให้ท่านอย่างมาก	ด้วยการสวมบทบาทตัวละครตบีท
แตก	 ที่เรียกว่าหากใครที่ได้ชมการแสดงของท่านต้องมี
ความรูส้กึหลงใหลในตวัละครนีแ้ละนบัเป็นจดุเด่นทางการ
แสดงของท่านอีกด้วย
	 บทบาทของศลิปินแห่งชาตต่ิอความ		เป็นชาตแิละ
สงัคมวฒันธรรมไทยของครรูจันา	พวงประยงค์	(การสือ่สาร
ส่วนบุคล,	20	พฤษภาคม	2559)
 1. เป็นต้นแบบของการเป็นศิลปินที่ดี
	 	 จากการศึกษาบทบาทของครูทางด้านนาฏ
ศิลป์ครูรัจนา	 พวงประยงค์	 ที่เป็นต้นแบบและสืบทอด
ศิลปะการแสดง	 กอรปกับความสามารถที่โดดเด่นในด้าน
การแสดงโดยใช้ทักษะเป็นพิเศษจนได้ชื่อว่ามีความ
สามารถโดดเด่น	 คือการแสดงบทบาทและอารมณ  ์
อันสมจริงในบทนางเอกละครนอก	“นางตลาด”	แทบทุก
เรื่อง	 ที่นับว่ายอดเยี่ยมคือบทบาทนางเมรีในเรื่องรถเสน	
บทนางวิฬาร์ในเรื่องไชยเชษฐ์	 บทแก้วหน้าม้าตอนร�าเย้ย
ซุ้ม		บทบาทนางยี่สุ่นในเรื่องลักษณะวงศ์	นางมณฑาตอน
ลงกระท่อม	นอกจากจะเป็นศลิปินท่ีมกีระบวนร�างามมาก
แล้ว	 ยังเป็นครูผู้รักษาขนบประเพณีในการแสดงไว้อย่าง
ถกูต้องครบครันตามแบบฉบบัเป็นนางเอกรปูลกัษณ์งดงาม	
แขนอ่อนยากจะหาใครเหมือน	 นับเป็นศิลปินบทนางที่มี
ความสามารถสูงส่ง	ตีบทได้สมจริงทุกบทบาท	ทั้งมีความ				
สง่างามสมทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ยีิง่แก่ศลิปินรุน่หลงัครรูจันา	
พวงประยงค์	 ไม่ได้มีความสามารถแค่ในฐานะนักแสดง
เท่านั้น	 ท่านยังมีความสามารถในการก�ากับการแสดง	 
การออกแบบท่าร�าในระบ�าต่าง	 ๆ	 ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในกรม

ศิลปากรและองค์กรภายนอกหลายชุด	มีผลงานการแสดง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เป็นครูที่พร้อมด้วยความ
เมตตาและมีความตั้งใจจริง	ในการถ่ายทอดความรู้มีศิษย์
เป ็นจ�านวนมากได ้ รับการถ ่ายทอดความรู ้ล ่ า สุด 
ใน	 พุทธศักราช	 2554	 ได้รับพระราชทานเข็ม	 พระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในงานแสดงโขน	 

ตอน	ศึกไมยราพณ์สะกดทับ	ในฐานะศิลปินอาวุโส
ภาพที่ 2	การสร้างสรรค์ร�าถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

(ที่มา:	ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร,	2560)
ภาพที่ 3		ครูรัจนา	พวงประยงค์	ขณะถ่ายทอดท่าร�า

ให้ลูกศิษย์ในบทนางเบญกาย
(ที่มา:	รัจนา	พวงประยงค์,	2559)
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 2. การถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษา
	 	 ด ้วยความตั้งใจในการท�างานและความ
สามารถในทางด้านนาฏศิลป์ของครูรัจนา	สะท้อนออกมา
จากบทบาททีไ่ด้รบัในแต่ละครัง้โดยได้รบัคดัเลอืกให้แสดง
ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ	 อาทิ	 การแสดงอารมณ์โกรธกริ้ว	 
หึงหวง	 ตลกขบขัน	 แม้แต่บทนางพิการ	 และที่ส�าคัญ
บทบาทนางตลาดในการแสดงละครนอกทีส่ร้างช่ือเสยีงให้
กบัครรูจันา	พวงประยงค์จนเป็นทีรู่จ้กัในฐานะทีเ่ป็นศลิปิน
ผูร้�างามยังเป็นครทูีร่กัษาขนบประเพณใีนการแสดงถกูต้อง
ครบถ้วนตามแบบฉบับเป็นนางเอกรูปงาม	 แขนอ่อน 
ยากจะหาใครเหมือนนับเป็นศิลปินตัวนางที่ มีความ
สามารถสูง	 ตีบทได้	 สมจริงทุกบทบาทและสง่างาม 
สมกับเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิลปินรุ ่นหลัง	 จนได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติสูงสุดให้เป็นศิลปินแห่งชาติในป	ี 
พ.ศ.	 2554	 ถึงแม้ครูรัจนา	 พวงประยงค์	 จะได้รับ 
การยกย่องสงูสดุ	ท่านยงัคงเดินหน้าทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงาน
โดยเฉพาะการลงมาช่วยสร้างสรรค์งานในระดับท้องถิน่ใน
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่น	 ๆ	 นับว่าเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ความเป็นไทยและความเป็นชาติเกิดประโยชน์ต่อ
คนในชาติอย่างแท้จริง

ภาพที่ 4		ครูรัจนา	พวงประยงค์	ถ่ายทอดท่าร�าเมรี
ให้กับนางสาวเสาวรักษ์		ยมะคุปต์
(ที่มา:	รัจนา		พวงประยงค์,	2559)

 3. การคิดสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทย
	 	 ครูรัจนา	 พวงประยงค์	 ได้ศึกษาแนวคิดการ
ประดิษฐ์ท่าร�า	และการสร้างสรรค์ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ
นาฏศลิปิน	คณาจารย์ทางด้านนาฏศลิป์	นกัวชิาการ	ท�าให้

ได้แนวคิดว่าการจะประดษิฐ์ท่าร�าให้ดไีด้ต้องอาศัยความรู้	
ความสามารถ	ความช�านาญ	ในการประดิษฐ์		ท่าร�า	ทั้งนี้
ในการประดิษฐ์ท่าร�าแต่ละครั้งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความงาม	 ตามหลักสุนทรียศาสตร์	 และสอดคล้อง 
กับวัฒนธรรม	ค่านิยมในท้องถิ่นที่น�ามาเป็นต้นแบบท่าร�า
นัน้		การออกแบบท่าร�า	ระบ�าประเภทต่าง	ๆ 	ต้องออกแบบ
สร้างสรรค์	 และออกแบบท่าร�าโดยยึดหลักตามจารีต
นาฏศิลป์ไทย
 4. การเป็นคลังความรู้ด้านศิลปะวัฒนธธรม
	 	 ครูรัจนา	พวงประยงค์	เป็นผู้แสดงโขน	ละคร	
ระบ�า	 และการแสดงเบ็ดเตล็ดในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์	กองการสังคีตกรมศิลปากร
ผลงานการแสดง	ตัง้แต่	พ.ศ.	2497	-	2551	ทีม่ปีระสบการณ์
การแสดง	 และมีองค์ความรู ้ ท่ี ส่ังสมจนช�านาญและ
เชี่ยวชาญ
	 	 นอกจากหน้าทีส่อนแล้ว	ยงัต้องท�าหน้าทีก่�ากบั
การแสดงอีกด้วยครูรัจนา		พวงประยงค์	ได้ยึดมั่นในหลัก
การทีค่รสูอนไว้อย่างจรงิจงั	โดยศกึษารายละเอยีด	เมือ่บท
ละครที่จะแสดงได้เขียนไว้บริบูรณ์แล้ว	 โดยต้องอ่านบท
ทวนหลายรอบ	 และการเป็นผู้อ�านวยการแสดงจะต้อง			
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 ในการสร้างตัว
ละครให้เหมาะสมตามบทนัน้	ๆ 	นบัว่า	ผูก้�ากบัเป็นก�าลงัที่
ส�าคัญท่ีสุดท่ีจะท�าให้งานละครส�าเร็จตามเป้าหมาย	
นอกจากผู้อ�านวยการแสดงได้วางแนวไว้แล้ว	 เม่ือมาท�า
หน้าท่ีบนเวทีก็คือ	 หน้าที่ของผู้ก�ากับการแสดงซึ่งต้องท�า
หน้าที่การศึกษาดีที่ก�าหนดไว้ผลงานก�ากับการแสดง
	 	 ครูรัจนา	พวงประยงค์	 ได้เดินทางไปเผยแพร่
การแสดงนาฏศิลป์ไทยไปต่างประเทศ	ในฐานะนกัแสดงท่ี
มีความสามารถ	และเชี่ยวชาญในด้านการแสดงหลายครั้ง	
ได้แก่	สาธารณรัฐประชาชนลาว	ประเทศพม่า	ฟิลิปปินส์	
อินเดีย	 อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 สหรัฐอเมริกา	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	ฯลฯ	และ
เดินทางไปฐานะผู้แสดงและผู้ก�ากับการแสดง	 ทั้งในงาน
ราชการและในส่วนงานที่เอกชนขอความอนุเคราะห์	
	 	 บทบาทของศิลปินแห่งชาติต่อความเป็นชาติ
และสังคมวัฒนธรรมไทย	 ของครูรัจนา	 พวงประยงค	์ 
มีคุณูปการต่อวงการนาฏศิลป์ไทยท่ีมีครูผู้มีประสบการณ์
ความรู้ที่ช�่าชองและแม่นย�าเป็นเสาหลักในการให้ความรู้
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และถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย	 ตามแบบฉบับละครหลวง 
ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดเป็นความ
ช�านาญ	 และสืบทอดต่อไปยังชนรุ ่นหลังท�าให้ศิลป
วัฒนธรรมไทยยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการศึกษาเรื่อง	 บทบาทศิลปินแห่งชาติ	 
ต่อความเป็นชาติและสังคมวัฒนธรรมไทยเป็นการศึกษา
ชีวิตของครูรัจนา	 พวงประยงค ์นาฏศิลป ินผู ้หญิง 
ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและความเป็นผู ้หญิงที่สังคม
ยอมรับมาเป็นศิลปินแห่งชาติ	 มีอัจฉริยะในการแสดง 
จากประสบการณ์ที่มีต ่อวิชาชีพ	 ต ่อผู ้คนรอบข้าง 
ที่เกี่ยวข้อง	วงการนาฏศิลป์และต่อคนอื่น	ๆ	ในสังคมอัน
จะน�าไป	 สู่การสร้างงานศิลปะ	 สาขาศิลปะการแสดงซึ่ง
สอดคล้องกับ	(ภัณฑิรา	กอบศิลป์,	2558)	ที่กล่าวว่าครูรัจ

นา	พวงประยงค์	มีอัจฉริยภาพในการออกแบบสร้างสรรค์
และออกแบบท่าร�าโดยยึดหลักตามจารีตนาฏศิลป์ไทยและ
สอดคล้องกับ	(วิคเตอร์เทอร์เนอร์,	1969)	นักมานุษวิทยา
ที่กล ่าวว ่าการแสดงเป็นการสร ้างสรรค์ของมนุษย์	 
ซึ่งแสดงออกด้วยบทบาทที่ผ่านตัวละครหรือตัวบุคคล
เป็นการแสดงออกถึงความสามารถซึง่มีคุณสมบตัทิ�าให้เกดิ
การสร้างสรรค์อย่างอิสระและเป็นส่ิงทีมี่พลังในสังคมสมัย
ใหม่ซึ่งในการสร้างสรรค์นั้นจะอยู่ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	
ดนตรีละคร	ระบ�า	ร�าเต้น	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	 ควรศึกษาบทบาทของศิลปินแห่งชาติในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	
	 2.	 ควรศึกษาแนวคิดของศิลปินแห่งชาติในการ
สร้างสรรค์งานด้านศิลปะต่อชาตแิละสังคมวฒันธรรมไทย
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การพัฒนาทักษะ 4Cs ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PCBL 

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม

The Development of Students’ 4Cs skills by Using PCBL Instructional 

Model Supplemented with Question Techniques

รุ่งทิวา		จันทน์วัฒนวงษ์1

Rungtiwa		Chanwattanawong1

บทคัดย่อ

	 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถามส�าหรับพัฒนาทักษะ	 4Cs	 
ของนักเรียน	2)		เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูและนักเรียน	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	ครู	60	คน	และนักเรียน	ชั้น	ป.1-6	
1,238	คน	 โรงเรียนใน	สังกัด	 สพป.	 อุดรธานี	 เขต	 1	 และ	 เขต	 3	 เครื่องมือวิจัยคือ	 แบบทดสอบความรู้	 แบบประเมิน
ทักษะ4Cs		แบบสอบถามความคิดเห็นของครู	วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบค่า	
t	แบบ	t-test	dependent	และแบบ	One	Sample	t-test		
	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 รูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถามส�าหรับพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียน	
ประกอบด้วย	1.1)	รูปแบบพัฒนาครู	มี	3	ขั้นตอน	ได้แก่	สร้างความรู้ปลูกความใส่ใจพัฒนาทักษะ	4Cs	เสริมสร้างทักษะ	
4Cs	ในห้องเรยีน		และ	การสะท้อนผลและถอดบทเรียน	1.2)	รปูแบบพัฒนานกัเรยีน	มี	7	ขัน้ตอน	ได้แก่	ขัน้เตรยีมพร้อมใจ
กาย	ขั้นถามคิด	พินิจปัญหา		ขั้นคิดค้นทางแก้เฉพาะตน	ขั้นรวมพลค้นทางออกโดยกลุ่ม	ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง																				
ขั้นทบทวนอีกครั้งก่อนปรับใช้		และขั้นน�าสู่การปฏิบัติจริง	โดยมีการบูรณาการการใช้ชุดค�าถาม	OEPC	ชุดค�าถามของ	De	
Bono	และชุดค�าถาม	DEAL	ในขั้นที่	2-7	2)	ผลการพัฒนาครูและนักเรียน	พบว่า	2.1)	ครูมีคะแนนทดสอบความรู้หลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ความสามารถในการเขียนแผนการสอน	อยู่ในระดับดี
เยี่ยม	และมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะ	4Cs	ตามรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	2.2)	นักเรียนมีคะแนนทักษะ	
4Cs	หลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และมีทักษะ	4Cs	อยู่ในระดับคุณภาพได้มาตรฐาน			
  
ค�าส�าคัญ: ทักษะ	4Cs	/	รูปแบบการสอน	PCBL	/	การใช้ค�าถาม	
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ABSTRACT

	 The	research	objectives	were:	1)	to	develop	a	PCBL	 instructional	model	supplemented	with	
question	techniques	for	develop	students’	4Cs	skills	2)	to	study	the	development	result	of	teachers	
and	students.	The	sample	group,	consisted	of:	1)	60		teachers	and	1,238	school	students	Prathomsuksa	
1-6	from	the	schools	under	Udon	Thani		PEASO		Area	1	and	3.	The	research	tools	were	a	test,	an	
evaluation	and	a	questionnaire.	Percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	for	dependent	sample	
and	One	Sample	t-test	were	used	to		analysis	the	data.	

 The	 result	 of	 this	 study	were	 us	 follow	 that	 results	were:	 1)	 the	 PCBL	 instructional	model	
supplemented	with	question	techniques	for	develop	students’	4Cs	skills	consisted	of		1.1)	The	teacher’s	
development	pattern	included	3	steps:(1)	creating	knowledge		4Cs	skills	development,	(2)	enhancing	
4Cs	skills	in	a	classroom	and	3)	reflection	and	lesson	learned.	1.2)	The	student	development	pattern	
consisted	of	7	steps:	(1)	preparation,	(2)	asking	and	perceiving	the	problem,	(3)	inventing	specific	solutions,	
(4)	combined	searching	by	a	group,	(5)	learning	to	share	and	telling,	(6)	reviewing	before	deployment,	
and	 (7)	 implementing.	2)	 the	 results	of	 teacher	and	student	developments	 revealed	were:	 (1)	The	
teacher’s		cognitive	score	after	development	was	statistical	significantly	higher	than	before	development	
at	the	.01	level	,	In	additional,	the	teacher’s	proficiency	with	writing	a	lesson	plan	was	very	good,	and	
the	teachers’	opinion	on	the	development	of	students’	4Cs	skills	using	the	PCBL	instructional	model	
as	a	whole	at	the	highest	level.	(4)	the	students’	4Cs	skill	score	after	development	of	Prathomsuksa	
1-6,	was	statistical	significantly	higher	than	the	criterion	at	.05	level	and	the	4Cs	skill	average	score	was	
at	the	standard	level.	

KEYWORDS:	4CS	SKILLS	/	PCBL	INSTRUCTION	MODEL	/QUESTION	TECHNIQUES.

บทน�า

	 ทักษะที่จ�าเป ็นส�าหรับการด�ารงชี วิตอย่างมี

คณุภาพในศตวรรษที	่21	หนึง่ในสามทักษะ	คอื	ทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (ทักษะ	 4Cs)	 ซึ่งเป็นคุณค่าและ

ความสามารถของคนในศตวรรษท่ี	 21	 ประกอบด้วย	 

การคิดอย ่างมี วิจารณญาณ	 (Crit ical	 Thinking)	 

การส่ือสาร	 (Communication)	 การท�างานร่วมกัน	

(Collaboration)	 และการสร้างสรรค์	 (Creativity)	 

|(ภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	(Partnership	for	21st 

Century	Skills,	2008)	ทักษะดังกล่าวเป็นกระบวนการ

หรือวิธีการที่สามารถใช้เป ็นเครื่องมือในการเรียนรู  ้

การท�างานการปฏิสมัพนัธ์กับผูอ่ื้น	และการตัดสนิใจกระท�า

การใด	ๆ	จึงจ�าเป็นที่จะพัฒนาให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณา

การทักษะ	4Cs	ในเนื้อหาวิชาการและสอนทักษะโดยตรง

ที่เป็นอิสระจากเนื้อหาวิชา	 ฉะน้ันการพัฒนาทักษะ	 4Cs	

ให้ประสบความส�าเร็จตามที่คาดหวังได้ต้องอาศัยระบบ

การเรียนการสอน	(วิจารณ์	พานิช,	2556;	ทิศนา	แขมมณี,	

2557)		กระทรวงศึกษาธกิารได้น�าทักษะ	4Cs	ก�าหนดเป็น

เป้าหมายด้านสมรรถนะส�าคัญของผูเ้รยีน	ในหลกัสตูรแกน

กลางการศึกษา	พุทธศักราช	2551	ได้แก่	การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	การคิดสร้างสรรค์	และการสื่อสาร	ส่วนการ

ท�างานเป็นทีมน�ามาบูรณาการในเนื้อหาวิชาหลักและ

กระบวนการเรียนรู้ใน	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	นี้ก็แสดงให้

เห็นว่าหลักสูตรแกนกลางของชาติได้ก�าหนดทิศทาง 
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การบ่มเพาะเยาวชนให้มีคณุค่าและความสามารถในทกัษะ	

4Cs	ไว้อย่างชัดเจน	พร้อมเสนอแนวทางการจัดการเรียน

การสอนให้โรงเรยีนและครผููส้อนน�าไปสูก่ารปรบัใช้ในการ

พฒันานกัเรยีน	(กระทรวง	ศกึษาธกิาร,	2553)	แต่กลับพบ

ว่า	 สภาพและคุณภาพของนักเรียนยังไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายด้านสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร	สะท้อน

จากผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของไทย	โดยสถาบนั

วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติหลายสถาบัน	

ต่างให้ผลที่บ่งชี้อย่างสอดคล้องกันถึงความตกต�่าของ

คุณภาพการศึกษาของไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 โครงการ	

PISA	 (Programme	 for	 International	 Student	

Assessment)	 ได้รายงานผลด้านสัมฤทธิ์ผลการเรียน

คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	พบว่า	นกัเรยีนมธัยมศกึษา

ปีที	่3	ของไทยได้คะแนนในกลุม่ต�า่ต่อเน่ืองมาตลอด	10	ปี	

โดยประมาณร้อยละ	50	ของนกัเรยีนทัง้หมดได้คะแนนใน

ระดับต�่ากว่าเกณฑ์ทั้งสองวิชา	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2560)	 ซึ่งการประเมิน 

ดังกล่าวอาจประเมินทักษะการเรียนรู้ได้ไม่ครอบคลุมทุก

ด้าน	แต่ก็สะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาของไทย	
	 จากประเด็นปัญหาของการศึกษาไทยที่กล่าวมา
ข้างต้น	 ตัวหลักสูตรอาจจะไม่ใช ่สาเหตุของปัญหา	
กระบวนการน�าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 
ต่างหากท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา	 นั่นหมายถึง	 ครูผู้สอน 
ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตรโดยตรง	ทั้งนี้	“ครูผู้สอน”	ถูกผลิตมา
จากหลักสูตรที่ใช ้ส�าหรับการสอนในศตวรรษที่ 	 20	 
ในขณะที่	 “นักเรียน”	 ยุคปัจจุบันต้องมีทักษะการเรียนรู	้ 
การท�างานและการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 (ดาว์พงษ	์	
รตันสุวรรณ,	2559)	“ครผููส้อน”	จงึจ�าเป็นต้องได้รบัพฒันา
ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจทีช่ดัเจนในความหมาย	ระบวนการ	
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับยุคสมัย	และเท่าทันโลก	เพราะ
ครูถือเป็นบุคคลหรือกลไกส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนา
คุณภาพเยาวชนให้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต
ในศตวรรษที	่21	เพือ่เป้าหมายในการสร้างคนให้้มีคณุภาพ	
สามารถเรียน	 ท�างาน	 และใช้ชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ได้	 

(นวพร	ชลารักษ์,	2558)	

	 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี	 21	 

ควรเริ่มที่การพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในความ

หมาย	 องค์ประกอบและขั้นตอนสอนทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	ก่อนซึ่งจะท�าให้ครูเกิดความมั่นใจ	มีเครื่อง

มือในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนได้ตามความคาดหวัง	 

(ทิศนา	 แขมมณี ,	 2557)	 การตอบโจทย ์ดังกล ่าว

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน	ีโดย	(รุ่งทิวา	จนัทน์วฒันวงษ์,

2559)	ได้วจิยัพัฒนารปูแบบการส่งเสรมิความสามารถของ

ครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ

พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี	21	พบว่า	การพัฒนาครู

ด้วยการท�าให้ครูมีความรู ้ความเข้าใจในความหมาย	 

องค์ประกอบ	 และขั้นตอนวิธีการสอนทักษะการคิดใน

ศตวรรษที่	21	ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคิดให้แก่ครู

และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่	 21	 

แก่นักเรียนเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 และบทสรุปของ

งานวิจัยยังพบว่า	รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ

การคิดในศตวรรษที่ 	 21	 (รูปแบบการสอน	 PCBL:	

Problem	Solving	Creative	Thinking	Based	Learning)	

สามารถพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่ง

มีพ้ืนฐานจากทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และการ

สร้างสรรค์	ของนักเรียนสูงขึ้นได้	และยังพบว่า	นักเรียนมี

พัฒนาการด้านการสื่อสารและสามารถท�างานร่วมกันกับ

ผู้อื่นได้ดี	

	 ด้วยเหตุผลข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะด�าเนินการ

วจิยัต่อยอดด้วยการเพิม่ตวัแปรการพฒันา	คอื	การสือ่สาร	

และการท�างานรวมกัน	 โดยน�ารูปแบบการสอน	 PCBL	

เสรมิด้วยการใช้ค�าถาม	โดยเน้นการบรูณาการใช้ค�าถามใน

กิจกรรมแต่ละขั้นตอนการสอน	 PCBL	 ด้วยชุดค�าถาม	

OECP	 เป็นชุดค�าถามที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

(สสวท.)	(วารีรัตน์	แก้วอุไร,	2550)	ชุดค�าถาม	De	Bono	

เป็นเครือ่งชีน้�าการคิด	ของเอ็ดเวร์ิด	เดอ	โบโน	(1970)	และ

ชุดค�าถาม	 DEAL	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ

การทดลอง	ของ	The	National	Society	for	Education	
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in	 Art	 and	 Design	 (2016)	 โดยมีความเชื่อว่าการที่

นักเรียนมีการใช้ค�าถามก�ากับตนเองในการคิดแก้ปัญหา	

รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น	 ด้วยการสื่อสาร

แนวคดิ	และสร้างความเข้าใจในการร่วมมอืกบักลุ่มได้ด	ีซึง่

สอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีดา	 เบ็ญควร	 (2555),	 

สพุลา	ทองแป้น	(2552),	ญาณากร	สทุสันมาล	ีและ	สเุนตร	

สืบค ้ า 	 (2552 ) 	 และ	 Nel son	 (1970 ) 	 พบว ่ า	 

การใช้ค�าถาม	 วิธีสอนกระบวนการแก้ปัญหา	 การเรียนรู้

แบบร่วมมือ	 และวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค�าถามสามารถพัฒนา	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 การสร้างสรรค์	 รวมถึงการท�างานกลุ่มได	้ 

ผูว้จิยัจงึด�าเนนิการวจิยัการพฒันาทกัษะ	4Cs	ของนกัเรยีน

โดยใช้รูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	

เป็นการตอบโจทย์การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน	

การพฒันาทกัษะ	4Cs	ให้แก่นกัเรยีน	ซึง่เป็นการเตรยีมครู

ผู้สอนและนักเรียนให้สามารถก้าวสู่ยุคปฏิรูปประเทศไทย	

4.0	ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย

										การพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบ

การสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	 เป็นการพัฒนา

ต่อยอดจากงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความ

สามารถของครใูนการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน

ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่	 21	 ของ	 

รุ ่งทิวา	 จันทน์วัฒนวงษ์	 (2559)	 เดิมใช้พัฒนาทักษะ 

การคิดในศตวรรษที	่21	ประกอบด้วย	ทกัษะการใช้ค�าถาม	

และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 มีพื้นฐาน 

จากทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้าง

สร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 

จากผลการวิจัยมีข้อค้นพบว่า	 รูปแบบการสอน	 PCBL	

ท�าให้ผู ้เรียนมีการพัฒนาทักษะการท�างานร่วมกันและ

ทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้น	ผู้วิจัยจึงสนใจเพิ่มตัวแปรในการ

พัฒนาอีก	2	ทักษะ	คือ	การสื่อสาร	(Communication)	

และการท�างานร่วมกัน	(Collaboration)	ร่วมกับตัวแปร

เดิม	คือ	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(Critical	Thinking)	

และการสร้างสรรค์	 (Creativity)	 ซึ่งงานวิจัยนี้	 เรียกว่า	

ทักษะ	4Cs	มีการด�าเนินงานดังนี้	

	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา

ครู	ผู้วิจัยยังคงยึดแนวคิดเดิมตามรูปแบบการสอน	PCBL	

คือ	วิธีการฝึกอบรมของจอยซ์และชาว์เวอร์	(Joyce	and	

Showers,	 1995	 อ้างใน	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา,	2550)	ซึง่มจีดุเด่นในการพัฒนาครอูย่างเป็นระบบ

เน้นให้ครนู�าองค์ความรูที้ไ่ด้ลงสูก่ารปฏบิตัจิรงิในห้องเรยีน	

และมีกระบวนการก�ากบัตดิตามให้ความช่วยเหลือต่อเนือ่ง		

ส่วนการก�าหนดเนื้อหาสาระในการพัฒนาครูน�าแนวคิด

การพัฒนาทักษะการสอนคิดในศตวรรษที่	21	ของทิศนา	

แขมมณี	 (2557)	 ซึ่งมีเนื้อหาและทักษะการสอน	 คือ	 

1)	ความรู้เกี่ยวกับ	ความหมาย	องค์ประกอบทักษะ 4Cs 

วธิสีอน	เทคนคิการสอน	และการวดัและประเมนิผลทกัษะ	

4Cs	2)	การเพ่ิมพูนทกัษะการสอนด้วยการจดัระบบนเิทศ

ภายใน	 สังเกตการสอน	 วิเคราะห์การสอนร่วมกัน	 การ

จัดการความรู้	 โดยให้ครูท�างานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	

และจดัระบบการให้ค�าปรกึษา	ความช่วยเหลือทางวชิาการ

แก่ครู								                           

	 หลักการแนวคิด	 และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ	 4Cs	 ใช้ขั้นตอนและวิธีการตามรูป

แบบการสอน	 PCBL	 7	 ขั้นโดยมีการเสริมด้วยชุดค�าถาม	 

3	ชดุ	คอื	1)	ชดุค�าถาม	OEPC		เป็นการตัง้ค�าถาม	4	ระดับ

ตามขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของบรูเนอร์	

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

(สสวท.)	 (วารีรัตน์	แก้วอุไร,	2550)	ประกอบด้วยค�าถาม	

4	 ระดับ	 คือ	 ระดับ	 การสังเกต	 (O	 :	 Observation 

Question)	 การอธิบาย	 (E	 :	 Explanation	 Question)	 

การตั้งสมมุติฐานหรือการท�านาย	 (P	 :	 Prediction 

Question)	 ควบคุมและสร้างสรรค์	 (C:	 Control	 and	

Creativity	Question)	2)	ชดุค�าถาม	De	Bono	เป็นเครือ่ง

ชีน้�าการคดิ	ของ	เอด็เวร์ิด	เดอ	โบโน	(1970)	ประกอบด้วย	

ค�าถามการคิดหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 (CAF),	 การคิดข้อด	ี 
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ข้อเสยีและข้อควรสนใจ	(PMI)	,การคดิทางเลอืก	ความเป็น
ไปได้	ตัวเลือก		(APC),	การาคิดมุมมองของคนอื่น	(OPV),	
การคิดเป้าหมาย	จุดหมายและวัตถุประสงค์	(AGO)	และ
การคิดสิ่งที่ตามมา	และ	ผลกระทบ	(C&S),	การคิดล�าดับ
ความส�าคัญอันดับแรก	 (FIP)	 และ3)	 ชุดค�าถาม	 DEAL	 
เป็นชุดค�าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์และการทดลอง	ของ	
The	 National	 Society	 for	 Education	 in	 Art	 and	
Design	 (2016)ประกอบด้วย	 ค�าถามเพ่ือการบรรยาย	 
(D	 :	 Describe)	 	 ค�าถามเพื่อการอธิบาย	 (E	 :	 Explain)	
ค�าถามเพื่อการวิเคราะห์	(A	:	Analyse)	และ	ค�าถามเพื่อ
การเชื่อมโยง	(L	:	Link)	ได้รูปแบบพัฒนานักเรียน	มี	7	ขั้น
ตอน	 เรียกว่า	 รูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้
ค�าถาม	

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วย
การใช้ค�าถามส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียน
	 2.	เพือ่ศึกษาผลการพฒันาครแูละนกัเรยีนตามรปู
แบบการสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม			
  
วิธีการวิจัย
	 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา	โดยประยุกต์
ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน	 มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ	ด�าเนินงานเป็น	2	ระยะ	คือ
 ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอน PCBL เสริม
ด้วยการใช้ค�าถาม 
	 	 การพัฒนารูปแบบการสอน	PCBL	 เสริมด้วย
การใช้ค�าถามส�าหรับพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียน	 
มีวัตถุประสงค์	1)	 เพื่อสังเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	ผลการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	
ทักษะ	 4Cs	 การใช้ค�าถาม	 รวมถึงการศึกษารูปแบบ 
การสอน	 PCBL	 2)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน	 PCBL	 
เสริมด ้วยการใช ้ค�าถามส�าหรับพัฒนาทักษะ	 4Cs	 
ของนกัเรยีน	และ3)	เพือ่พฒันาเคร่ืองมอืประเมนิทกัษะ	4Cs
         กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มทดลอง

	 	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 2	 กลุ่ม	 คือ	

กลุ่มที่	 1	 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการอภิปรายกลุ่มและ 

ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ	โดยมีเกณฑ์พิจารณา	

คือ	 1)	 มีความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	2)	มีประสบการณ์ 

ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	 และ	 
3)	 มีประสบการณ์ในการพัฒนาครู	 ได้ผู้เชี่ยวชาญ	 3	 คน	
กลุ่มที่	 2	 เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
การพฒันารปูแบบการส่งเสรมิความสามารถของครใูนการ
ออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะ
การคิดในศตวรรษท่ี	 21	 จากโรงเรียน	 3	 โรงเรียน	 คือ	
โรงเรยีนบ้านค้อดอนแคน	โรงเรยีนอนบุาลหนองหานวทิยา
ยน	และโรงเรียนบ้านหนองช้างคาวกอบง	 ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง	 มีเกณฑ์พิจารณา	 คือ	 1)	 เป็นครูที่ผ่าน 
การพัฒนาตามโครงการดังกล่าว	 2)	 สมัครใจเข้าร่วม
ทดลอง	 ได้ครูผู ้สอนระดับชั้นประถมศึกษา	 ปีที่	 1-6		
จ�านวน	9	คน	ส�าหรับใช้อภิปรายกลุ่ม	ตรวจสอบความเป็น
ไปได้ของรูปแบบต่อการพัฒนานักเรียน
	 	 กลุ่มทดลอง	 เป็นครูและนักเรียน	 ซึ่งเลือก 
ครูผู้สอนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล		เป็นกลุ่มทดลองได้ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษา	 ปีที่	 1-6	 	 จ�านวน	 9	 คน	 และเป็น
นักเรียนที่เรียนในชั้นของครูกลุ่มทดลอง	จ�านวน	150	คน	
 ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย
	 	 การพัฒนารูปแบบการสอน	PCBL	 เสริมด้วย
การใช้ค�าถามส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียน	
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 เครือ่งมือวจิยั	ผูว้จิยัพัฒนาขึน้โดยการทบทวน	
หลักการ	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	ได้แก่	1)	แบบประเมิน
ความเหมาะสมรูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้
ค�าถาม	ส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียน		เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า	5	ระดับ	รายการประเมิน	36	รายการ		
2)	 แบบประเมินแผนการสอนส�าหรับพัฒนาทักษะ	 4Cs	
ของนักเรียน	โดยใช้รูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วยการ
ใช้ค�าถาม		 เป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	รายการ
ประเมิน	 37	ข้อ	 จาก	7	องค์ประกอบ	3)	 แบบประเมิน
ความคดิเหน็ของครตู่อการพฒันาทกัษะ	4Cs	ของนกัเรยีน	
โดยใช้รูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	เป็น
แบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ		รายการประเมิน	25	ข้อ		
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พบว่า	เครื่องมือทั้ง	3	ฉบับ		มีค่าคะแนนความสอดคล้อง

อยูร่ะดบัมากถงึมากทีส่ดุ	(x̄	=	3.60,	S.D.	=	0.89)	4)	แบบ

ทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาทกัษะ	4Cs	ของนกัเรียน	

โดยใช้รปูแบบการสอน	PCBL	เสรมิด้วยการใช้ค�าถาม	เป็น

แบบปรนยัชนดิเลือกตอบ	5	ตวัเลอืก	50	ข้อ	ค่าดชันคีวาม

สอดคล้องอยูร่ะหว่าง	0.60–1.00	ค่าความยากง่ายระหว่าง	

0.40-0.63	ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.50–0.85	5)	แบบ

ประเมินทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียน	 พัฒนาจากเครื่องมือ

ประเมินทักษะ	4Cs	ทีพ่ัฒนาโดย	Belmont	High	School	

(2017),	 Tatanka	Elementary	 STEM	School	 (2016)	

และ	อคัรเดช	นลีะโยธนิ	(2559)	ได้แบบประเมนิทกัษะ	4Cs	

ของนักเรียน	 เป็นแบบประเมินตนเองของนักเรียน	 โดย

พิจารณาจากประเด็นพฤติกรรมการแสดงออกเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า	4	ระดับ	(สงูกว่ามาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	

ใกล้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน)	ประกอบด้วย4	ชดุ	คอื	แบบ

ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

รายการประเมนิ	4	พฤตกิรรม		แบบประเมนิความสามารถ

ในการสื่อสาร	 	 รายการประเมิน	 5	 พฤติกรรม	 	 แบบ

ประเมินความสามารถในการท�างานร่วมกัน	 	 รายการ

ประเมิน	4	พฤติกรรม		และแบบประเมินความสามารถใน

การสร้างสรรค์	รายการประเมิน	5	พฤติกรรม	พบว่า	เครือ่ง

มือทั้ง	4	ชุด	ค่าเฉลี่ยคะแนนความสอดคล้องของประเด็น

ในการวิเคราะห์แบบประเมิน	อยู่ระหว่าง	0.60–1.00		
 การเก็บและรวบรวมข้อมูลวิจัย
	 	 การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น	 3	 ช่วง	 คือ	 ช่วงที่	 1	
พฒันารปูแบบ	ผูว้จิยัน�าผลการสรปุการวจัิยพฒันารปูแบบ
การส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกจิกรรม
การเรียนการสอนที่ เน ้นการพัฒนาทักษะการคิด 
ในศตวรรษที่	 21	 มาพิจารณาหาจุดเด่นและจุดด้อย	 
เพ่ือเติมเต็มวิธีการและแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนา 
ตัวแปรที่ต ้องการพัฒนาคือ	 ทักษะ	 4Cs	 ก�าหนด 
กรอบแนวคิดวิธีการพัฒนาเสนอต่อผู้ช่วยชาญโดยการจัด
อภปิรายกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ	ในประเดน็เกีย่วกบั	เนือ้หาสาระ
ส�าคัญในการพัฒนา	 เทคนิควิธีการ	 กิจกรรม	 สื่อ	 และ 
การประเมินผล	น�าแนวคิดทีได้จากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูล

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย	 มาก�าหนด“รูปแบบ 
การสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถามส�าหรับพัฒนา
ทักษะ	4Cs	ของนักเรียน”	น�ารูปแบบจัดอภิปรายกลุ่มครู
ผู้สอนท่ีผ่านการพัฒนาตามรปูแบบการสอน	PCBL	จ�านวน	
9	คน	ร่วมกนัอภปิรายตรวจสอบความเป็นไปได้ในเบือ้งต้น
ในแต่องค์ประกอบ	ปรบัปรงุตามข้อเสนอ		น�ารปูแบบฉบบั
ร่างส่งให้ผู ้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ	น�ามาปรับ
แก้รูปแบบตามข้อเสนอ	 	 ช่วงที่	 2	 การพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินทักษะ	 4Cs	 จากการศึกษาเอกสารพบว่า	 ยังไม่
ปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทักษะ	 4Cs	 โดยตรง	 
ผูว้จิยัจงึด�าเนนิการ	1)	เริม่ทีก่ารก�าหนดตวัชีว้ดัทกัษะ	4Cs	
ของนักเรียน	 โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่	21	ที่ก�าหนดโดยภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่	21	(Partnership	for 21st Century	Skills,	2008)	และ	
(อัครเดช	นลีะโยธิน,	2559)	ผู้วจิยัพิจารณาเลือกตวับ่งช้ีของ
ทักษะ	 4Cs	 คือ	 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 
การสื่อสาร	 การท�างานร่วมกัน	 	 และการสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของเด็กไทย	2)	 ศึกษา
และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินทักษะ	 4Cs	 ที่พัฒนาโดย	
โดย	 Belmont	 High	 School	 (2017),	 Tatanka	
Elementary	 STEM	 School	 (2016)	 และอัครเดช	 
นีละโยธิน	 (2559)	 ผู้วิจัยน�าเครื่องมือการประเมินทั้ง	 3	
แหล่ง	ด�าเนินการแปลและถอดความเป็นภาษาไทย	ตรวจ
สอบโดยผู ้ เช่ียวชาญทางภาษา	 เพ่ือน�ามาพิจารณา
พฤติกรรมสอดคล้องตามนิยามและตัวบ่งช้ีพฤติกรรมใน
การแสดงออกของทักษะ	 4Cs	 เป็นกรอบแนวคิดในสร้าง
แบบประเมินทักษะ	 4Cs	 3)	 ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยอื่น	ๆ	ตามระเบียบวิธีวิจัย	ช่วงที่	
3	ทดลองใช้รูปแบบ	เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของรูป
แบบ	ผู้วิจัยประสานงานขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน
ที่ผ่านการพัฒนาโครงการวิจัยรูปแบบสอน	 PCBL	 ที่เน้น
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่	 21	ส�านักเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี	 เขต	 3	 รับสมัครครูกลุ่มทดลองใช้ 
รูปแบบ	 ด�าเนินการพัฒนาครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามรูป
แบบ	 2	 วัน	 (12	 ชั่วโมง)	 ครูท่ีผ่านการพัฒนาจัดท�า 
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แผนการสอน	 PCBL	 และน�าไปใช้ในการพัฒนานักเรียน	
จ�านวน	3	สัปดาห์	ๆ	ละ	2	ชั่วโมง	(จ�านวน	3	แผน)	โดยมี
การนิเทศเย่ียมชั้นเรียน	 2	 ครั้ง	 สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การทดลองมาพิจารณาปรับแก้รูปแบบ	 จัดพิมพ์เอกสาร
และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัฉบบัสมบรณ์ู	ส�าหรบัน�าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างในระยะที่	2
 ระยะที่ 2 การน�ารูปแบบไปใช้พัฒนาครูและ
นักเรียน 
	 	 ขั้นการน�ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาครูและ
นักเรียนในห้องเรียน	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาผลการ
พัฒนาครูตามรูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการ 
ใช้ค�าถาม	 และ	 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะ	 4Cs	 
ของนักเรียน		
          กลุ่มตัวอย่าง
	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 ครูผู้สอน	
และนักเรียนที่เรียน	 ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560		
จากโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี	เขต	1	และ	3		ได้มาโดยการรับสมัครครูที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 1)	 ครูผู้สอน
ท่ีท�าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 จ�านวน	 
60	คน	และ2)	นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 1-6	 จ�านวน	 1,238	 คน	 และเป็นนักเรียน 
ในห้องเรียนของครูกลุ ่มตัวอย่าง	 รายละเอียดปรากฏ	 
ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนครูและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

															จ�าแนกตามระดับ

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ตวัแปรต้น	ได้แก่	การใช้รปูแบบการสอน	PCBL	

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	

	 	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	

	 	 	 1.	 ความสามารถของครูในการพัฒนา

ทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน	 PCBL	

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	ได้แก่	1)	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ

สอน	PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	2)	ความสามารถใน

เขียนแผนการสอนส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียน 

โดยใช้รูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	

	 	 	 2.	 ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนา

ทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน	 PCBL	

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม

	 	 	 3.	 ทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียน	 ประกอบ

ด้วย	ความสามารถ	4	ทักษะ	คือ	1)	ความสามารถ	ในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 2)	 ความสามารถในการสื่อสาร	 

3)	ความสามารถการท�างานร่วมกัน	และ4)	ความสามารถ

การสร้างสรรค์	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครู	 คือ	 รูปแบบ 

การสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 ประกอบด้วย	

แบบทดสอบความรู้ของครู	 แบบประเมินแผนการสอน	

แบบสอบถามความคิดเห็นของคร	ูและแบบประเมินทักษะ	

4Cs	ของนกัเรยีน	เครือ่งมอืทัง้	4	ฉบับ	ผูว้จิยัพฒันาขึน้ตาม

ระเบียบวิธีวิจัย	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบค่าที	 แบบ	 t-test	 for	

Dependent	Sample	และt-test	for	One	Sample		

 การเก็บและรวมรวมข้อมูลวิจัย 

	 	 ผูว้จิยัน�ารปูแบบไปใช้จรงิในการพฒันาครแูละ

นักเรียนเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น	 

จัดท�าโครงการพัฒนาครู	 รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง	 แต่งตั้ง

คณะท�างาน	ร่วมด�าเนนิงานตามโครงการโดยมีครู	ผู้บริหาร
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โรงเรียน	 และ	 ศึกษานิเทศก์	 ผู้วิจัยประชุมคณะท�างาน	

ด�าเนินการพัฒนาครูตาม	3	ขั้นตอนของรูปแบบ	เริ่มด้วย

ขัน้ตอนที	่1	สร้างความรูป้ลกูความใส่ใจพฒันาทกัษะ	4Cs		

เป็นการจัดประชุมชี้แจ้งครูกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้บริหาร	 และ

ศึกษานิเทศก์	 สร้างความตระหนักในความส�าคัญจ�าเป็น 

ในการพัฒนานักเรียนตามรูปแบบในเบื้องต้น	 ต่อด้วย

พฒันาความรูใ้ห้แก่ครูผูส้อนโดย	1)	จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร		 

ครูท�าแบบประเมินก่อนการฝึกอบรม	 และด�าเนินการจัด

กจิกรรมตามตารางอบรม		3	วนั	(21	ชัว่โมง)	หลงัจากเสรจ็

สิ้นการอบรมครูท�าแบบประเมินความรู้	2)	เขียนแผนการ

สอน	 ครูที่ผ ่านการพัฒนาน�าความรู ้ที่ได้มาออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	ในระดับชั้น

และกลุ่มสาระการเรียนรู ้ที่รับผิดชอบร่วมกับเพื่อนคร ู

ท่ีผ่านการอบรมที่สอนระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้

เดียวกัน	 โดยเขียนแผนการสอนPCBLเสริมด้วยค�าถาม	

อย่างน้อย	 10	 แผน	 3)	 จัดประชุมวิพากษ์แผนการสอน	

PCBL	 เสริมด ้วยค�าถาม	 ครูน�าเสนอแผนการสอน	 

ทีมวิทยากร	 เพื่อนครูร่วมกันวิพากษ์	 และประเมินตรวจ

สอบความสมบูรณ์แผนการสอนก่อนน�าไปสอนจริง	 

ขั้นตอนที่	 2	 เสริมสร้างทักษะ	 4Cs	 ในห้องเรียน	 ครูน�า

แผนการสอนไปใช้จริงในการพัฒนานักเรียน	1	ภาคเรียน

จ�านวน	10	แผน	ๆ	ละ	2	ชั่วโมง	ช่วงแรกครูปรับพื้นฐาน

การใช้ชดุค�าถาม	OEPC,	DE	Bono	และ	DEAL		ให้นกัเรยีน	

ช ่วงที่ สองครูด� า เนินการพัฒนานัก เรียนตามแผน 

การสอน	PCBL	เสริมด้วยค�าถาม	ที่ออกแบบไว้	ระหว่าง

ครูท�าการสอน	มีการนิเทศ	ติดตามให้ค�าปรึกษาโดยผู้วิจัย

และทมีนเิทศเย่ียมชัน้เรยีน	สงัเกตการสอน	สะท้อนผลหลงั

การสังเกตร่วมกับครูผู ้สอนและทีมวิจัย	 ขั้นตอนที่	 3	 
การสะท้อนผลและถอดบทเรียน	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้	 โดยครูเข้าร่วมสัมมนา	 เสนอผลงาน	 สะท้อน 
บทเรียน	สรุปผลการปฏิบัติจริงในห้องเรียน	3	ครั้ง	รวมถึง
แลกเปลี่ยนผ่านเครือข่าย	Social	Net	Work	ครูผู้สอนน�า

ข้อมูลจากสอนร่วมประชมุปฏบิตักิารวเิคราะห์ข้อมูล	และ
เขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน	 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน	 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลการวิจัย 
	 1.	ผลการพฒันารปูแบบการสอน	PCBL	เสรมิด้วย
การใช้ค�าถาม	 	
	 	 1.1	ผลการพฒันารปูแบบการสอน	PCBL	เสรมิ
ด้วยการใช้ค�าถาม	 เป็นรูปแบบใช้พัฒนาทักษะ	 4Cs	 
ของนักเรียน	 โดยพัฒนาจากรูปแบบการส่งเสริมความ
สามารถของครใูนการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่	 21	 สรุปผล 
การพัฒนา	 พบว่า	 มีการปรับเปล่ียนทั้ง	 7	 องค์ประกอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตัวแปรที่ท�าศึกษาเพิ่มเติม
คือ	 การส่ือสารและการท�างานร่วมกันได้แก่ความเป็นมา
และความส�าคัญ	 หลักการ	 จุดมุ ่งหมาย	 เนื้อหา	 และ
กิจกรรมการพัฒนา	 โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาครู 

จากเดิมมี	 5	 ขั้นตอน	 มีการหลอมรวมเลือก	 3	 ขั้นตอน	

เป็นการลดการใช้เวลาในการพัฒนาครู	 ทั้งนี้หลีกเลี่ยง 

การดึงครูออกจากห้องเรียนโดยเพ่ิมช่องทางในการแลก

เปลีย่นเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีนผ่านสือ่	Social	หลากหลาย

ช่องทางเพิ่มขึ้น	 ส่วนรูปแบบพัฒนานักเรียนใช้รูปแบบ 

การสอน	PCBL	7	ขั้นตอน	โดยมีการบูรณาการชุดค�าถาม	

OEPC	 ,	De	Bono	และDEALเข้าในขั้นที่	 2–7	 เน้นการ

เรียนรู้เป็นกลุ่มและการใช้ค�าถาม			โดยมีกิจกรรพัฒนา	2	

รูปแบบ	คือ	

	 	 1)	รูปแบบการพัฒนาความสามารถครูในการ

พัฒนาทักษะ	4Cs	ตามรูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วย

การใช้ค�าถาม	เป็นแนวทางส�าหรับการพัฒนาความรู	้ความ

เข ้าใจ	 และทักษะของครูในการพัฒนาทักษะ	 4Cs	 

แก่นักเรียน	โดยมีกระบวนการพัฒนา	3	ขั้นตอน	ดังภาพ

ประกอบที่	1
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ภาพที่ 1	รูปแบบการพัฒนาความสามารถครูในการพัฒนาทักษะ	4Cs	ตามรูปแบบการสอน	PCBL																										

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม

  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างความรู้ปลูกความใส่ใจ

พัฒนาทักษะ 4Cs	 เป็นขั้นตอนสร้างความตระหนักใน

ความส�าคัญของการปรบัเปลีย่นวธิสีอนทีส่อดคล้องกบัการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 และการสร้างความรู้ความเข้าใจ

แนวคิด	พัฒนาทักษะ	4Cs	โดยใช้รูปแบบการสอน	PCBL	

ทีเ่สรมิด้วยการใช้ค�าถาม	ชดุค�าถาม	การวดัและประเมนิผล 

การออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการสอน

  ขั้นตอนท่ี 2 เสริมสร้างทักษะ 4Cs ใน
ห้องเรยีน  เป็นข้ันตอนทีค่รปูระยกุต์ความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัิ
งานจริงในห้องเรียนที่ส ่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้	 มุ ่งสู ่การพัฒนาทักษะ	 4Cs	 
ตามรูปแบบการสอน	 PCBL	 ที่เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	 
ขั้นนี้มีการนิเทศ		

  ขัน้ตอนที ่3 การสะท้อนผลและถอดบทเรียน  
เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เติมเต็มประสบการณ์
ของครู	และถอดบทเรียนนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ	4Cs	
ด้วยรูปแบบการสอน	PCBL	ที่เสริมด้วยการใช้ค�าถามและ
เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 เขียนรายงาน	 และ 

การเผยแพร่	ผลงาน

	 	 2)	 รูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้

ค�าถาม	 หมายถึง	 วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีมุ ่งเน้นพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ซึ่งเป็นทักษะใน

ศตวรรษที่	 21	 ให้แก่ผู้เรียน	ประกอบด้วย	 4	ทักษะ	คือ	

การคดิอย่างม	ีอย่างมวีจิารณญาณ	การสือ่สาร	การท�างาน

ร่วมกัน	และการสร้างสรรค์	โดยน�ารูปแบบการสอน	PCBL	

บูรณาการกับการใช้ค�าถามในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด

เรียนรู้ใหเ้ข้มขึ้น	ด้วยชุดค�าถาม	OEPC	ที่เน้นการสืบเสาะ

หาความรู้	เป็นหลัก	เสริมด้วยชุดค�าถาม	De	Bono	ที่เป็น

เครือ่งช้ีน�าการคิด	และชุดค�าถาม	DEAL	ทีเ่ป็นค�าถามเกีย่ว

กับปรากฏการณ์	 การทดลอง	 ดังความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะ	 4Cs	 กับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน	

PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	 ประกอบด้วย	 7	 ขั้นตอน	

ปรากฏดังภาพประกอบที่	2
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ภำพที่ 2	รูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม

  ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมใจกาย	 เป็นการจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ	 และเตรียมความพร้อม 

ผู้เรียนน�าเข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้	 โดยจัดกิจกรรมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้	 ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยคาด

หวังให้บรรยากาศการเรียนรู ้ที่มีลักษณะเป็นกันเอง	 

ผ่อนคลาย	 เสริมศักดิ์ศรีในตนเองของผู้เรียน	มั่นคง	สนุก

ท้าทาย	และสุขใจ	กิจกรรมที่จัด	คือ	การทักทาย	กิจกรรม

การบริหารสมอง	(Brain	Gyms)	ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนคิดหรือเสนอกิจกรรมบริหารสมองในรูปแบบของ

ตนเอง	ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน

  ขั้นที่ 2 ถาม คิด พินิจปัญหา	 เป็นการจัด

กิจกรรมเพื่อเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียน	 ในรูปแบบ

การน�าเสนอโจทย์ปัญหา	 สถานการณ์ต่อผู้เรียน	 น�าไปสู่

ความเข้าใจปัญหา	 ท�าความรู้จักกับเนื้อหา	 สถานการณ์ 

ที่เป็นปัญหา	 เห็นความส�าคัญปัญหา	 ครูเน้นใช้ค�าถาม	

OEPC	และ	DEAL	ส�าหรับกระตุ้นให้นักเรียนได้ขบคิดกับ

ปัญหาเนื้อหาสถานการณ์ของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนระบุ

ปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหา	 หรือหาค�าตอบโดยใช้การคิด

อย่างมวิีจารณญาณ	การแก้ปัญหาการสร้างสรรค์	สามารถ

สื่อสารแนวคิดได้อย่างชัดเจน			

  ขั้นที่ 3 คิดค้นทางแก้เฉพาะตน	เป็นการจัด

กจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นตนเองของผู้เรยีน	“เข้าใจ

ปัญหา	 คิดหาทางแก้	 แน่ใจจุดยืน”	 โดยผู้เรียนใช้ค�าถาม	

การคิดวิธีแก้ปัญหา	การเลือก	เตรียมการวางแผน	การแก้

ปัญหาด้วยค�าถามกระตุ ้นคิดแก้ปัญหาร่วมกับค�าถาม	 

De	Bono	ก�ากบัตนเอง	โดยแต่ละคนได้คิดค้นหาทางออก

ของปัญหา	ขยายและท�าความเข้าใจในบทเรียนด้วยมุมมอง

ของตนเอง	 สร้างข้อคิดเกี่ยวกับทางออกของปัญหาแล้ว

สื่อสารทางออกนั้นออกมาเป็นชิ้นงาน	
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  ขั้นที่ 4 รวมพลค้นทางออก โดยกลุ่ม	 เป็น 

การจัดเพื่อส่งเสริม	 การเรียนรู ้จากกลุ ่มและมุมมอง	 

ที่หลากหลาย	 หลังจากที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ทางออกของ

ปัญหาแล้วตรวจสอบ	 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้อื่นใน

ลักษณะของกลุ่มวิธี	 โดยใช้ค�าถาม	 OEPC,	 DEAL,	 De	

Bono,อ่ืน	 ๆ	 ส�าหรับการสื่อสารเพื่อท�าความกระจ่าง	

พจิารณาข้อแย้งและสรปุข้อสงัเคราะห์ทีค้่นพบ	พร้อมร่วม

กันวางแผนการน�าเสนอทางออกของปัญหาโดยกลุ่ม

  ขั้นที่  5 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เล ่าสู ่ กันฟัง  

เป็นกิจกรรมการน�าเสนอโดยให้กลุ่มสื่อสารทางออกของ

ปัญหาที่สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันคิดไว้ในขั้นที่	 4	 แสดง

ผลการประมวลออกมาในรูปของชิ้นงาน	 ภาระงาน	 

หลังจากการน�าเสนอสมาชิกในชั้นเรียนใช้ค�าถาม	OEPC,	

DEAL,	De	Bono,	อ่ืน	ๆ 	ส�าหรบัประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจ	 

ร่วมกันพิจารณาตัดสินใจจากการเสนอความคิด	 เน้นให้มี

ก า รสื่ อ ส า รที่ ชั ด เจน ในแนวคิ ดและทางออก ใน 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม	่ 

รวมถึงการท�าบทบาทผู ้ฟังที่สามารถถอดความหมาย	 

ความรู้	คุณค่า	จุดมุ่งหมายของสิ่งที่กลุ่มน�าเสนอ		

  ขั้นที่ 6 ทบทวนอีกครั้งก่อนปรับใช้	 เป็น 

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเรื่องราวที่ได้เรียน

รู้มาทั้งหมดเพ่ือก่อให้เกิดข้อสรุปหรือประสบการณ์การ

เรยีนรู้	และช่วยให้ผู้เรยีนเหน็วธิกีารน�าความรู	้ความเข้าใจ	

และทศันคตทิีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	หรอืจะ

น�าทางออกของปัญหาทีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	

และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนร่วมกบักลุม่ตรวจสอบความรูด้้วย

ค�าถาม	OEPC,	DEAL,	De	Bono,	อื่น	ๆ	ในการทบทวน

ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาก่อนที่จะน�าไปสู่การลงมือท�า

  ขั้นที่ 7 น�าสู่การปฏิบัติจริงและการประเมิน 

เป็นการน�าแผนทีว่างไว้ไปปฏบัิติจริง	การก�ากับและติดตาม

การแก้ปัญหา	เปรยีบเทยีบผลลพัธ์กบัเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 

ประเมินผลการท�างาน	ร่วมอภิปรายซักถามโดยใช้ค�าถาม	

OEPC,	DEAL,	De	Bono,	อื่น	ๆ	มีการสังเกตและบันทึก

พฤตกิรรมการแก้ปัญหา	ร่วมกนัสะท้อนการท�างานร่วมกนั

	 	 1.2		ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเป็น

ไปได้รูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถาม

ส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียน	ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า

รูปแบบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด	

(x̄	=4.73	,	S.D=0.41)	โดยเฉพาะ	รูปแบบการพัฒนาครู

มกีระบวนการ	และกจิกรรมการพัฒนาแปลกใหม่	น่าสนใจ	

ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ	 แนวปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะ	 4Cs	 และรูปแบบการพัฒนานักเรียน	 

มีการส่งเสริมทักษะ	4Cs	ให้แก่นักเรียน	มีขั้นตอนง่ายต่อ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุ 

จุดมุ่งหมาย	ผลทดลองใช้	พบว่า	รูปแบบมีความเป็นไปได ้

ที่จะน�าไปพัฒนาครูและพัฒนาทักษะทักษะ	 4Cs	 

ของนักเรียน	

 2.  ผลการพฒันาครแูละนกัเรยีนตามรปูแบบการ

สอน PCBL เสริมด้วยการใช้ค�าถาม   

  2.1 ผลการพัฒนาคร ู

	 	 	 2.1.1	 ผลการพัฒนาความสามารถของ

ครูในการพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียน	 โดยใช้รูปแบบ

การสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม															

	 	 	 	 1)	ผลการประเมินความรูข้องคร	ู

พบว่า	คะแนนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาทกัษะ	

4Cs	ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วย

การใช้ค�าถาม	หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01	

	 	 	 	 2)	ผลการประเมินความสามารถ

ในการเขียนแผนการสอน	 พบว่า	 คะแนนการประเมิน

แผนการพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนกัเรียนโดยใช้รูปแบบการ

สอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถามของครูหลังการพัฒนา	

ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	(x̄	=	4.45	 ,	S.D	=	0.67)		 

พบว่ามีรายข้อที่มีระดับคุณภาพในระดับดีเยี่ยม	 ได้แก	่ 

มีการเตรียมพร้อมนกัเรียนด้วยกจิกรรมท่ีสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ที่สนุกสนานท้าทาย	การเสนอเนื้อหาสาระ														
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สถานการณ์	 โจทย์	 ปัญหาด้วยเทคนิควิธีที่น ่าสนใจ	 

เหมาะกบัเนือ้หา	และเน้นการใช้ค�าถาม	OEPC,	DEAL,	De	

Bono,	อืน่	ๆ 	ให้ผูเ้รยีนเข้าใจปัญหาด้วยการสงัเกต	อธบิาย

ให้เหตุผล	คาดคะเน	สร้างสรรค์และควบคุม	มีส่งเสริมให้

ผู้เรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาหรือหาค�าตอบ	ด้วยกลุ่มเรียนรู้

	 	 	 2.1.2	ผลการสอบถามความคิดเห็นของ

ครูต่อการพัฒนาทักษะ	4Cs	ของนักเรียน	 โดยใช้รูปแบบ

การสอน	PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถาม		พบว่า	ภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄	=	4.50,	S.D.	=	0.54)	โดยเฉพาะ

รูปแบบการพฒันานกัเรยีนอยูใ่นระดับมากท่ีสดุ	(x̄	=	4.53,	

S.D	 =	 0.54)	 ครูเห็นว่า	 รูปแบบเปิดโอกาสให้นักเรียน 

ได ้ แสดงออกในการสื่ อสาร 	 การท� างานร ่ วมกัน	 

การสร้างสรรค์	 และเห็นว่าการพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ของ

นักเรียนตามรูปแบบการสอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้

ค�าถามเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน	 ส่วนรูปแบบการพัฒนา

ครู	 พบว่า	 กระบวนการพัฒนาสามารถส่งเสริมความ

สามารถของครไูด้อยู่ในระดบัมาก	(x̄	=	4.47,	S.D.	=	0.54)	

เมื่อพิจารณารายข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	

กจิกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้และช่วยเหลือกันในการออกแบบการสอน	 ช่วยให้

เกิดความมั่นใจ	การใช้	Social	Net	Work	 เป็นกระบวน

การที่ท�าให้เกิดเครือข่ายในการช่วยเหลือกันและกัน	และ

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 มีการลงมือปฏิบัติในฝึกใช้

ค�าถามฝึกออกแบบการสอนพฒันาทกัษะ	4Cs	ท�าให้เข้าใจ

เห็นภาพและแนวทางในการน�าไปพัฒนานักเรียน	 และ

กจิกรรมเลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นแต่ละรอบท�าให้ได้รบัการเตมิ

เต็มประสบการณ์	 และการต่อยอดความรู้ในการพัฒนา

นักเรียน	

  2.2  ผลการพัฒนานักเรียน 

	 	 	 2.2.1	 ผลการประเมินทักษะ	 4Cs	 ของ

นักเรียนโดยการทดสอบสมมุติฐาน	 ผลการวิเคราะห์

ปรากฏดังตารางที่	2	

ตำรำงที่ 2	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะ	4Cs	ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วย																	

การใช้ค�าถามกับเกณฑ์ร้อยละ	60

*P<	.05
	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 หลังการพัฒนานักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 ด้วยรูปแบบการสอน	 PCBL	 

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ	4Cs	เท่ากับ	

49.33	คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	76.58	และเม่ือเปรยีบเทยีบ

ระหว่างเกณฑ์กับคะแนนหลังการพัฒนาของนักเรียน	 

พบว่า	คะแนนหลังการพัฒนาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา

ปีที	่1-6	สงูกว่าเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05			

เมื่อพิจารณารายชั้น	พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1
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จนถึงปีที่	 6	 มีคะแนนเฉล่ียทักษะ	 4Cs	 หลังการพัฒนา 

สงูกว่าเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	และพบ

ว่า	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	มคีะแนนค่าเฉลีย่สงูกว่า

เกณฑ์สูงมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 87.06	 รองลงมา	 คือ	

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	คดิเป็นร้อยละ	79.35	ส่วน

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์น้อยท่ีสุด	 คือ	 นักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่4	คิดเป็นร้อยละ	40.96	สอดคล้องกับสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้		

	 	 	 	 2)	ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย

เป็นรายทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6		 

พบว่า	 1)	 ความสามารถในการท�างานร่วมกัน	 เท่ากับ	

11.30	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	 82.07	 2)	 ความสามารถ 

ในการคิดวิจารณญาณ	 เท่ากับ	 10.64	 คะแนน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	71.32		3)	ความสามารในการสร้างสรรค์	เท่ากับ	

13.86	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 71.24	 	 และ	 4)	 ความ

สามารถในการสื่อสาร	เท่ากับ	13.52	คะแนน	คิดเป็นร้อย

ละ	66.40	และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน

หลังการพัฒนาของนักเรียนทั้ง	 4	 ทักษะ	พบว่า	 คะแนน

หลังการพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 

สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

	 	 	 2.2.2	 ผลการประเมินทักษะ	 4Cs	 ของ

นักเรียน	พิจารณาตามระดับคุณภาพ		พบว่า	นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	1–6	มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ	4Cs	ในภาพ

รวมอยู่ในระดับได้มาตรฐาน	(x̄	=	49.33,	S.D.	=	0.97)		

คิดเป็นร้อยละ	73.18	เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ	พบว่า	

มีความสามารถในการท�างานร่วมกันอยู ่ในระดับได้

มาตรฐาน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.24	 ความสามารถในการ

สร้างสรรค์อยู่ในระดับได้มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละ	62.68	

ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณอยูใ่นระดบัได้

มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละ	61.31	และความสามารถในการ

สื่อสารอยู่ในระดับได้มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละ	59.13		

อภิปรายผล 

	 จากผลการพัฒนาครตูามรปูแบบดังกล่าวท�าให้ครู

มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรม 

การเรียนการสอนส�าหรับพัฒนาทักษะ	4Cs	นักเรียนได้ใน

ระดับดีมาก	 สะท้อนจากผลการประเมินตนเองของ

นักเรียน	 พบว่า	 หลังการพัฒนาคะแนนทักษะ	 4Cs	 

หลังการพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 

สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั	.05	ซึง่มผีล

การประเมนิทกัษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ	การสือ่สาร	

การท�างานร่วมกัน	และการสร้างสรรค์	อยู่ระดับคุณภาพ

ได้มาตรฐาน	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย 

ท่ี ตั้ ง ไว ้ 	 ท้ั งนี้ เนื่ อ งจากวิ ธี การ พัฒนาครู ในครั้ งนี ้

มีกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบต่อเนื่องมีภาคทฤษฎ	ี

และการน�าสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนรวมถึงมีระบบ 

การสนบัสนนุโดยการนเิทศ	ให้ค�าปรกึษา	รวมถงึมีกจิกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน	ผู้สอนกับ

ผู้วิจัย	ครูผู้สอนกับผู้บริหารและศึกษาเทศก์	ในหลายช่อง

ทาง	เม่ือมีปัญหาหรอืต้องการค�าปรกึษาสามารถท�าได้ทันที 

ทุกเวลา	ซึง่ท�าให้ครเูกดิความม่ันใจในนวตักรรมท่ีให้ครนู�า

ไปใช้	ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความคิดเห็นของครู

เห็นว ่าการเปิดโอกาสให้ผู ้ เข ้ารับการพัฒนาได้ร ่วม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกันในการออกแบบการ

สอน	 ช่วยให้เกิดความม่ันใจ	 มีส่ือการโดยการใช้	 Social	

Network	 เป็นกระบวนการท่ีท�าให้สร้างเครือข่ายในการ

ช่วยเหลือกันและกัน	 และท�าให้สะดวกแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	 เป็นวิธีการที่ดีมาก	 ซึ่งครูสะท้อนว่า	 

“...การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน	Line	Face	Book	หรือวิธี

การเสวนาท�าให้เกิดประโยชน์	 ท�าให้เกิดความมั่นใจใน 

การพัฒนานกัเรยีน	ได้เหน็ตวัอย่าง	ง่ายและประหยดัเวลา

ในการศึกษาค้นคว้า	ท�าให้เกิดเครือข่าย...”	ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการแนวคดิการพฒันาครทูีม่ปีระสทิธภิาพ	การพฒันา

องค์ความรู้ต้องเป็นการให้ควบคู่กนัระหว่างทฤษฎีกบัภาค

ปฏบิตั	ิสอดคล้องกบัแนวคิดของพิณสดุา	สริธิรงัศร	ี(2557)	

ศึกษาอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย	 วิธีการ

พัฒนาครใูห้สอดคล้องกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ควร

มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาให้ครูสามารถใช้
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บรกิารเพือ่การจดัการเรยีนรูไ้ด้อย่างทนัสมยัและคล่องตวั	

ร่วมถึงเสริมกระบวนการนิเทศ	แลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้วยการ

สร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งใน	 และนอกสถานศึกษาเพื่อ

การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เช่น	เครอืข่ายเสมอืนจรงิ	(ออนไลน์)	

เครือข่ายครู	 ซึ่งครูก็เห็นว่าในระดับมากว่า	 รูปแบบการ

สอน	 PCBL	 เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	 สามารถยกระดับ

คุณภาพทักษะ	4Cs	ของนักเรียนได้	และครูเชื่อว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา	4Cs	ตามรูปแบบการสอน	

PCBL	เสริมด้วยการใช้ค�าถามเป็นสิ่งที่ครูควรท�า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	จากผลการประเมินทักษะ	4Cs	ของนักเรียน	 

พบว่า	หลังการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	ที่

ผ่านการพัฒนาด้วยรูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วยการ

ใช้ค�าถามมคีะแนนทกัษะ	4Cs	หลงัการพฒันาสงูกว่าเกณฑ์

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ	.05	เมือ่พจิารณารายช้ัน

หลังการพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	

คะแนนเฉลีย่ทกัษะ	4Cs	หลงัการพฒันาสงูกว่าเกณฑ์อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และพบว่า	 ทุกระดับชั้น

คะแนนการประเมินนักเรียนมีทักษะ	 4Cs	 อยู่ในระดับได้

มาตรฐาน	 คิดเป็นร้อยละ	 73.18	 ความสามารถในการ

ท�างานร่วมกันอยู่ในระดับได้มาตรฐาน	 คิดเป็นร้อยละ	

66.24	 ความสามารถในการสร้างสรรค์อยู ่ในระดับได้

มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละ	62.68	ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณอยู ่ในระดับได้มาตรฐาน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	61.31	และความสามารถในการสือ่สารอยูใ่นระดับ

ได้มาตรฐาน	 คิดเป็นร้อยละ	 59.13	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วย

การใช้ค�าถาม	เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เสริมด้วยการบูรณาการ

การใช้ค�าถามในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้ให้เข้มขึ้น	

ด้วยชดุค�าถาม	OECP	ทีเ่น้นการสบืเสาะหาความรูเ้ป็นหลกั	

เสริมด้วยชุดค�าถาม	 De	 Bono	 ที่เป็นเครื่องชี้น�าการคิด	

และชุดค�าถาม	 DEAL	 ที่เป็นค�าถามเก่ียวกับการทดลอง	

ปรากฏการณ์	ส�าหรับใช้ในการตั้งค�าถามการก�ากับตนเอง

ในการคิดแก้ปัญหา	 รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการเสริม

สร้างการส่ือสารแนวคดิให้ชดัเจนและในการท�างานร่วมกนั

กับผู้อื่น	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยวัฒน์	 สุทธิรัตน	์

(2557)	กล่าวว่า	ในโลกแห่งศตวรรษที	่21	มนษุย์เราผูเ้รยีน

ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้	

(Knowledge-Based	Society)	บคุคลจึงต้องมีความคิดท่ี

จะคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่มีจ�านวนมากดังนั้นผู้สอนจึง

ต้องฝึกฝนผู้เรียนให้คิดเก่ง	โดยใช้ค�าถามเป็นตัวกระตุ้นให้

เด็กคิด	 ซึ่งเป็นในท�านองเดี่ยวกันกับผลการวิจัยของ	 

ญาณากร	 	 สุทัสนมาลี	 และ	 สุเนตร	 	 สืบค้า	 (2552)	 

ท�าการวิจัยการสอนโดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค�าถาม	

จากการสังเกตพฤติกรรมการตั้งค�าถามในช้ันเรียน	 และ

การตอบค�าถาม	พบว่า	ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพิ่ม

ขึน้	และค�าถามเชงิสร้างสรรค์เกดิขึน้ในชัน้เรียนตลอดเวลา	

แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้เรียนได้อ่านบทเรียนล่วงหน้าท�าให้

ผู้เรียนสามารถตั้งค�าถามได้อย่างสร้างสรรค์	 อันเกิดจาก

การมีเวลาในการคิดวิเคราะห์	 และสังเคราะห์ค�าถาม	 

ส่งผลท�าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนตั้ง

ค�าถามในจ�านวนนี้มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ	100	และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญารัตน์	 โคจร	 (2554)	 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้การคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์เร่ืองสารและสมบตัขิองสาร	ส�าหรับนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 พบว่า	 รูปแบบการเรียนรู้แบบ	 CPS	

สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	และทักษะการ

คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรยีนได้		เนือ่งจากวิจัย

นี้เป็นการพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ซึ่งหมายถึง	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	การสื่อสาร	การท�างานร่วมกันและการสร้าง	

เพื่อให้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สนองตอบ 

ในการพัฒนาท้ัง	 4	 ทักษะ	 ผู้วิจัยได้พิจารณาน�าแนวคิด

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องอนัได้แก่	ทฤษฎพัีฒนาการทางสตปัิญญา

และการคิดของ	เพยีเจท์	(Piaget)	และทฤษฏีของความคดิ

สร้างสรรค์ของ	 Tayler	 เป็นแนวคิดในการพัฒนาทักษะ

การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการสร้างสรรค์	ส่วนทฤษฎี

การเรียนรู ้แบบร ่วมมือและทฤษฎีการเรียนรู ้อย ่าง 

มีความสุข	 เน้นการบูรณาการให้เกิดการเรียนรู ้ทักษะ 

การสื่อสาร	 การท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเกิด
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ความสุขในการเรยีนรู	้โดยน�าแนวคดิดงักล่าวไปบรูณาการ

ในขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้	 ทั้งใน

ส่วนของรปูแบบการพัฒนาทัง้ของครแูละนกัเรยีน	แนวคดิ

ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคล้อง

กับหลักการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 

ได้ใกล้เคียงกับเป็นสภาพและความต้องการของผู้เรียน 

ยุคนี้	 จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าในการพัฒนาทักษะ	 4Cs	

ประสบความส�าเร็จ

	 	 บทสรุปผลการวิจัยอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนา

ทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน	 PCBL	

เสริมด้วยการใช้ค�าถาม	 ครูสามารถน�าไปเป็นแนวทาง 

ในการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาทักษะ	4Cs	ซึ่งเป็น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ	ที่	21	ให้แก่นักเรียนได้
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

									1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้	การพัฒนาทักษะ	

4Cs	ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน	PCBL	เสริมด้วย

การใช้ค�าถาม	เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมครูได้เรียนรู้

วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทักษะ	 4Cs	 ของนักเรียน	 

หากผู ้ที่สนใจน�าไป ใช ้ ในการสอนมีข อ้ปฏิบัติดังนี้	 
1)	 กอ่นสอน	 ครูผูส้อนตอ้งท�าความเขา้ใจและฝ กึฝนการใช ้
ชุดค�าถามใหค้ลอ่งเป น็อันดับแรก	 2)	 ควรมีการอธิบาย 
เกีย่วกบัทกัษะ	 4Cs	 หรอืพฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหน้กัเรยีน	 
ไดร้ับทราบ	 เป น็การชว่ยใหผู้ เ้รยีนไดต้ั้งเป า้หมายในการ
พฒันารว่มกบัครู	 3)	 ควรมกีารฝ กึทกัษะการใชค้�าถามให ้
นักเรียนเป น็พื้นฐานกอ่นเพื่อให น้ักเรียนคุ น้ชินและรู ้ 
เปา้หมายของชดุค�าถามแตล่ะชดุ	 และ	 4)	 เมือ่จดัการเรยีน
การสอนควรใหอ้ิสระผู เ้รยีนในการเลือกที่จะเขา้กลุม่เพื่อ 
การเรยีนรู ้		
	 2.	 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป	 ส�าหรบัหนว่ย
งานตน้สังกัดหรือหนว่ยงานรับผิดชอบในการพัฒนาครู	 
ในกรณกีารพฒันามขีอ้จ�ากดัเรือ่งงบประมาณหรือเวลาของ
ครูในการเข า้รับการพัฒนา	 เนื่องจากครูมีช ่องทาง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ผา่น	 Social	 Net	 Work	 มากขึ้น	 
เพือ่สอดคลอ้งกบัการพฒันาครใูนยคุปฏริปูการศกึษาไทย	4.0		
ควรท�าวจิยัการพัฒนาครตูามรูปแบการพัฒนาทักษะ	 4Cs	
ของนกัเรยีนโดยใชรู้ปแบบการสอน	PCBL	 เสรมิดว้ยการใช ้

ค�าถาม	ในรปูแบบหลักสูตร	Online	หรือ	MOO
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับแผนผังความคิด

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The Development of Analytical Ability and Learning Achievement Entitled 
Substances and Properties of Substances with Learning Management Based on 5Es 

Learning Cycles Blended with the Mind Map Approach for Grade 6 Students

นัทริยา		ไชยศล1,	นิราศ	จันทรจิตร2	และ	สฤษดิ์		ศรีขาว3

Nuttariya		Chaison1,	Nirat	Jantharajit2		and	Sarit		Srikhao3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ	 5E	 ร่วมกับแผนผังความคิด	 
วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง	สารและสมบัติของสารส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ตามเกณฑ์	75/75		2)	เปรียบเทียบความ
สามารถการคดิวเิคราะห์	ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ	5E	ร่วมกบัแผนผงัความคดิระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน		
3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์	เรื่อง	สารและสมบัติของสาร	ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	
5E	ร่วมกับแผนผังความคิด	ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
6/1	โรงเรียนชมุชนบ้านไชยบรีุ	อ�าเภอท่าอเุทน		ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม	เขต	2		ปีการศกึษา	2560		
จ�านวน	30	คน	ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่	เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิย	ได้แก่	แผนการจดัการเรียนรู	้จ�านวน	8	แผน	แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จ�านวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์	จ�านวน	15	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานใช้	t-test	(Dependent	Samples)
	 ผลการวิจัย	พบว่า	1)	การจัดการเรียนรู้แบบ	5E	ร่วมกับแผนผังความคิด	วิชาวิทยาศาสตร์	เรื่อง	สารและสมบัติของ
สารมีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	76.11/75.89		สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	2)	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	5E	ร่วม
กับแผนผังความคิด	 วิชาวิทยาศาสตร์	 มีความสามารถการคิดวิเคราะห์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01	และ	3)	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	5E	ร่วมกับแผนผังความคิด	วิชาวิทยาศาสตร์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ:	การจัดการเรียนรู้แบบ	5E	/	ร่วมกับแผนผังความคิด	/	ความสามารถการคิดวิเคราะห์	/	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	reseurch	were		(1)	to	examine	the	efficiency	of	science	learning	management	

entitled	Substances	and	Properties	of	Substances	based	on	the	5Es	Learning	Cycles	blended	with	the	

Mind	Map	Approach	for	grade	6	students	with	a	required	efficiency	of	75/75,	(2)	to	compare	the	analytical	

thinking	ability	of	the	students	whose	learning	was	based	on	the	5Es	Cycles	blended	with	the	Mind	

Map	Approach	between,	before,	and	after	learning,	(3)	to	compare	the	achievement	of	students	whose	

learning	was	based	on	the	5Es	Learning	Cycles	blended	with	the	Mind	Map	Approach	between,	before,	

and	after	learning.	The	sample	selected	by	cluster	random	sampling	consisted	of	30	grade	6	students	

at	Chumchonbanchaiburi	School,	Thauthen	district,	under	the		Nakhon	Phanom	Educational	Service	

Area	Office	2,	in	the	second	semester	of	academic	year	2017.	The	instruments	used	to	collect	the	data	

were	8	lesson	plans,	a	30	-	item	achievement	test,	and	a	15	-	item	test	used	to	measure	the	analytical	

thinking	ability.	The	information	obtained	was	analyzed	using	percentage,	mean	and	standard	deviation;	

and	t-test	(Dependent	samples).

	 The	results	of	this	study	were	as	follows:	1)	The	learning	management	based	on	5Es	blended	

with	mind	map	approach	revealed	the	efficiencies	of	76.11/75.89	which	was	congruence	with		the	

established	requirement.	2)	The	students	who	learned	based	on		5E	blended	with	mind	map	approach	

revealed		analytical	thinking	ability	after	learning	higher	than	before	learning	at	the	.01	level	of	significance.	

and	3)	The	student	who	learned	based	on		5E	blended	with	mind	map	approach	revealed	learning	

achievement	after	learning	higher	than	before	learning	at	the	.01	level	of	significance.

KEYWORDS:	5ES	LEARNING	CYCLE	BLENDED	WITH	MIND	MAP	APPROACH	/	ANALYTICAL	THINKING	ABILITY	/		 

		 	 			LEARNING	ACHIEVEMENT.

บทน�า  

	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต	 เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ 

ทกุคนทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และการงานอาชพีต่าง	ๆ 	ตลอด

จนเทคโนโลยี	 เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง	 ๆ	 

ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิตและการ

ท�างาน	ล้วนเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตร์	ผสมผสานกบั

ความคิดและศาสตร์อื่น	 จนช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 

ทีใ่ช้เหตผุล	คดิสร้างสรรค์	พร้อมทกัษะส�าคญัในการค้นคว้า

หาความรู้	 ที่สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 สามารถ

ตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูทีห่ลากหลาย	และมร่ีองรอยหลักฐาน

ท่ีตรวจสอบได้วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมัยใหม่	

ซึง่เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู	้(knowledge-base	society)	

ดั งนั้ น ทุกคนจึ งจ� า เป ็นต ้องได ้ รับการพัฒนาให ้ รู ้

วิทยาศาสตร์	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ

เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	จนสามารถน�าความรู้ไป

ใช้อย่างมเีหตผุล	สร้างสรรค์และมคีณุธรรม		เพือ่เตรยีมตน

ให้อยู ่ ในสังคมวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2551)
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	 หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน

พทุธศกัราช	2551	มุง่เน้นจัดการศกึษาให้ผูเ้รยีนมีคณุภาพ

ทัง้ด้านความรูค้วามคดิความสามารถ	มคีณุธรรมจรยิธรรม

และความรบัผดิชอบต่อสังคม	โดยเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนาความคิดความเป็นเหตุเป็นผล

มทีกัษะในการค้นหาความรูส้ามารถแก้ปัญหา	ได้อย่างเป็น

ระบบตรวจสอบได้	วทิยาศาสตร์จงึเป็นวฒันธรรมของโลก

สมัยใหม่ยุคแห่งการเรียนรู้	ที่ทุกคนจะต้องได้รับการเรียน

รูเ้พือ่ให้มคีวามเข้าใจโลกธรรมชาต	ิและเทคโนโลยทีีม่นษุย์

สร้างขึน้	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551)	ซึง่การจดัการศกึษา

เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์	 ตามจุดประสงค์ดังกล่าวจ�าเป็นต้องจัดกิจกรรม

การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เป็นการจัดการเรียน 

การเรยีนทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รยีนมีส่วนร่วมในกจิกรรมมากทีส่ดุ	

ทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา	สังคมและอารมณ์	 โดยเรียนรู้

จากการปฏบิตัจิรงิ	และการมีปฏสิมัพนัธ์กับบคุคลแวดล้อม	

การฝึกทกัษะกระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวน	การท�างาน

ที่ส�าคัญ	 การสรุปความรู้ด้วยตนเองและการน�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้	(วิมลรัตน์		สุนทรโรจน์,	2544)

	 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับ		

กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		

ของโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี	 ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับ

การเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถด้านความคดิรวบยอด

ทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีน	รวมทัง้ความสามารถด้านการ

คดิวเิคราะห์ในข้อมลูเหตุการณ์ความรูท้ีป่รากฏในบทเรยีน

ตามประเด็นตัวชี้วัดและเนื้อหาบทเรียนที่ เกี่ยวข้อง	 

ดังจะเห็นได้จากรายงานของสถาบันการทดสอบทางการ

ศึกษา	 (สทศ.)	 ด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-net)	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ในปีการศึกษา	

2559		ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ	 44.04	 	 เห็นว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องการพัฒนา 

เพิ่มขึ้น

	 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้

เรียนรูท้ีเ่น้นการเชือ่มโยงความรูคู้กั่บกระบวนการทีห่วังผล

ให้ผู้เรียนมีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่มี

คุณค่าเหมาะสมและสร้างสรรค์	 	 ดังนั้นการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์	 จึงปรับเปลี่ยน	

จากการเน้นเนื้อหามาเป็นมุ่งเน้นกระบวนการ	 ให้ผู้เรียน

ได้คิดปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 สามารถน�า

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใช้แสวงหาความรูไ้ด้อย่าง

มีคุณภาพ	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

ทุกขั้นตอน	 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย	 

ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร	 ที่มีความ

เฉพาะและเหมาะสมในแต่ละระดบัช้ัน	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ให้ครูน�าไปก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้	 และใช้เป็นเกณฑ์

การวัดประเมินผลการเรียนรู ้ผู ้เรียน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2551)	อกีทัง้ความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์เป็นกระบวนการท�างานของสมอง	ผ่าน

การรับรู้ข้อมูลท่ีปรากฏ	และน�าไปสู่กระบวนการวเิคราะห์

เปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล	เพื่อใช้

สังเคราะห์เป็นประสบการณ์ใหม่	ซึ่งเป็นความสามารถใน

การแยกแยะจ�าแนกจัดหมวดหมู่องค์ประกอบข้อมูลหรือ

เหตกุารณ์ทีเ่ผชญิในการเรยีนรูโ้ดยพิจารณาความสมัพันธ์

ขององค์ประกอบผ่านกระบวนการตรรกวิทยาที่ถูกต้อง 

มีเหตผุลสนบัสนนุการวเิคราะห์	รวมท้ังการพิจารณาค้นหา

ความส�าคญัของเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้อง	มคีวาม

สอดคล้องหรอืขดัแย้งในประเดน็ใด	และวเิคราะห์หลกัการ

ผ่านการค้นหาโครงสร้าง	 และระบบวัตถุสิ่งของเร่ืองราว

การกระท�าจนด�ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องจากปัจจัยใด

ได้ยึดอะไรเป็นหลักเป็นแกนกลาง	มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง

ในด้านหลักการ	 และมีเทคนิคใดหรือยึดคติใดสนับสนุน	

(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539;	อ้างอิงมาจาก	

Bloom,	1956)

	 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้

ตามวงจรการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	ระดับประถมศึกษา	

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

(สสวท,	 2545)	 ได้ระบุจ�าแนกกิจกรรมการสืบเสาะ	

หาความรูอ้อกเป็น	5	ขัน้	ดงัน้ีคอื	1)	ขัน้การสร้างความสนใจ 
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(Engagement)	เป็นการน�าเข้าสูบ่ทเรยีนหรอืเรือ่งทีส่นใจ	

2)	 ขั้นส�ารวจและค้นหา	 (Exploration)	 ขั้นนี้	 นักเรียน

ท�าความเข้าใจในปรากฏการณ์ใหม่	 ๆ	 โดยเน้นการลงมือ

กระท�าจรงิเพือ่รวบรวมข้อมลู		3)	ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป	

(Explanation)	 เป็นขั้นที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

แสดงออก	หรอืพดูออกมาถงึความเข้าใจ	แล้วข้อมลูทีไ่ด้มา

วเิคราะห์	แปลผลและสรปุผล	น�าเสนอผลทีไ่ด้ในรปูต่าง	ๆ 		

4)	 ข้ันขยายความรู้	 (Elaboration)	 เป็นการน�าความรู้ท่ี

สร้างขึน้ไปเชือ่มโยงกบัความรูเ้ดิมหรอืแนวคดิทีไ่ด้ค้นคว้า

เพิ่มเติม	 5)	 ขั้นประเมิน	 (Evaluation)	 เป็นการประเมิน

การเรยีนรูด้้วยกระบวนการต่าง	ๆ 	ว่านกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไร

อย่างไรและมากน้อยเพียงใด	 ซึ่งกระบวนการเรียนรู ้ 

ดงักล่าว	จะช่วยเสรมิสร้างให้ผูเ้รยีนประสบสบผลส�าเรจ็ใน

การเรียนตามกรอบตัวชี้วัด	 หรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	

ควบคู่การพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีน

ให้ประสบผลส�าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้	 ขณะที่

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการใช้แผนผังความคิด	

เป็นการเสริมสร้างการใช้ทักษะทางสมองหรือเป็นการ

ท�างานร่วมกนัของสมองทัง้ซกีซ้ายและซกีขวาซึง่สมองซกี

ซ้ายจะท�าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อความภาษาสัญลักษณ์

ท่ีเป็นระบบและล�าดับ	 ความเป็นเหตุเป็นผลตามหลัก

ตรรกวทิยา	ส่วนสมองซกีขวาจะมบีทบาทหน้าทีส่งัเคราะห์

คิดสร้างสรรค์จินตนาการความงามศิลปะ	 โดยมีแถบเส้น

ประสาทคอร์ปัสคอโลซัม่	เป็นปัจจัยสนบัสนนุการเชือ่มโยง

ข ้อมูลข ่าวสารที่ปรากฏในสถานการณ์การเรียนรู 	้ 

(วัฒนาพร	 ระงับทุกข์,	 2542)	 การแสดงแผนผังมโนภาพ

และกระบวนการคิด	 ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูล

ความรู้ที่ปรากฏกล่าวถึงอย่างชัดเจน	 ซึ่งจะช่วยในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคิด	 (ศิริกาญจน์	 โกสุมภ	์

และคณะ,	2544)	สามารถน�าไปใช้ในหลายมุมมอง	ได้แก่	

การระดมสมองเพื่อสรุปสร้างองค์ความรู้	 การวิเคราะห์

เนื้อหาประกอบการจัดระบบความคิดและช่วยให้จดจ�า

ข้อมูลได้ดีเพื่อน�าเสนอข้อมูล	 ดังนั้นแผนผังความคิดจึงมี

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้โดยเริ่มจากการคิดการวางแผน

การน�าเสนอข้อมูลตลอดจนการช่วยในด้านความจ�า	 

การท�าความเข้าใจในเรื่องนั้น	 ๆ	 การสรุปบทเรียนของผู้

สอนหรอืผูจ้ดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะกบัเนือ้หาวชิาหรอืสาระ

การเรยีนรู	้ซึง่จะเป็นการช่วยพัฒนาการคิด	การจ�าและการ

เรียนรู้ของผู้เรียนได้ผลดี	 (วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์,	 2545)		

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนผงัความคดิเป็นวธีิการเรยีน	ที่

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี	

เนื่องจากผู ้ เรียนเป ็นผู ้ปฏิบัติงานด ้วยตนเองผ ่าน

กระบวนการเรียนรู้สร้างทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	

ด้วยการสรปุความคิดเป็นองค์ความรูข้องผูเ้รยีนเอง	ซึง่การ

จัดการเรียนรู้ด้วยกรอบมโนทัศน์หรือการเรียน	 โดยใช้

แผนผังความคิดนี้	 เป็นกระบวนการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดมโนทัศน์ในเนื้อหาสาระ	 โดยน�ามาจัดระบบจัดล�าดับ

และเช่ือมโยงความสัมพันธ์แต่ละมโนทัศน์	 ท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน	 ท�าให้เกิดกรอบมโนทัศน์ขึ้นผ่าน

การสงัเกตเปรียบเทยีบ	สรปุและจ�าแนกข้อมลูทีเ่ป็นระบบ

หรือหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง	 ฝึกให้ผู ้เรียนคิดค้นคว้า	 

เพ่ือให้ได้ความรู้และความสามารถด้านความคิดรวบยอด

ด้วยตนเอง	 และยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างและสรุป

ความรู้ด้วยการจัดกรอบมโนทัศน์ดังกล่าว	 (สุวิทย์	 มูลค�า

และ	 อรทัย	 มูลค�า,	 2545)	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ผ่านการใช้แผนผังความคิด	สามารถช่วยให้ผู้

เรียนได้ใช้ความคิด	 จดจ�าบันทึกข้อมูลด้วยความเข้าใจ 

ในเนื้อหา	 ประกอบการน�าเสนอข้อมูลและช่วยแก้ปัญหา

ได้ชัดเจนและประสบผลส�าเรจ็และมีประสิทธภิาพมากขึน้

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์	

เรือ่ง	สารและสมบติัของสาร		โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบ	

5E	ร่วมกบัแผนผังความคิด	ส�าหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ให้บรรลุผล	 รวมทั้งเป็นแนวทาง 

ในการน�าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบ	

5Es	 ร่วมกับแผนผังความคิดวิชาวิทยาศาสตร์	 เร่ือง	 

สารและสมบัติของสาร	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	6	ตามเกณฑ์	75/75

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	5Es	

ร่วมกับแผนผังความคิดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารและสมบัติของสาร	 ของนักเรียน 

ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ	5Es	ร่วมกบัแผนผงัความคดิ	

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2560	 

ของโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม	 เขต	2	จ�านวน	2	ห้อง	 

รวม	63	คน		

	 	 1.2		กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่นกัเรยีน

ชัน้ประถมศึกษาปีที	่6/1	โรงเรียนชมุชนบ้านไชยบรุ	ีอ�าเภอ

ท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม	จ�านวน	30	คน	ได้มาโดยการ

สุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 sampling)	 โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	

	 2.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1		ตัวแปรต้น		ได้แก่		การจัดการเรียนรู้แบบ	

5Es	ร่วมกับแผนผังความคิด

	 	 2.2		ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 	 (1)		ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

	 	 	 (2)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 3.	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่		เนื้อหากลุ่ม

สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

สาระที่	 3	 สารและสมบัติของสาร	 หน่วยการเรียน	 เรื่อง		

สารในชีวิตประจ�าวัน	รวม	16	ชั่วโมง	ดังรายละเอียดต่อ

ไปนี้

	 	 แผนที่		1	สมบตัขิองของแขง็	ของเหลวและแก๊ส		

จ�านวน	2	ชั่วโมง

	 	 แผนที่	2	การจ�าแนกประเภทของสาร	จ�านวน		

2	ชั่วโมง

	 	 แผนที่	 3	 การแยกสารโดยการร่อน	 การกรอง

จ�านวน		2	ชั่วโมง

  แผนที่	4	การแยกสารโดยการกลั่น	 การตก

ตะกอน	การระเหยแห้ง	จ�านวน		2	ชั่วโมง

  แผนที	่	5		การแยกสารโดยการตกผลกึ	การระเหดิ 

การสกัดสา	จ�านวน		2	ชั่วโมง

  แผนที่		6		สารในชวีติประจ�าวนั	จ�านวน	2	ชัว่โมง

	 	 แผนที่		7		การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและ

ทางเคมีของสาร	จ�านวน	2	ชั่วโมง

	 	 แผนที่		8		การเปลีย่นแปลงของสารทีม่ผีลต่อสิง่

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	2	ชั่วโมง

	 4.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ภาคเรียนที่	2	

ปีการศึกษา	2560	ระหว่างเดอืน	พฤศจกิายน	ถงึ	ธนัวาคม	

พ.ศ.	2560

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้

  1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	เรือ่ง	สาร

และสมบัติของสาร	 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ	 5Es	 

ร่วมกับแผนผังความคิด	จ�านวน	8	แผน	ๆ	ละ	2	ชั่วโมง		

รวมเวลาเรียน	16	ชัว่โมง	มีผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ

รายแผนและโดยรวมทุกแผนอยู่ในระดบัมาก	ซึง่มีค่าเฉล่ีย

รายแผนอยูร่ะหว่าง	3.91	–	4.77	และค่าเฉลีย่รวมทกุแผน

เท่ากับ	4.41

 	 2.	แบบทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห์

เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบชนดิ	4	ตวัเลอืกจ�านวน	15	

ข้อ	มค่ีาความยาก	(p)	อยูร่ะหว่าง	0.35	ถงึ	0.75	ค่าอ�านาจ
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จ�าแนก	(r)	อยู่ระหว่าง	0.42	ถึง	0.67	และมีค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.91

	 3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบชนดิ	4	ตัวเลอืกจ�านวน	30	

ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนก	 (B)	ตั้งแต่	0.57	ถึง	0.74	และค่า

ความเชื่อมั่น	(rcc)	เท่ากับ	0.92

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลดังนี้

	 1.	 ชี้แจงข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1

	 2.	ทดสอบก่อนเรียน	(Pre-test)	กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

จ�านวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบวัดความสามารถการคิด

วิเคราะห์	จ�านวน	15	ข้อ

	 3.	ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบ	5Es	ร่วมกับแผนผังความคิด	เรื่องสาร

และสมบัติของสาร	ตามขั้นกิจกรรม	5	ขั้น	ได้แก่	ขั้นสร้าง

ความสนใจ	ขัน้ส�ารวจและค้นหา	ขัน้อธบิายและลงข้อสรปุ		

ขั้นขยายความรู้	 และขั้นประเมินผล	 โดยจัดเก็บคะแนน

ระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้	 จากการท�า

กจิกรรมใบงานและการทดสอบย่อยท้ายแผนของนกัเรยีน

กลุ่มตัวอย่าง

	 4.	ทดสอบหลงัเรยีน	(Post-test)	กบันกัเรยีนกลุม่

ตัวอย่าง	หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนครบ	8	แผนด้วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เร่ืองสารและ

สมบัติของสาร	จ�านวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบวัดความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	จ�านวน	15	ข้อ	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จัิยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการ

วิจัยตามความมุ่งหมายดังนี้

	 	 1.	 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการจัด	

การเรียนรู้แบบ	5Es	ร่วมกับแผนผังความคิด	ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยใช้สูตร	 E1/E2	 (ภาควิชาวิจัย

และพฒันาการศกึษา,	2553)	โดยก�าหนดเกณฑ์	ประสทิธภิาพ

เท่ากับ	75/75

	 	 2.	 เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ	 5Es	 ร่วมกับแผนผัง

ความคิด	 เรื่อง	 สารและสมบัติของสาร	 ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ระหว่างก่อนเรียนและหลังโดย 

วิธีหา	t-test		(Dependent	Samples)

	 	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเรื่อง	 สารและสมบัติของสาร	 ที่เรียนโดยใช้ 

การจัดการเรียนรู ้แบบ	 5Es	 ร่วมกับแผนผังความคิด	

ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัโดยวธีิหา	t-test		(Dependent	

Sample)
  

สรุปผล

	 1.	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 5Es	 ร่วมกับแผนผัง 

ความคิด	 วิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารและสมบัติของสาร	

ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มีประสิทธิภาพกระบวนการและ

ประสิทธิภาพผลลัพธ์	(E1/E2)	เท่ากับ	76.11/75.89

	 2.	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	5Es	

ร่วมกับแผนผังความคิด	 วิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารและ

สมบัติของสาร	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01

	 3.	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	5Es	

ร่วมกับแผนผังความคิด	 วิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารและ

สมบัติของสาร	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล

	 1.	 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 สารและ

สมบัติของสาร	โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ	5Es	ร่วมกับ

แผนผังความคิด	 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	เท่ากับ		76.11/75.89	แสดงให้

เห็นว่า	 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบ	5Es		ร่วมกบัแผนผงัความคดิ			

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดแข็งในการมุ่งให้ผู ้เรียน 

ค้นพบความรู ้ด้วยตนเอง	 ประกอบกับการใช้แผนผัง 

ความคิดช่วยขยายข้อมูลสาระส�าคัญของความรู้ให้กว้าง

และชัดเจนมากข้ึน	 จึงส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความ

เข้าใจและมีพัฒนาการด้านการคิดที่ใช้สติปัญญามากขึ้น	

ท้ังนีผู้ว้จิยัได้ศกึษาวเิคราะห์เนือ้หาและออกแบบกจิกรรม

การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับเวลาและประสบการณ์

ของผูเ้รยีน	โดยยดึหลกัการแนวคดิกจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้

กระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน	 เพื่อค้นหาความรู้

และแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล	ผ่านกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์	 การเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้	 

มรีากฐานมาจากจติวทิยาการพัฒนาทางสมองของ	Piaget	

กระบวนการเรียนรู ้สอนแบบสืบเสาะความรู ้จึงมีขั้น

กิจกรรมการกระตุ ้นให้ผู ้เรียนน�าความรู้เดิมมาใช้เป็น

แนวทางในการคิดสร้างความรู ้ใหม่	 โดยปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเพื่อเข้าใจความรู้ใหม่	การจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้นั้น	 ผู้สอนมีส่วนส�าคัญในการจัดกิจกรรม 

ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตั	ิค้นคว้าหาความรูด้้วย

ตนเองโดยใช้ความรู้เดิมมาเป็นแนวทางในการคิด	 ให้เกิด

ความรู้ใหม่และสรุปเป็นความรู้ของตนเอง	 ซึ่ง	 Lawson		

(1995)	ได้อธบิายไว้ว่า		วฏัจกัรการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่

ให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry		

Approach)	 ที่อาศัยทักษะกระบานการทางวิทยาศาสตร์

ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์อย่างมีความหมาย

ด้วยตนเอง	 ที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ 

ความรู้	 (Constructivism)	 ไม่เน้นการบรรยายหรือบอก

เล่าให้ผูเ้รียนเป็นผูร้บัเนือ้หาวชิาจากคร	ูหากแต่ผูส้อนต้อง

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้สภาพแวดล้อม

ท่ีเหมาะสม	 ขณะที่สมาคมการวิจัยแห่งชาติของอเมริกา	

(National	Research	Council,	2000)		ได้อธิบายไว้ว่า	

การสืบเสาะความรู้เป็นกจิกรรมทีป่ระกอบด้วยการสงัเกต	

การตัง้ค�าถาม	การตรวจสอบหนงัสอืเอกสารท่ีเกีย่วข้องกบั

ปัญหาที่น่าสนใจ	 การวางแผนการสืบค้น	 การทบทวน 

ความรู ้ที่มีอยู ่เมื่อได้รับหลักฐานใหม่จากการทดลอง		 

การใช ้ เครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 

การวิเคราะห์ข้อมูล	การแปลความหมายข้อมูล	การเสนอ

ค�าตอบ	การอธิบาย	การพยากรณ์		ตลอดจนการเผยแพร่

การศึกษา	 ซึ่งในการสืบเสาะต้องการวินิจฉัยข้อตกลง 

เบื้องต้น	การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	และความคิด

เชงิเหตผุลหรอืตรรกะ	ตลอดจนการพจิารณาตรวจค�าตอบ

ค�าอธบิายเลือก	ประกอบกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ด้วย

แผนภูมิความคิด	หรือแผนผังความคิดรวบยอด	(Graphic		

Organizers)	เป็นกลวิธีการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความ

คิดรวบยอดของผู้เรียน	 ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายส�าคัญของ

การเรียนรู้ในทุกเนื้อหาวิชา	ผ่านการใช้ความสามารถด้าน

การรู้คิดของผู้เรียน	 ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน 

ให้ผู้เรียนสามารถคิดออกแบบหรือจัดขอบข่ายโครงสร้าง

ของความคิดรวบยอด	 ให้ง่ายต่อการรับรู้เข้าใจในครั้งนั้น

และการน�าไปใช ้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู ้ เพิ่มเติม 

ของผู้เรียน	รวมท้ังสอดคล้องกบัสไตล์การเรยีนรูข้องผู้เรียน 

อีกด้วย	 ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด

รวบยอด	จงึมีความหลากหลายในการออกแบบให้เชือ่มโยง

กับเป้าหมายและลักษณะความคิดรวบยอดในบทเรียน	

เนือ่งจากกลวธิหีรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

ดงักล่าว	เป็นการแสดงหรือน�าเสนอข้อมูลความรู้ด้วยภาพ

ที่อธิบายด้วยการจ�าแนกจัดกลุ่มประเภทหรือลักษณะ

ข้อมูล	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในประเด็นความ

เหมือนความต่างระหว่างองค์ประกอบเหตุการณ์	 หรือ

ความคิดรวบยอดขององค์ความรู้ทีป่รากฏ	จากเงือ่นไขและ

ปัจจัยดังกล่าว	 จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู ้แบบ	 5E	 

ร่วมกับแผนผังความคิด	 มีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้าง

สูง	 ดังท่ีปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้	 ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การศึกษาของ	 พรพรรณ	 สารมาตย์	 (2559)	 ที่ศึกษา 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งสารและสมบติัของ

สารและการคิดวเิคราะห์	กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ		ที่พบ
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ว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้นร่วมกับ

แผนผังมโนมตเิร่ืองสารและสมบตัขิองสารชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	6	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	77.95/76.38

	 	 2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	

5Es	 ร่วมกับแผนผังความคิด	 วิชาวิทยาศาสตร์	 เร่ือง	 

สารและสมบัติของสาร	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้เนื่องมาจาก	 การจัดการเรียนรู้แบบ	

5E	ร่วมกับแผนผังความคิดในบทเรียน	ช่วยเสริมสร้างให้ผู้

เรยีนได้ใช้มมุมองความคดิจ�าแนกและเปรยีบเทียบประเดน็

สาระส�าคัญท่ีเกี่ยวข้อง	 ตามล�าดับกระบวนการและองค์

ประกอบของกลุ ่มหรือประเภทของข ้อมูลที่ปรากฏ	 

ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงสนับสนุนความถูกต้องน่าเชื่อถือ		

ประกอบการน�าไปใช้เพือ่แก้ปัญหาหรอืค้นหาค�าตอบ	ส่งผล

ให้ผู ้ เรียนเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบและบริบท

เหตุการณ์กระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏ	 ดังความเห็นของ	

Harms		(1981)		ที่อธิบายการสืบเสาะความรู้เป็นกระบวน

การทางสตปัิญญาทีค่รอบคลมุถงึกลวธิด้ีานการใช้หลกัฐาน

ข้อมูล	การใช้ตรรกศาสตร์	การสร้างความกระจ่างในคุณค่า

หรือค่านิยม	ใช้การตัดสินใจ	ตลอดจนกฎเกณฑ์เงื่อนไขการ

ปฏิบัติเพื่อค้นหาค�าตอบของปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม	

นอกจากนีก้ารสบืเสาะหาความรู	้(Inquiry)	ยงัเป็นกระบวน

การค้นหาค�าตอบจากปัญหา	 ผ่านกระบวนการปฏิบัติและ

กระบวนการคิด	(Process	of	Thinking)	เพื่อค้นหาค�าตอบ

ที่มีเหตุสมผลสนับสนุน	ขณะที	่ Schwab	 (1970)	 ได้เสนอ

มมุมองในประเดน็เป้าหมายของการสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า	

จะประกอบด้วย	 1)	 เพื่อแสดงให้ผู ้เรียนเห็นว่าความรู ้

ทางวทิยาศาสตร์	เกดิจากการแปลความของข้อมลูทีป่รากฏ

เกีย่วข้อง	2)	แสดงให้ผูเ้รยีนเหน็ว่าการแปลความหมายจาก

ข้อมูลนั้น	 จะต้องอธิบายให้สอดคล้องและอยู่ในกรอบ 

ของข้อตกลงเบ้ืองต้นและขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเท่าน้ัน	

หากผู้เรียนมคีวามรู้เพิม่ขึน้	การแปลความหมายยิง่สมบรูณ์

มากข้ึนด ้วย	 ข ้อตกลงเบื้องต ้นและขอบเขตก็อาจ

เปลี่ยนแปลงได้	 3)	 แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า	 หลักเกณฑ์และ

ข้อตกลงเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงได้	 ฉะนั้นความรู ้ย ่อม

เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน	4)	แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า	เมื่อความ

รูเ้ปลีย่นแปลงได้	นบัว่าเป็นการเปลีย่นแปลงทีด่	ีมคีวามถกู

ต้อง	ท้ังนีเ้นือ่งจากผู้เรยีนจะได้รับความรูแ้ละประสบการณ์

เพิม่ขึน้ผ่านกระบวนการสืบเสาะความรูใ้นชัน้เรยีน	ประกอบ

กับการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยแผนผังความคิด	 จะช่วย

เสรมิสร้างการปรับเปลีย่นหรอืแปลงข้อมลูข่าวสารทีซ่บัซ้อน

เพ่ือน�าเสนอให้มีความหมายส�าหรับผู้เรียน	 โดยน�าข้อมูล

ข่าวสารท่ีมอียูม่าจดัแสดงหรอืน�าเสนอข้อมลูความหมายให้

ได้สัดส่วนที่พอเหมาะในรูปของแผนภูมิความคิดรวบยอด	

เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นพบแบบแผน	 และความ

สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดแต่ละส่วน	 น�าพาผู้เรียนไปสู่

บริบทความรู้ที่แท้จริงได้	ดังนั้น	แผนภูมิดังกล่าวจึงสามารถ

แสดงความสัมพันธ์ทั้งระหว่างองค์ประกอบที่มีอยู่ทั้งหมด

และความสัมพันธ์ภายในแต่ละองค์ประกอบ	 เพื่อช่วยให้ผู้

เรยีนเข้าใจสามารถมองเหน็ข้อมลูความรูใ้นภาพรวมทัง้หมด	

และรายละเอยีดข้อมลูในแต่ละระดบั	เมือ่ผูเ้รยีนสามารถย่อ

สรุปและกลั่นกรองข้อมูลส�าคัญออกมา	ก็สร้างความหมาย	 

ความเข้าใจและรู้ชัดในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น	 สุดท้าย

แผนภูมิความคิดก็จะสามารถออกแบบเลือกใช้ค�าหรือ

ข้อความส้ัน	ๆ 	ให้เชือ่มต่อและรวมเข้าด้วยกนัเพ่ือแสดงราย

ละเอียดข้อมูล	 หรือแผนภาพความคิดในแนวทางของ

แบบแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	(Barkley	et		al,	2005)	

รวมทัง้แผนภมูคิวามคดิรวบยอดตามแนวคิดดัง้เดิมทีป่รากฏ

ครั้งแรกได้แก่	 แบบแผนที่ใช้เหตุและผล	 (Cause	 and	

effect	model)	ซึ่งมีสาระส�าคัญในโครงสร้างของแผนภูมิ

ความคิดประกอบด้วยเงื่อนไข	 สาเหตุเบื้องต้น	 (prior	

cause)	 ปัจจัยสาเหตุ	 (cause)	 สาระหลักหรือหัวเรื่อง	

(topic)	ผลทีไ่ด้รบั	(effects)	และผลทีต่ามมา	(subsequent	

effects)	 ที่ส่งผลต่อการอภิปรายและการคิดของผู้เรียน	

แผนที่ความคิดรวบยอด	(concept	mapping)	ที่เป็นแบบ

หนึ่งของแผนภูมิความคิดรวบยอด	 (graphic	 organizers)	

ที่มักจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างความคิดรวบยอด 

ในบทเรียน	แผนที่ความคิด	(mind		maps)	กลุ่มความคิด	
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(clusters)	หรือแผนทีค่วามคดิรวบยอด	(concept	maps)	

ซึง่แผนภมูแิต่ละแบบสามารถใช้เป็นทางเลอืกในการเสรมิ

สร้างการคิดขั้นสูงและเป็นแผนภูมิความคิดรวบยอดที่

อธบิายความสัมพันธ์ระหว่างความคดิรวบยอดความรู้ของ

ผู้เรียน	ขณะที่แผนที่ความรู้	 (concept	mapping)	จะมี

ลักษณะแตกต่างจากแผนภูมิชนิดอื่น		กล่าวคือ	ผู้เรียนจะ

ออกแบบด้วยตนเอง	โดยผูเ้รยีนจะก�าหนดรปูร่าง	(shape)	

รายละเอียดข้อมูลและความสลับซับซ้อนในการน�าเสนอ

ข้อมูล	 ตามระดับความเข้าใจที่ลุ่มลึกและความละเอียด

ประณีตในการเชื่อมโยงของผู้เรียนเอง	 (Gunter	 et	 al,	

2010)	จากเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวข้างต้น	จึงส่งผลให้

นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดการเรยีนรู	้เรือ่ง	สารและสมบัติ

ของสาร	แบบ	5E	ร่วมกบัแผนผงัความคดิ	มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทัศนีย	์

สร้างดี	 (2555)	 ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้	 5	 ขั้น	

ประกอบแผนผังความคิดเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	พบว่า	ผูเ้รยีนมีคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

	 	 3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ	

5Es	 ร่วมกับแผนผังความคิด	 วิชาวิทยาศาสตร์	 เร่ือง	 

สารและสมบตัขิองสาร	มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 

ทีป่รากฏ	ผลเช่นนีเ้นือ่งมาจาก	กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	5E	

ได้มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการค้นหาค�าตอบหรือการคิด

แก้ปัญหา	ผ่านการวเิคราะห์โครงสร้างของปัญหาและทาง

เลือกส�าหรับใช้ค้นหาค�าตอบด้วยเหตุผลและขั้นตอนที่น่า

เชือ่ถอื	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลค�าตอบทีถ่กูต้องอธบิายได้	ทัง้

ปัญหาในมุมมองเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ดังที่สมาคม

วจิยัแห่งชาตใินอเมรกิา	(National		Research		Council,	

2000)	 ได้ก�าหนดความสามารถของนักเรียนเพื่อการ 

จัดกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ไว้	ประกอบด้วย	

1)	การสงัเกต	บรรยาย	วตัถแุละเหตกุารณ์	2)	การต้ังค�าถาม  

การซักถาม	3)	การสร้างค�าอธิบายของค�าถามหรือปัญหา	

4)	 การทดสอบค�าอธิบายหรือค�าตอบโดยใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ทีม่อียูก่่อนแล้วถ่ายทอด	รายงานแนวความคดิ 

ความรู้	ค�าอธิบายที่ได้ให้ผู้อื่นทราบ	รวมทั้ง		Bybee	and	

Others	 (1991)	 ได้เสนอขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ไว้	

5	 ขั้น	 ดังนี้	 1)	 การน�าเข้าสู่บทเรียน	 	 (Engagement)	 

ขั้นนี้จะมีลักษณะการแนะน�าบทเรียน	 กิจกรรมประกอบ

ด้วยการซกัถามปัญหา	การทบทวนความรู้เดมิ	การก�าหนด

กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและเป้าหมาย 

ท่ีต้องการ	2)	การส�ารวจ	(Exploration)	ขัน้นีจ้ะเปิดโอกาส

ให้นกัเรียนได้ใช้แนวความคิดท่ีมีอยู่แล้วมาจดัความสัมพันธ์

กับหัวข้อท่ีก�าลังจะเรียนให้เข้าหมวดหมู่	 ถ้าเป็นกิจกรรม 

ที่เกี่ยวกับการทดลอง	 การส�ารวจ	 การสืบค้นด้วยวิธี

วิทยาศาสตร์รวมทั้งเทคนิคและความรู้	ทางการปฏิบัติจะ

ด�าเนินไปด้วยตัวของนักเรียนเอง	 โดยครูมีหน้าที่เพียงให้

ค�าแนะน�าหรือเร่ิมต ้นในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถ 

หาจุดเริ่มต้นได้	3)	การอธิบาย	(Explanation)	ในขั้นตอน

นี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู ้จะมีการความรู  ้

ที่รวบรวมมาแล้วในขั้นที่	2	มาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษา

หวัข้อหรอืแนวคิดทีก่�าลงัศึกษาอยู	่	กจิกรรมอาจประกอบ

ไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการอ่านและน�าข้อมลูมา

อภิปราย	4)	การขยายความรู้		(Expansion)	ในขั้นตอนนี้

จะเน้นให้นักเรียนได้น�าความรู้หรือข้อมูลจากขั้นที่	2	และ

ขั้นที่	 3	 มาใช้	 กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปราย 

ในกลุ่มของตน	 เพ่ือลงข้อสรุปให้เห็นถึงความเข้าใจ	 

ทักษะกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่จะ

เกิดขึ้น	5)	การประเมินผล	(Evaluation)	เป็นขั้นสุดท้าย

ของการเรียนรู้	 โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบ

แนวคิดหลักที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว	 โดยการประเมินผล

ด้วยตนเองถึงแนวความคิดที่ได้สรุปไว้แล้ว	 ขณะที่การจัด

กจิกรรมตามแบบแผนผงัความคดิ	จะช่วยสร้างความเข้าใจ

ในความคิดรวบยอดของบทเรียนท่ีชัดเจนถูกต ้อง	 

การจดั	ระบบโครงสร้างข้อมูลความรูข้องความคิดรวบยอด	
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เพื่อให ้ ผู ้ เรียนเข ้าใจและเป ็นการบันทึกข ้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ	 โดยการระบุความคิดความรู ้หลักและ 

ความคิดความรู้ที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกข้อมูลความรู้ของผู้

เรียนเป็นวิธีการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์

ส�าหรบัตนเอง		ได้แก่		การบนัทกึข้อมลูความรูท้ีไ่ด้จากการ

อธิบายหรือการบรรยายของผู้สอนเพื่อช่วยความจ�าผ่าน

การเลอืกสรรสาระส�าคญัของความรู	้การจัดระบบระเบยีบ

เนื้อหา	และการแปลงรูปข้อมูลให้คงไว้เฉพาะแนวคิดและ

สาระส�าคัญของเน้ือหาทั้งหมด	 ก่อนน�าเสนอไว้ในงานที่

ช่วยสนับสนนุและปรบัแต่งให้ผูเ้รยีนเข้าใจเพือ่จดจ�าข้อมูล

ความรู้	 แล้วบันทึกความคิด	 สาระส�าคัญของเหตุการณ์

ข้อมูลความรู้ที่ต้องการเรียนรู้	นอกจากนี้แผนภูมิความคิด

รวบยอด	(Graphic	Organizers)	ยงัเป็นแผนภมูหิรอืแผนท่ี

ด้านการคดิหรอืปัญญา	(mental	map)	ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

คิดด้วยการปฏิบัติ	 เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ที่ใช้ทักษะ

ส�าคัญ	ได้แก่	การจัดล�าดับ	การเปรียบเทียบและข้อเสนอ

ประเด็นโต้แย้งกัน	 รวมทั้งการจ�าแนกจัดกลุ่มซึ่งแผนภูมิ

การคิดดงักล่าวจะอธิบายความสัมพนัธ์ของข้อมูลทีซ่บัซ้อน	

และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ชัดเจนมากกว่า		

นับว่าเป็นวิธีการที่ช ่วยให้ผู ้ เรียนจัดระบบและสร้าง

แบบแผนของข้อมลูข่าวสารท่ีปรากฏทัง้หมด	เพือ่สร้างนยั

ของความหมายข้อมูลที่ต้องการและประเมินคุณค่าของ

ความรูด้งักล่าวด้วย	เนือ่งจากแผนภมิูความคิดรวบยอดจะ

ช่วยสร้างภาพทางความคิดให้ผูเ้รยีนเข้าใจการคดิทีซ่บัซ้อน	

และสามารถจดจ�าข้อมูลได้นานขึ้น	 (Burke,	 2009)	 

จากเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบ	 5E	 ร่วมกับผังความคิด	 

วิชาวิทยาศาสตร์	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรพิมล	 จันทะบาล	

(2553)	 ที่ท�าการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โดยการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะความรู้	วชิาวทิยาศาสตร์	เรือ่งสารและสมบติัของสาร

พบว่า	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ที่สนใจจะน�าผลการวิจัย

ไปใช้

	 	 1.1	 การพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	สมควรที่จะน�าการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ	5E	ร่วมกบัแผนผงัความคิดไปใช้ในการ

จดัการเรยีนรูเ้พราะการจดัการเรยีนรูแ้บบนีส่้งเสริมทัง้การ

เรียนรู้เนื้อหาสาระและกระบวนการคิดวิเคราะห์ไปพร้อม

กนั	สามารถท�าให้ผู้เรียนมีพฤตกิรรมและความสามารถทาง

ด้านนี้สูงขึ้น

	 	 1.2	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์	 ระดับประถมศึกษาควรน�าวิธี	 การจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ	 5Es	 ร่วมกับ

แผนผังความคิด	 ไปส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได้น�าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ให้สงูขึน้	อนัจะส่งผลให้ประชากรของประเทศไทยมีทกัษะ

การคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ดีขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ด�ารงชีวิตและสังคมโดยรวม

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 2.1	การน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปท�าวจิยัในสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ผู้วิจัยควรท�าวิจัยเกี่ยวกับตัวแปร

อื่น	ๆ	เช่น	ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

หรือทักษะการคิดอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์

	 	 2.2	 การน�าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปท�าวิจัยกับ

นักเรียนในระดับชั้นที่แตกต่างไปจากชั้นประถมศึกษาปีที	่

6	เพือ่ศึกษาว่านกัเรียนในระดบัชัน้ท่ีแตกต่างกนั	จะมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ในเนื้อหาแตก

ต่างกันหรือไม่เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบ	 5E	 ร่วมกับ

แผนผังความคิด
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและ

ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Guidelines for Learning Management to Support Reasoning Abilities and

Mathematics Connection Abilities of Muthayom Suksa 3 Students

ภาณิชา	ศรีรัตน์1

Phanicha	Srirat1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	สภาพปัจจุบันด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	 2)	 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	 โดยการวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการ	 
2	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่	 1	 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ครูคณิตศาสตร	์ 
ในจังหวัดสกลนคร	จ�านวน	86	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	
ระยะที่	2	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณติศาสตร์	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	6	ท่าน	ส�าหรบัการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ	สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 ผลการวจัิย	พบว่า	1.	ผลการศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน	สภาพปัจจบุนัด้านการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้างความสามารถ
ในการให้เหตผุลและความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	เม่ือพิจารณารายข้อการปฏิบตัิ
ในการจดัการเรยีนรูท่ี้มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	ใช้สือ่ทีม่คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหาทีส่อน	และ	2.	ผลการพฒันารปูแบบการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 พบว่า	 มี	 6	 องค์ประกอบ	 ดังนี้	 1)	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีพื้นฐาน	 2)	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 
3)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	4)	ระบบสังคม	5)	หลักการตอบสนอง	และ	6)	ระบบสนับสนุน	โดยใช้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน
ท่ีสนับสนุน	 ได้แก่	 ทฤษฎีการสร้างความรู้	 (Constructivism)	 แนวคิดการคิดแบบฮิวริสติกส์	 (Heuristics)	 แนวคิดการ
สะท้อนคิด	(Reflection)	และแนวคิดปัญหาแบบเปิดทางคณิตศาสตร์	ซึ่งในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี	4	ขั้น	ดังนี้	ขั้นที่	
1	 เผชิญและวิเคราะห์ปัญหา	 ขั้นที่	 2	 ประมวลความคิดค้นหาค�าตอบ	 ขั้นที่	 3	 เรียนรู้จากการปฏิบัติ	 ขั้นที่	 4	 อภิปราย	 
มีผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ:	ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	/	ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	the	prior	information	and	current	state	of	learning	
management	 for	 reasoning	and	connection	abilities	 in	mathematics	 learning	of	Muthayomsueksa	3	
Student,	2)	to	develop	learning		management	model	for	reasoning	abilities	and	mathematics	connection	
abilities.	for	the	first	phase	was	studying	of	prior	information	and	current	state	in	learning	management	
to	promote	the	student’s	reasoning	and	connection	abilities	in	mathematics	learning	and	survey	study	
researches	from	86	math	teachers.	The	second	phase,	developing	the	learning	management	model.	
and	for	the	third	phase	was	implementing	the	effectiveness	of	model.	The	statistics	were	used	in	this	
study	consisted	of	percentage,	mean,	standard	deviation.
	 The	result	of	this	study	were	1.	prior	information	and	current	state	of	learning		management	for	
reasoning	and	connection	abilities	in	mathematics	learning	of	Muthayomsueksa	3	Student	at	high	level	
that	appropriate	instructional	media	and	most	students	see	the	importance	of	mathematics	learning.	
Including	more	of	needed	to	engage	for	reasoning	and	connection	abilities	in	mathematics	learning	are	
at	the	high	level	were	are	measurement	and	evaluation,	climate	of	learning,	importance	of	mathematics	
learning,	appropriate	instruction	media,	and	modern	technology.	and	2.	The	development	of	learning	
management	model	for	reasoning	abilities	and	mathematics	connection	abilities	of	muthayomsueksa	
3	student	composed	of:	1)	Principles,	approaches,	and	concerned	theories,	2)	The	purpose	of	model,	
3)	Learning	process,	4)	Social	system,	5)	The	principle	of	responding	and,	6)	Support	system.	Whereas,	
learning	management	model	was	created	based	on	Constructivism	psychology,	Heuristics,	Reflection,	
and	Open	approach.	Which	learning	process	composed	of	four	steps	and	those	were:	1)	Coping	and	
analyzing	problem,	2)	Idea	Finding,	3)	Conduction,	and	4)	Discussing	and	summarizing.	The	results	of	
model	evaluation	were	met	the	requirement.

KEYWORDS:	REASONING	ABILITIES	IN	MATHEMALICS	/	CONNECTION	ABILITIES	IN	MATHEMATICS

บทน�า
	 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนา	ความคิดของมนุษย์	เป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้คิดเป็น	
ท�าเป็นเพื่อน�าไปสู่ความเจริญในด้านต่าง	 ๆ	 ดังท่ีสถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (2555)	 
ได้ระบุว่า	 การคิดทางคณิตศาสตร์ท�าให้มนุษย์คิดอย่างมี
ระบบ	คิดรเิริม่สร้างสรรค์	สามารถวเิคราะห์ปัญหาได้อย่าง
รอบคอบ	ช่วยในการวางแผน	ตดัสนิใจ	และน�าไปใช้ในชวีติ
ประจ�าวันได้
	 แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ทกัษะต่าง	ๆ 	แต่การจดัการศกึษาคณติศาสตร์ของประเทศ			
ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 ดังเช่นที่	 เกวลิน								

ชัยณรงค์	 (2555)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ท า งการ เรี ยนคณิตศาสตร ์ ของนั ก เรี ยน 	 พบว ่ า	 
ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนเป็นการบรรยาย	ครูมีภาระงาน
มาก	ท�าให้ไม่มเีวลาเตรยีมการสอน	และโรงเรยีนมกีจิกรรม
มาก	ท�าให้มเีวลาเรยีนไม่พอ	ทัง้นี	้วชัร	ีกาญจน์กรีต	ิ(2554)	
กล่าวถงึปัจจยัทีท่�าให้เดก็ไทยมผีลสมัฤทธิท์างคณติศาสตร์
ไม่เทียบเท่ากับชาติอื่น	 ๆ	 เนื่องจากกระบวนการเรียน 
การสอนไม่เอื้อต่อการท�าให้เด็ก	ๆ	ชอบเรียนคณิตศาสตร์	
อาทิ	การเริม่ต้นยาก	แบบฝึกหดัยาก	ส่ือการเรียนการสอน
มี น ้ อ ย 	 ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลส ่ ว นหนึ่ ง ใช ้ ก า ร สอบ	 
จากการประเมินผลการศึกษาของ	 PISA	 (Program	me	
for	 International	 Student	 Assessment)	 โครงการ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

171

PISA	2007	ผลปรากฏว่านักเรียนของไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อ
ความร ่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (The	
Organization,	2007)	
	 หนึง่ในทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัคณติศาสตร์และมส่ีวน
ท�าให้นักเรียนก้าวทันในการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 
(อัมพร	ม้าคนอง,	2559)	คอื	การให้เหตผุล	เนือ่งจากมนษุย์
ต้องใช้เหตผุลทัง้กบัคนอืน่และต้องการได้รบัเหตผุลจากคน
อื่นเช่นกัน	การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจะ
ท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	 สามารถ
จดจ�าได้ดีและนานกว่าเดิม	 (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2551)	 เป็นเครื่องมือของ 
ผู้เรียนในการท�าให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มีความหมาย
และมีคุณค่ามากกว ่าเป ็นเพียงวิชาที่ประกอบด้วย
สัญลักษณ์และขั้นตอนแก้ปัญหาในห้องเรียน	 (Lappan	
and	Schram,	1989)	โดยครูต้องจดับรรยากาศทีแ่สดงให้
นกัเรยีนเหน็ว่า	การให้เหตผุลเป็นสิง่ส�าคญักว่าการได้เพยีง
ค�าตอบทีถ่กูต้อง	(Rowan	and	Morrow,	1993)	การเช่ือม
โยงเป็นอีกทักษะหนึ่ง		ที่มีความส�าคัญในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์	ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และพื้น
ฐานในการที่จะน�าไปศึกษาต่อซึ่งจ�าเป็นต้องมีการบูรณา
การเนื้อหาต ่าง	 ๆ	 ในวิชาคณิตศาสตร ์เข ้าด ้วยกัน	 
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)	
 ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	เป็นกระบวนการท่ีนกัเรยีน
จะต้องสืบค้น	 ส�ารวจตรวจสอบ	 และค้นคว้าด้วยวิธีการ 
ต่าง	ๆ 	จนท�าให้นกัเรียนเกดิความเข้าใจและเกดิการรบัความ
รู้นั้น	 ซึ่งจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง	
สอดคล ้องกับทิศนา	 แขมมณี	 (2558)	 ได ้กล ่าวถึง	 
กา ร เรี ย น รู ้ ต า มแนวคิ ดทฤษฏี คอนสตรั ค ติ วิ ส ต ์	 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง	 โดยจัดกระบวนการให้เกิดขึ้นภายในตัวผู ้เรียน	 
เป้าหมายการเรียนรู ้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง	 
ครูผู้สอนจะต้องค�านึงถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเริ่ม
จากง่ายไปยาก	 (ศุภกิจ	 เฉลิมวิสุตม์กุล,	 2553)	 ด้วยเหตุนี ้
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการสอนและวิธีการสอนใน
รปูแบบต่าง	ๆ 	ทีส่ามารถน�ามาจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	ซึ่งรูปแบบ

การสอน	แนวคิดที่น่าสนใจมีดังนี้
	 การคิดแบบฮิวริสติกส์	(Heuristics)	เป็นกระบวน
การจัดการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การแก้ปัญหา	 โดยมีการตัดสิน
ใจเลือกแนวทางหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหาซึ่งชัยวัฒน	์ 
สุทธิรัตน์	 (2552)	 และ	 Garnett	 (1991)	 ได้กล่าวไว้ว่า
ประโยชน์ของการคิดแบบฮิวริสติกส์สามารถช่วยพัฒนา
ทางด้านการสอนการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์	 และ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะสิ่งต่าง	ๆ	ได้	พร้อมทั้งช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถแสดงโครงสร้างการแก้ปัญหาได้	ท�าให้ผู้
เรียนมีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น
	 การสะท้อนคิด	 เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเกิดจากการประเมินตนเองของ 
ผู ้เรียนหรือเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือแสดงผลการเรียนรู้	 
ซึ่งสามารถน�าผลการประเมินท่ีได ้ของแต่ละบุคคล	 
ไปประเมินพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีความ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร 
การเรียนการสอนหรือการวัดและการประเมินผล	 
การสะท้อนการจัดการเรียนรู ้จึงเป ็นแนวทางหนึ่ง 
ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
	 การใช้ปัญหาปลายเปิดทางคณิตศาสตร์	 เป็น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการให้เหตุผลและ 
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างเหมาะ
สม	 เน่ืองจากปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหาที่ไม่มีค�าตอบที่
ชัดเจน	ผลลพัธ์จะถกูตดัสนิโดยใช้เหตผุลและหลกัฐานมาส
นับสนุน	 ต้องตัดสินใจว่าข้อมูลหรือหลักฐานใดมีความ
สัมพันธ์สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวิธีแก้ปัญหา	
(Kurfiss,	 1998)	 ซึ่งการแก้ปัญหาปลายเปิดต้องใช้
กระบวนการคิดขัน้สูงในการหาค�าตอบ	และให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการของการแก้ปัญหามากกว่ามุ่งเน้นไปที่ค�า
ตอบเพยีงอย่างเดยีว	(Sheffield,	2013)	การเรยีนรูจ้ะช่วย
พัฒนาการให้เหตผุลและการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียนได้	
	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย		
จึงสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถใน 
การเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์	มาใช้พฒันาผู้เรยีนให้มคีวาม
สามารถในการให้เหตผุลและความสามารถในการเชือ่มโยง
ทางคณิตศาสตร์	 ซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 
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การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 และสามารถน�าไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง	

วัตถุประสงค์
	 1.	 	 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	 สภาพปัจจุบันด้าน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์	 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
 2. 	 เพื่ อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ้
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความ
สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

วิธีการศึกษา
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น	 2	
ระยะ	ดังนี้
					 	 ระยะที่	 1	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพ
ปัจจบุนัด้านการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความสามารถ
ในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
	 	 	 ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษาเอกสารองค์ความรู	้
แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยข้อง	 โดยวิธีการวิเคราะห์
เอกสาร	
	 	 	 ข้ันตอนที่	 2	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพปัจจุบันด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการให้เหตผุลและความสามารถในการเชือ่มโยง
ทางคณิตศาสตร์	โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ
	 เครื่องมือ
  แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานและสภาพปัจจบุนั				
ด ้านการจัดการเรียนรู ้ เ พ่ือเสริมสร ้างความสามารถ 
ในการ	 	 	 ให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 
30	ข้อ
									ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้	 เป็นครู
คณติศาสตร์ทีส่อนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ในจงัหวดัสกลนคร	
จ�านวน	303	คน	จาก	213	โรงเรียน
	 	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูคณิตศาสตร์ที่สอนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน		86	คน	จาก	76	โรงเรียน	ได้มา
โดยวธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage	sampling)
	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	 	 1.	 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรและ 
การจดัการเรยีนการสอนของกระทรวงศกึษาธกิาร	(2555)	
Joyce	and	Weil	(2010)	และทศินา	แขมมณ	ี(2556)	และ
วิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน	 สภาพปัจจุบันด้าน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
	 	 2.	 น�าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง	
ความเหมาะสมของการใช้ส�านวนภาษา	 และจ�านวน 
ข้อค�าถาม	แล้วน�ามาแก้ไข
	 วิธีการเก็บข้อมูล
	 	 1.	 น�าหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร
	 	 2.	ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสอืขอความร่วม
มือเก็บข้อมูลไปยัง	และผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถาม
คืนที่กลุ่มอ�านวยการ	ส�านักงานเขตพื้นที่ด้วยตนเอง
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน	 การปฏิบัติและความต้องการ
พฒันาการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความสามารถในการ
ให้เหตผุลและความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 วิเคราะห์โดยการหาค่า
เฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	แบ่งเป็น	5	ระดับ
	 ผลการศึกษา
	 	 ผลการศึกษาข้อมลูพ้ืนฐาน	สภาพปัจจบุนัด้าน
การจัดการ เรี ยนรู ้ เพื่ อ เสริมสร ้ า งความสามารถ 
ในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 พบว่า	 
การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู ้ เพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการให้เหตผุลและความสามารถในการเชือ่มโยง
ทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.05)	เมื่อพิจารณารายข้อ
การปฏบิตัใินการจดัการเรยีนรูท้ีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คือ	ใช้สือ่
ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน	รองลงมา	คือ	สอนให้
นักเรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์	 และ 
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สือ่เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน	ตามล�าดบั	ในส่วน
ความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก	โดยความต้องการในการพฒันา	มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	
คอื	การวดัและประเมนิผลครอบคลมุเนือ้หาวชิา	รองลงมา	

คือจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน	 เอื้อต่อการเรียนรู	้ 
การสอนให ้นักเรียนเห็นความส�าคัญของการเรียน
คณติศาสตร์	การใช้ส่ือทีมี่ความเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีสอน	
และการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 

ตารางที ่1	ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ความคดิเหน็ของครตู่อการปฏบิตัใินการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสรมิสร้างความ	 

		 	 สามารถ	ในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่3
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 ระยะท่ี	 2	 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความ

สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร	์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โดยการศึกษาเอกสาร	 แนวคิดทฤษฏี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้	

โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)

	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย

	 	 กลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญด้านต่าง	

ๆ	ดังนี้	 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน	จ�านวน	3	

ท่าน	ผู้เชีย่วชาญด้านการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์	

จ�านวน	 2	 ท่าน	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล	

จ�านวน	1	ท่าน	รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด	จ�านวน	5	ท่าน

	 เครื่องมือ

	 	 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการให้

เหตผุลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์	 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	11	ข้อ

	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

	 	 1.	ศึกษาเอกสาร	แนวคิดทฤษฏี	และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

	 	 2.	 น�าแนวคิดจากการศึกษาเอกสาร	 แนวคิด

ทฤษฏี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ร ่วมกับ 

ผลการศึกษาจากระยะที่	 1	 ข้อมูลพื้นฐาน	 สภาพปัญหา 

การจัดการเรียนรู้

 	 3.	น�าเสนอร่างรปูแบบต่อคณะกรรมการควบคมุ

วทิยานพินธ์	เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม	และแก้ไขตาม

ค�าแนะน�า	

	 	 4.	 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของร่าง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 

ในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ส�าหรับ 

ผู้เชี่ยวชาญ

	 	 5.	 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการให้

เหตผุลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 (Tentative	Model)	

โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)	

	 การเก็บรวมรวมข้อมูล

	 	 1.	 น�าหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม				

ขอความร่วมมือเป็นผู้เชี่ยวชาญ

	 	 2.	สัมมนาอิงผู้เชีย่วชาญ	(Connoisseurship)					

จ�านวน	6	ท่าน

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 น�าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 5	ท่าน	

มาหาค่าเฉลีย่	ผลการประเมนิได้ค่าเฉลีย่ระหว่าง	3.51	ถงึ	

5.00	จึงจะน�าไปใช้โดยก�าหนดเกณฑ์	
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ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผล		

	 		และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ของผู้เชี่ยวชาญ
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ผลการศึกษา

	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม

สร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถใน

การเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์	ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3	พบว่า	มี	6	องค์ประกอบ	ดังนี้	1)	หลักการ	แนวคิด	

ทฤษฎพีืน้ฐาน	2)	วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ	3)	ขัน้ตอนการ

จัดการเรียนรู้	4)	ระบบสังคม	5)	หลักการตอบสนอง	และ			

6)	ระบบสนบัสนนุ	โดยใช้แนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีส่นบัสนนุ

ได้แก่	ทฤษฎีการสร้างความรู้	(Constructivism)	แนวคิด

การคิดแบบฮิวริสติกส์	 (Heuristics)	 แนวคิดการสะท้อน

คิด	 (Reflection)	 และแนวคิดปัญหาแบบเปิดทาง

คณิตศาสตร์	ซึ่งในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี	4	ขั้น	ดังนี้	

ขั้นที่	1	เผชิญและวิเคราะห์ปัญหา	ขั้นที่	2	ประมวลความ

คิดค้นหาค�าตอบ	 ขั้นที่	 3	 เรียนรู้จากการปฏิบัติ	 ขั้นที่	 4	

อภิปราย	 สรุปผล	 โดยผลการประเมินความเหมาะสม 

ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความสามารถ 

ในการให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยง 

ทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีผล

การประเมินความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด	 

(x̄	=	4.55,	S.D.	=	0.11)

วิจารณ์และสรุปผล

	 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1.	ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	สภาพปัจจุบัน

ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ			

ให ้ เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 พบว่า	

สภาพการปฏบิตั	ิ	ในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความ

สามารถในการ	 ให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อม

โยงทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพจิารณารายข้อการปฏบัิติใน

การจัดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ใช้ส่ือที่มีความ

เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน	รองลงมา	คือ	สอนให้นักเรียน

เหน็ความส�าคญัของการเรยีนคณิตศาสตร์	และสือ่เพยีงพอ

ต่อการจัดการเรียนการสอน	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากสื่อ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับเนื้อหาการเรียนรู ้ 	 เช ่น	 การใช้โปรแกรมจีเอสพี	 

แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	เหตกุารณ์และสถานการณ์จรงิ

ทางคณติศาสตร์	เป็นต้นจะช่วยเสรมิสร้างความสามารถใน

การให้เหตุผลและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน	 ดังที่	 Davidson	 (1992) 

กล่าวว่า	 ผู้เรียนที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้แก่ผู้อื่น

โดยใช้ภาษาของตนเองจะท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องนั้น

อย่างแจ่มแจ้ง	 เพราะต้องจัดระบบความรู้ท่ีมีอยู่ออกมา

เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้อย่างดี	

	 ในส่วนความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร ้างความสามารถในการให ้เหตุผลและ 

ความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 	 3	 ในภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก	 

โดยความต้องการในการพฒันา	มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอืการวดั

และประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชา	 รองลงมา	 คือ	 

จดับรรยากาศภายในห้องเรยีนเอือ้ต่อการเรยีนรู	้การสอน

ให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์และ

การใช้ส่ือที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน	 มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากันกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

ต่าง	 ๆ	 เรียนในโลกไร้พรมแดนที่มีการเช่ือมต่อเครือข่าย	

ตามล�าดบั	เนือ่งจากการวดัและประเมนิผลมคีวามสมัพนัธ์

กันของเนื้อหา	สาระ	องค์ความรู้	หรือกระบวนการภายใน

คณิตศาสตร์	 การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่น	 เป็นการแสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	 กับศาสตร์อ่ืน	 ๆ	 ในเรื่อง

เดยีวกนัหรอืเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกนั	และการเช่ือมโยงระหว่าง

คณิตศาสตร ์ กับชีวิตประจ�าวัน	 เป ็นการเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์	 กับส่ิงใกล้ตัวหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิต

ประจ�าวนั	(อัมพร		ม้าคนอง,	2559)	สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ	ทิศนา	แขมมณี	(2558)	ที่กล่าวว่า	การวัดผลจ�าเป็น

ต้องอาศัยบริบทจริงที่มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยบริบท	กิจกรรม	และงาน
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ที่เป็นจริงการวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบท

จริงด ้วย	 ซึ่งในกรณีที่จ�าเป็นต้องจ�าลองของจริงมา	 

ก็สามารถท�าได้แต่เกณฑ์ที่ใช้ความเป็นเกณฑ์	 ที่ใช้ในโลก

ของความเป็นจริง	อีกทัง้จดัจดับรรยากาศภายในห้องเรยีน

ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู	้ครจูะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทาง

สังคม	 จริยธรรม	 (socio	moral)	 ให้เกิดขึ้น	 กล่าวคือ	 

ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 ซึ่งทางสังคมถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ

ของการสร้างความรูเ้พราะล�าพงักจิกรรมและวสัดุอปุกรณ์

ทัง้หลายทีค่รจูดัให้หรอืผูเ้รียนแสวงหามาเพือ่การเรยีนรูไ้ม่

เป็นการเพียงพอ	ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 การร่วมมือ	 และ

การแลกเปลีย่นความรู	้ความคดิและประสบการณ์ระหว่าง

ผูเ้รยีนกบัผู้เรยีน	และบคุคลอืน่	ๆ 	จะช่วยให้การเรยีนรูข้อง

ผู้เรียนกว้างข้ึน	 ซับซ้อนขึ้น	 และหลากหลายขึ้น	 (ทิศนา	

แขมมณี,	2558)	สอดคล้อง	วัชรา		เล่าเรียนดี	(2554)	ได้

ข้อเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรยีนรูพ้ยายามใช้ข้อมลู

จากแหล่งเรียนรู้จริง	 ของจริงและการร่วมปฏิบัติจริงหรือ

ให้ตัวอย่างสถานการณ์จริงด้วยภาพ	 ด้วยสื่อการเรียนรู้ 

อื่น	 ๆ	 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนรู	้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด

	 	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร ้างความสามารถในการให ้เหตุผลและ 

ความสามารถในการ เชื่ อม โยงทางคณิตศาสตร 	์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มี	6	องค์ประกอบ	ดังนี้	 

1)	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีพื้นฐาน	2)	วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบ	 3)	 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้	 4)	 ระบบสังคม	 

5)	 หลักการตอบสนอง	 และ	 6)	 ระบบสนับสนุน	 โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่สนับสนุน	 ได้แก่	 ทฤษฎีการสร้าง

ความรู้	 (Constructivism)	 แนวคิดการคิดแบบฮิวริสติกส์	

(Heuristics)	 แนวคิดการสะท้อนคิด	 (Reflection)	 และ

แนวคดิปัญหาแบบเปิดทางคณิตศาสตร์	ซึง่ในขัน้ตอนการ

จัดการเรียนรู้	มี	4	ขั้น	ดังนี้	ขั้นที่	1	เผชิญและวิเคราะห์

ปัญหา	 ขั้นที่	 2	 ประมวลความคิดค้นหาค�าตอบ	 ขั้นที่	 3	

เรยีนรูจ้ากการปฏิบัต	ิขัน้ที	่4	อภปิราย	สรปุผล	โดยผลการ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ 

เพื่อเสริมสร ้างความสามารถในการให ้เหตุผลและ 

ความสามารถในการ เชื่ อม โยงทางคณิตศาสตร 	์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีผลการประเมินความ

เหมาะสมโดยรวม	ในระดบัมากท่ีสุด	เนือ่งจากเหตผุลดงัน้ี	

	 	 	 2.1	การออกแบบและพฒันารปูแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความสามารถในการให้เหตผุล

และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร	์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ในครั้งนี้มีการวางแผน

อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ	 โดยได้เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎแีละข้อค้นพบจากงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

ตลอดจนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน	 สภาพปัจจุบันด้าน 

การจัดการเรียนรู้เพื่อก�าหนดหลักการ	เป้าหมายและองค์

ประกอบอืน่	ๆ 	ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้อง

กับข้อมูลพ้ืนฐาน	 การก�าหนดเป้าหมายของรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู ้เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถน�ารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอน

เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุผล	เป็น

ไปตามที่	 ทิศนา	 แขมมณี	 (2556)	 ได้เสนอกรอบของ 

รูปแบบการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบ 

ส�าคัญ	ๆ	คือ	1)	มีปรัชญา	ทฤษฎี	หลักการ	แนวคิด	หรือ

ความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการสอน

นั้นๆ	2)	มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของ

การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการท่ียึดถือ	

3)	 มีการจัดระบบ	 คือ	 มีการจัดองค์ประกอบและ 

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน�า 

ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น	 ๆ	 

และ	 4)	 มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและ

เทคนคิการสอนต่าง	ๆ 	อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการ

สอนนั้น	ๆ	 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	รูปแบบการเรียนการ

สอนจะต้องได้รับการพิสูจน์ทดสอบ	 สามารถท�านายผล 

ท่ีจะเกดิตามมาได้	และมีศักยภาพในการสร้างความคิดรวบ

ยอด	 และความสัมพันธ์ใหม่	 ๆ	 ได้	 สอดคล้องกับแนวคิด
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ของ	 Joyce	 	Weil	 และ	 Calhoun	 	 (2010)	 กล่าวไว้ว่า	 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีมี่คณุภาพและเหมาะสมนัน้	ควร

มีองค์ประกอบส�าคัญ	ได้แก่	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีพื้น

ฐาน	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	

ระบบสงัคม	หลกัการตอบสนอง	และระบบสนบัสนนุ	รวม

ถึงผลงานวิจัยของ	ณัฐิกานต์	รักนาค	(2552)	วิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่าย

โยงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา	 การให้เหตุผล	 และการ

เชื่อมโยง	ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	1	ผลการทดลองใช้

รูปแบบ	พบว่า	1)	กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการแก้

ปัญหา	หลงัการเรยีนโดยใช้รปูแบบสงูกว่าก่อนการจัดการ

เรียนรู ้ โ ดย ใช ้ รู ปแบบอย ่ า ง มีนั ยส� าคัญทางสถิ ติ	 

2)	กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการให้เหตุผลหลังเรียน

โดยใช้รปูแบบสงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้	รปูแบบ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และ	 3)	 กลุ่มตัวอย่างมีความ

สามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์หลงัการเรยีนโดย

ใช้รปูแบบสงูกว่าก่อนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 				

	 	 	 2.2	หลักการ	แนวคิด	และทฤษฎี	ที่น�า

มาสงัเคราะห์เพือ่สร้างและพฒันารปูแบบการจัดการเรยีน

รู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและความ

สามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ในครั้งนี้	ประกอบด้วย	ทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์	 (Constructivism)	 ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทาง

เชาว์ปัญญาของเพยีเจย์และของวกีอ็สกีถ้อืว่าเป็นรากฐาน

ที่ส�าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้	 โดยเชื่อว่า	1)	ผู้เรียน

สร้างความเข้าใจในสิง่ทีเ่รยีนรูด้้วยตนเอง	2)	การเรยีนรูส้ิง่

ใหม่กับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 

3)	 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้	

4)	การจดัส่ิงแวดล้อมกจิกรรมทีค่ล้ายคลงึกบัชวีติจรงิท�าให้

ผูเ้รยีน	เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมีความหมาย	ทฤษฎีคอนสตรคั

ติ วิ สต ์ เ ป ็ นทฤษ ฎีที่ ส� า คัญ ในการ จัดการ เ รี ยนรู ้ 

ในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างองค์ความรู้

กบัผูเ้รยีน	เป็นกระบวนการทีน่กัเรยีนจะต้องสบืค้น	ส�ารวจ

ตรวจสอบ	 และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 ท�าให้นักเรียน 

เกิดความเข้าใจและเกิดการรับความรู้นั้นอย่างมีความ

หมาย	 (Fowler,	 1994)	 สอดคล้องกับทิศนา	 แขมมณ	ี

(2558)	ได้กล่าวถึงการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฏคีอนสตรคั

ตวิสิต์	(Constructivism)	ว่าเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้น

ให้ผู้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเองโดยจดักระบวนการให้เกดิ

ขึ้นภายในตัวผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้	ผู้เรียนสร้าง	

(Construct)	 และการตระหนักรู ้ในกระบวนการนั้น	 

เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง	 

ครูจะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้

เรียนเห็น	ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ	 

วัสดุอุปกรณ์	สิ่งของหรือข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เป็นของจริงและ 

มีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน	 โดยผู้เรียน

สามารถจดักระท�า	ศึกษา	ส�ารวจ	วเิคราะห์	ลองผิดลองถูก

กับสิ่งนั้น	ๆ	จึงเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น	ดังนั้นความ

เข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด	 การจัดกระท�า

กับข้อมูล	 มิใช่เกิดขึ้นง่าย	 ๆ	 จากการได้รับข้อมูลหรือมี

ข้อมูลเพียงเท่านั้น	 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจจาก

การมีโอกาส	ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง	ตลอดจนงานวิจัย

ของกาญจนา	 นิลนวล	 (2558)	 ได้วิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้โดยผสานแนวคิดทฤษฏี

คอนสตรัคติวิสต์และสถานการณ์จ�าลอง	เรื่อง	รูปสี่เหลี่ยม	

วิชาคณิตศาสตร์	 เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ผลการพัฒนาการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู	้พบว่า	ผลการใช้กจิกรรมการเรยีนรูส้งู

กว่าเกณฑ์	75/75	ที่ก�าหนดไว้	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และนักเรียน	 ที่เรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 	 แนวคิดการเรียนรู ้การคิดแบบฮิวริสติกส์	

(heuristics)	เป็นแนวคดิทีส่นบัสนนุให้ผูเ้รยีนคดิวเิคราะห์	

คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 ประสบความส�าเร็จในการเรียน

คณิตศาสตร์	เชือ่มโยงกบัการใช้เหตผุลสนบัสนนุเป็นทกัษะ

พืน้ฐานส�าคญัทีส่นบัสนนุให้ผูเ้รยีนสามารถเชือ่มโยงความ

รู้สู่สถานการณ์จริง	 เพราะจะเป็นประสบการณ์ที่จะช่วย

อธิบายวิธีการแก้ปัญหาให้เข้าใจชัดเจนในความคิดทาง

คณิตศาสตร์มากขึ้น	เนื่องจากการให้เหตุผล	(reasoning)	

และการคิดมคีวามเกีย่วข้องกนั	การให้เหตผุลเป็นส่วนหนึง่

ของการคดิพืน้ฐานทีผ่สมผสานเชือ่มโยงกบัการคดิอย่างมี

วิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ด้วย	 Krulick	 &	

Rudnick	(1987)	การคิดแบบฮิวริสติกส์ไปใช้กับการเรียน

การสอนนั้น	 Peelle	 (2001)	 ได้พัฒนารูปแบบการสอน

มาตรฐานเพื่อช ่วย	 ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร	์ 

ซึ่งตัวอย่างรูปแบบการสอน	 ที่น�าฮิวริสติกส์มาใช้	 คือ	 

รูปแบบการสอนเชิงส�ารวจ	 (Exploration	 Model)	 

การสอนเชงิส�ารวจ	จะช่วยให้นกัเรยีนจะพยายามหาหวัข้อ

เรือ่งหรอืปัญหาทีต่นเองสนใจ	แล้วพยายามค้นหาทางเลอืก

ที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมาแล้วจัดออกมาเป็นแบบแผน	

(Map)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาค�าตอบ	 ของปัญหา 

นั้น	 ๆ	 ต่อไป	 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนั้น	 ๆ	

ระหว่างกลุม่เพือ่น	และครผููส้อน	เพือ่ช่วยยนืยนัว่าสิง่ทีค้่น

พบนั้นเป็นส่ิงที่มีความจ�าเป็นต่อการเรียนรู ้ซึ่งท�าให้

นักเรียนเกิดผลดีและผลเสียต่อการเรียน	 รวมถึงแนวคิด

ของ	Novak	and	Gowin	(1984)	ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์นั้น	 เป็นหลักการ

เฉพาะชนดิทีส่นบัสนนุให้นกัเรยีนค้นพบด้วยตนเอง	วธิกีาร

ค้นพบด้วยตนเองช่วยให้นักเรียนเกิดการแก้ปัญหา	

นอกจากนี้ยังเป็นการระดมพลังความคิดและเป็นวิธีท�าให้

นักเรียนและครูมองเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน	 และ

ความหมายของความรู้สึกร่วมเป็นกระบวนการช่วย

นักเรียนให้ได้เรียนในสิ่งที่มีความหมายควรแก่การเรียน	

เป็นกระบวนการเรียนที่มีลักษณะเป็น	“สัญลักษณ์”	หรือ	

“การร่วมรับรู้”	 ซึ่งท�าให้นักเรียนมีความคิดของนักเรียน

ชัดเจนขึ้น	 โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมรับรู้ในความคิด

ต่าง	ๆ	ด้วยกัน	และขยายขอบเขตของความคิดนั้น	ๆ	โดย

ตัดสินใจร่วมกัน

   ในส่วนของแนวคดิการสะท้อนคดิ	(Reflection)    

ในการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความ

สามารถในการให้เหตผุลและความสามารถในการเชือ่มโยง

ทางคณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้

แนวคิดของการสะท้อนคิด	(Reflection)	ซึง่เป็นแนวคิดที่

ส ่งเสริมให ้ผู ้ เรียนได ้ประเมินตนเองอย ่างต ่อเนื่อง	 

ท�าให้ผู้เรียนรู้จุดที่ตนเองต้องปรับปรุงแก้ไข	 และน�าไปสู่

การพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาอย่าง

ถ่องแท้	 ตระหนักรู้	 มีความสามารถในการส�านึกและตัก

เตือนตนเองในเรื่องที่ตั้งใจไว้	 มีการสังเกต	 ประเมิน	 และ

จดัการกับพฤตกิรรมของตนเอง	โดยมีเป้าหมายท่ีจะเข้าใจ

และควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้น	Bailey,	Curtis,	

and	Nunan	(2001)	โดยได้น�าแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในเป็น

พ้ืนฐานในกระบวนการการจัดการเรียนรู้	 ในขั้นอภิปราย	

สรปุผล	หมายถงึ	นกัเรยีนได้ร่วมกนัสรปุความรูท้ีไ่ด้รบัจาก

บทเรียนในประเด็นการสร้างข้อความคาดการณ์ของค�า

ตอบด้วยแบบแผนการให้เหตุผลตามสถานการณ์ปัญหา

และการเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างเนื้อหาบทเรียนทาง

คณติศาสตร์กบัสถานการณ์หรอืเหตกุารณ์ทีป่รากฏในชวีติ

จริงด้วยความเข้าใจแล้วตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ	

อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียนการเรียนรู้

เกิดจากผู้เรียนตระหนักรู้ตนเอง	 วิเคราะห์ความรู้สึกและ

ความรู้ทีม่ต่ีอสถานการณ์	และพฒันามมุมองหรือความคดิ

ใหม่	 และการเรียนรู้เกิดจากการส่งเสริมให้นักเรียนใช้

ค�าถามเพื่อสะท้อนคิดทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน	และหลัง

การปฏิบัติงาน	 เนื่องจากการสะท้อนคิดช่วยให้เกิดความ

เข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์	 น�าไปสู่การ

พัฒนาตนเอง	 ปรับปรุงงาน	 และแก้ป ัญหาต่าง	 ๆ	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	(Johns,	2009)	
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	 	 ส�าหรับแนวคิดการแก้ปัญหาแบบเปิดทาง

คณิตศาสตร์	 เป็นส่วนส�าคัญเพราะการใช้ปัญหาแบบเปิด

ร่วมกบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนช่วยให้ผูส้อนสามารถ

ติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว	 และ

สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง					

ที่ได้เรียน	 ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนที่นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน	 เรียนร่วม

กันได้อย่างลงตัว	 กล่าวคือ	 นักเรียนที่มีความสามารถสูง	

ชอบค้นหาค�าตอบด้วยตนเองและ	สร้างวธีิการแก้ปัญหาที่

แปลกใหม่	สามารถอยูก่บัการแก้ปัญหาได้นานขึน้เนือ่งจาก

ปัญหามิได้สิ้นสุดเพียงค�าตอบเดียว	 จึงท้าทายให้นักเรียน

ค้นหาต่อไป	ดงันัน้ผูส้อนจึงสามารถใช้เวลากบันกัเรยีนทีม่ี

ความสามารถต�่ากว่าได้มากขึ้นโดยไม่ท�าให้นักเรียนที่เก่ง

เกิดความเบ่ือหน่าย	 (Foong,	 2000)	 การแก้ปัญหาแบบ

เปิดเป็นกระบวนการในการสร้างให้เกิดความสนใจและ

กระตุ้นเร้าให้เกิดกิจกรรมคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ให้แก่นักเรียนในชั้นเรียน	(Takahashi,	2004)	สอดคล้อง

กบังานวิจยัของตติมา	ทิพย์จนิดาชยักลุ	(2557)	ได้ศกึษาผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช ้วิธีการแบบเป ิด	 

(Open	Approach)	ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร	์ 

เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียน	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ผลการศึกษาพบว่าความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน	หลังได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด	 เรื่องทักษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร์		ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที	่3	สงูกว่าก่อนได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิี

การแบบเปิด	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	0.01	แสดง

ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด	 ส่งผล

ให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนสูงขึ้น	 และผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบ

เทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

แบบเปิด	 เร่ือง	 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 

ของนกัเรยีน	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	reseurch	were	to	1)	develop	a	reading	exercise	on	critical	thinking	to	be	

good	quality	and	meet	the	effectiveness	according	to	the	criterion	80/80,	2)	study	the	impacts	of	using	

the	critical	reading	exercise	on	the	aspects	of	learning	achievement	and	satisfaction	of	learners	through	

one.	Samples	for	the	study	were	freshmen	year	majoring	in	Thai	for	communication,	Faculty	of	Humanities	

and	Social	sciences,	Udonthani	Rajabhat	University,	All	45	samples	were	from	a	learning	section	and	

enrolled	in	the	course	‘TC03102	Reading	Skill	Development’	in	semester	2/2016.	The	samples	were	

selected	by	cluster	random	sampling	method.	The	exercise	for	critical	thinking	consisted	of	5	reading	

tasks;	1)	Basic	critical	thinking,	2)	Reading	news,	3)	Reading		documentary,	4)	Reading	passage,	and	5)	

Reading	short	story.	They	were	used	as	the	main	tool	for	the	study	and	also	used	as	the	efficiency	test.	

Satisfaction	survey	were	also	used.	

	 Results	indicated	that,	1)	the	quality	of	the	brand-new	critical	reading	exercise	was	very	good	

and	effective	(82.20/82.08),	and	2)	the	achievement	of	the	students	found	that	posttest	score	was	

higher	than	the	pretest	one.	The	average	score	of	the	Pretest	was	47.56,	and	the	Posttest	was	82.78,	

statistical	significant	at	.01	level	and	the	level	of	students’	satisfaction	through	the	exercise	was	high.

KEYWORDS:		CRITICAL	READING	EXERCISE	/	CRITICAL	READING	BEHAVIORS.	

บทน�า

	 การพัฒนาการคิดเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นมาก

ส�าหรบัทกุคน	โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นวยัศกึษาเล่าเรยีนควรได้

รับการฝึกฝนให้เป็นผู ้มีความสามารถในการคิดขั้นสูง	 

การคดิขัน้สูง	ได้แก่	การคดิวจิารณญาณ	การคดิสร้างสรรค์	

การคดิตดัสนิใจ	และการคดิแก้ปัญหา	(วรีะ	สดุสงัข์,	2550)	

การคิดวิจารณญาณ	 (Critical	 Thinking)	 เป็นส่วนหนึ่ง 

ของความสามารถทีต้่องพฒันาให้เกดิกบัผูเ้รยีนเพราะการ

คดิวจิารณญาณ	คอื	ความสามารถคดิ	รบัรู	้คาดคะเน	และ

ใช้เหตุผลเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมหรือความต้องการของ

ตนหรือใช้ความสามารถในการคิดตัดสินข้อมูลและแก้ไข

ปัญหาต่าง	 ๆ	 โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผล	 ใช้ข้อมูล

พิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง	 ๆ	 ว่าอะไรคือ																		

ความจริง	 อะไรคือความถูกต้อง	 คิดด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวัง	 ใช้สติปัญญาและทักษะต่าง	 ๆ	 ในการคิด

ไตร่ตรองมากกว่าการใช้อารมณ์ที่ท�าให้เกิดความล�าเอียง	

เกิดอคต	ิซึง่จะมีผลเสียต่อการตดัสินใจ	(ศันสนย์ี	ฉตัรคุปต์	

และอุษา	ชูชาติ,	2544)	ดังนั้น	การคิดวิจารณญาณ	หรือ

การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	จงึเป็นความสามารถในการคดิ

ท่ีผู้เรียนพึงมีเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีมี

อย่างมากมายในปัจจุบัน	 ให้ผู้เรียนสามารถน�าข้อมูลท่ีได้

รับมาใช้ตัดสินใจในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสมและ 

รู้เท่าทันเหตุการณ์

	 ความสามารถในการคิดของมนุษย ์มีความ

เก่ียวข้องกับภาษาโดยเฉพาะการอ่านเป็นเครื่องมือที่ใช ้

ในการเสาะแสวงหาความรู	้ และการอ่านเป็นทักษะที่เกิด

ขึ้นควบคู่กับการคิด	ดังที่	Durr	(1997)	กล่าวว่า	การอ่าน

อย่างมีวจิารณญาณเป็นการคิดอย่างมีวจิารณญาณนัน่เอง

จะต่างกันเพียงการอ่านต้องมีส่ิงตีพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 

การอ่านในลกัษณะนีจ้ะต้องใช้ความสามารถในการตดัสนิ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

185

เกี่ยวกับความคิดของผู้เขียนแทนที่จะเป็นเพียงการเข้าใจ
ความคดิน้ัน	ๆ 	เพยีงอย่างเดียวการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
มีความจ�าเป็นส�าหรับคนทุกคนเพราะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการอ่านแบบผู้คงแก่เรียน	 รอบรู้เรื่อง 
ต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวาง	 ขณะอ่านก็ตั้งค�าถามสิ่งใดจริง	 
สิ่งใดเท็จ	ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร	(เปลื้อง	ณ	นคร,	2544)	
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า	หากสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ได้แล้วก็จะสามารถพิจารณาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และโทษ
จากการอ่านได้
	 อย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไม่ใช่ส่ิงที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะเป็นทักษะ
การอ่านข้ันสูงท่ีต ้องอาศัยการฝึกฝน	 เริ่มจากอ่าน																								
จับใจความส�าคัญ	 ตีความ	 วิเคราะห์	 และประเมินค่า	 
ดังนั้น	 ผู้สอนการอ่านจึงควรมีเครื่องมือที่ดีเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาทักษะการอ่านให้กับผู้เรียนได้สะดวกและเป็น
ล�าดับขั้นตอนที่ง่ายขึ้น	 ถวัลย์	 มาศจรัส	 (2550)	 กล่าวว่า	
แบบฝึกทกัษะคอืกจิกรรมทกัษะการเรียนรูท้ีใ่ห้ผูเ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม	มคีวามหลากหลาย	และปรมิาณ
เพี ย งพอ ท่ีสามารถตรวจสอบและพัฒนาทั กษะ
กระบวนการคิด	 กระบวนการเรียนรู้	 สามารถน�าผู้เรียน 
สู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการส�าคัญของสาระ
การเรียนรู ้ 	 รวมทั้งท�าให ้ผู ้ เรียนสามารถตรวจสอบ																	
ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเอง	 แบบฝึกทักษะจึงเป็น
เครื่องมือช่วยในการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพเพราะ																										
การสร้างที่เป็นระบบ	 และมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้
ผูเ้รยีนเกิดความรู้	ความเข้าใจ	เกิดทกัษะจากการท�าซ�า้และ
สะท้อนผล	และยังสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง	
	 ผู ้ วิ จั ย รั บผิ ดชอบสอนนั กศึ กษาหลั กสู ต ร	 
ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 
ในรายวิชา	 TC03102	 การพัฒนาทักษะการอ่าน	 มีค�า
อธิบายรายวิชาว่า	 ศึกษาหลักการอ่าน	 การอ่านทั่วไป	 
การอ่านจบัใจความ	การอ่านวเิคราะห์	การอ่านสงัเคราะห์	

การอ่านตีความ	การอ่านประเมินค่า	และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ	 ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านในรูปแบบต่าง	 ๆ	
จากค�าอธิบายรายวิชาเห็นได้ว่า	การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาน้ีมุ ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่านในใจ 
ทุกระดับและมีเป้าหมายสูงสุดคือ	 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้มีคุณภาพระดบัดี	
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 และศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 รวมถึงความพึงพอใจต่อแบบฝึก
ทกัษะ	เพือ่น�าผลการวจิยัทีไ่ด้รบัไปใช้จดัการเรยีนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณให้มีคุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	80/80	
 2.	เพือ่น�าแบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมวิีจารณญาณ
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 ไปทดลองสอน	
เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้	
 
สมมติฐาน 
	 1.	นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	1	สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร	 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ															
การอ่านอย่างมวีจิารณญาณมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	
	 2.	นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	1	สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร	 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ													
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก
	 จากหลักการดังกล่าวน�ามาสู่การก�าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังนี้
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ภาพประกอบที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู ้วิจัยน�าเสนอวิธีด�าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น																			
2	ขั้นตอน	ดังนี้		
	 ตอนที่	 1	 พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ		
	 	 1.	 ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 รายวิชา	 TC03102	 
การพัฒนาทักษะการอ ่าน	 คณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	 	 2.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ																													
การสร้างแบบฝึกทักษะ	 เช่น	 ถวัลย์	 มาศจรัส	 (2550),																							
ธีรชัย	เนตรถนอมศักดิ์	(2552)	และส�าลี	รักสุทธี	(2553)	
เพือ่น�ามาประมวลความคดิในการสร้างและพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณให้มคีวามสมบรูณ์และ
เหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้
	 	 3.	 สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ	ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการ	ดังนี้					
 

  	 3.1	ท�าร่างแบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ	 โดยเลือกบทอ่านจากสื่อที่พบได้ในชีวิต 
ประจ�าวนั	เช่น	หนงัสอืพมิพ์	และนติยสาร	แล้วร่างเป็นแบบ
ฝึกทักษะ	5	ชุด	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 (1)	 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
เบือ้งต้น,	(2)	แบบฝึกทกัษะที	่2	เรือ่ง	การอ่านข่าว,	(3)	เรือ่ง	
การอ่านบทความ	(4)	เรือ่งการอ่านสารคด	ี(5)	เรือ่งการอ่าน
เรื่องสั้น	
	 	 	 3.2	 แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณแต่ละชุด	มีส่วนประกอบ	ดังนี้		
	 	 	 						ชื่อชุดแบบฝึกทักษะ,	จุดประสงค์
การเรียนรู้,	ใบความรู้,	 แบบฝึกทักษะ,	 แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน,	 เฉลยแบบฝึกทักษะ,และ	 เฉลยแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
	 	 4.	ให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	ตรวจประเมิน
คุณภาพแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 โดย
ใช้แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น																		
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ตามแนวคิดของ	
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ลเิคอร์ท	(พวงรตัน์	ทวรีตัน์,	2538)	โดยก�าหนดระดบัความ
คิดเห็นแต่ละช่วง	คือ				
	 	 	 5		คะแนน		หมายถึง		ดีมาก				
	 	 	 4		คะแนน		หมายถึง		ดี				
	 	 	 3		คะแนน		หมายถึง		ปานกลาง				
	 	 	 2		คะแนน		หมายถึง		พอใช้				
	 	 	 1		คะแนน		หมายถึง		ต้องปรับปรุง		
	 	 จากนั้นน�าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณ
ภาพจากผู ้ เชี่ยวชาญทั้ง	 5	 คน	 มาหาค ่าเฉลี่ยโดย																							
การแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้	ดังนี้					
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		4.51-5.00		หมายถึง	ดีมาก				
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		3.51-4.50		หมายถึง	ดี				
  	 ค่าเฉลีย่		2.51-3.50		หมายถงึ	ปานกลาง		   
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		1.51-2.50	หมายถึง	พอใช้					
  	 ค่าเฉลีย่	1.00-1.50	หมายถงึ	ต้องปรบัปรงุ				
	 	 5.	 ทดลองใช้เบื้องต้นกับนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร	ีสาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร	ปฏบิตัติาม
ขั้นตอน	3	ขั้นตอน	ดังนี้	
	 	 	 5.1	 น�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิ
จารณญาณไปใช้กับนักศึกษารายบุคคล	 ผู้วิจัยน�าแบบฝึก
ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ	ไปใช้กับนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีชั้นปีที่	1	สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ	การสื่อสาร	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน	ีซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง	จ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย
นักศึกษาที่เรียนเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	ซึ่งวิเคราะห์จาก
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 ในระดับมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่	 4-6	 โดยผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้อย่าง
ใกล้ชิด	ซักถามปัญหาต่าง	ๆ	 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระ	ใบความรู้	แบบฝึกทักษะ	ฯลฯ	
แล้วน�าไปปรับแก้ครั้งที่	 1	 ดังนี้	 แก้ไขค�าผิดเล็กน้อย	 
ปรบัความชดัเจนของค�าถามบางข้อ	และเพิม่หรอืลดพืน้ที่
ส�าหรับการเขียนตอบค�าถามให้เหมาะสมยิง่ขึน้	อกีทัง้ต้อง
เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน	 และผู้เรียน
กับผู้สอนให้มากขึ้น
	 	 	 5.2	 น�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ	 ไปใช้กับนักศึกษา	 9	 คน	 ผู้วิจัยน�าแบบฝึก

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 ที่ปรับแก้คร้ังที่	 1																							
ไปใช้กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที	่1	สาขาวชิาภาษา
ไทยเพื่อการสื่อสาร	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	
9	คน	ประกอบด้วยนกัศกึษาทีเ่รยีนเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	
ซึ่งวิเคราะห์จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 ในระดับ
มธัยมศกึษาชัน้ปีที	่4-6	โดยผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน	
สัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อศึกษา	 ข้อบกพร่องของแบบฝึกทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 แล้วน�าข้อมูลต่าง	 ๆ	 ไปปรับ
แก้คร้ังที่	 2	 ดังน้ี	 บทบาทของผู้สอนในการแนะแนวและ
กระตุ้นการคิด	 และจัดให้มีกิจกรรมกลุ ่มเสริมเพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนที่ผ่อนคลาย
	 	 	 5.3	 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ	ผูว้จิยัน�าแบบฝึกทกัษะ																				
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ที่ได้ปรับแก้ครั้งที่	2	ไปใช้กับ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที	่1	สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่
การสื่อสาร	 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์	
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน	ีซ่ึงไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง	จ�านวน	
30	 คน	 ประกอบด้วยนักศึกษาที่เรียนเก่ง	 ปานกลาง																								
และอ่อน	ซึ่งวิเคราะห์จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	
ในระดับมัธยมศึกษาปีที	่4-6	เพือ่หาประสทิธภิาพของแบบ
ฝึกทักษะก่อนน�าไปทดลองใช้ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80/80	หรือไม่	
	 	 	 โดย	 80	 ตัวแรก	 คือ	 ค่าร้อยละจาก 
การท�าแบบทดสอบหลังเรียนในแบบฝึกทักษะชุดที่	1	–	5	
และ	 80	 ตัวหลัง	 คือ	 ค่าร้อยละจากการท�าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 การอ ่านอย่างมี
วิจารณญาณ	หลังจากการเรียนครบทุกชุดแบบฝึกทักษะ	
	 	 6.	 จัดพิมพ์แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไว้ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี



	 ตอนท่ี	 2	 การน�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณที่พัฒนาไปทดลองสอน		

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง				

	 	 1.1	ประชากร	ได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีชั้นปีท่ี	 1	 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี	 ที่ลงทะเบียนเรียน	 วิชา	 TC03102	 การพัฒนา

ทักษะการอ่าน	จ�านวน	2	หมู่เรียน	นักศึกษา	90	คน	

	 	 1.2	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	 TC03102	 การพัฒนา

ทักษะการอ่าน	จ�านวน	1	หมู่เรียน	นักศึกษา	45	คน	ซึ่งได้

มาโดยการสุม่แบบจดักลุม่	(Cluster	random	sampling)

	 2.	ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง

	 	 2.1	ตัวแปรต้น	ได้แก่	การสอนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ		

	 	 2.2	ตัวแปรตาม	ได้แก่					

	 	 	 	 	 2.2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง																			

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

      2.2.2	ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

แบบฝึกทักษะ

ตารางที่ 1	รายละเอียดของการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

	 3.ระยะเวลาในการวิจัย

	 	 การทดลองด�าเนนิในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	

2559	จ�านวน	9	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	ชั่วโมง	รวมทั้งสิ้น	

27	ชั่วโมง	

	 4.	การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้

	 	 4.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

เรื่อง	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ผู้วิจัยด�าเนินการสร้าง

ตามขั้นตอนดังนี้

     	 4.1.1	 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับ																		

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

	 	 									4.1.2	ศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร	 รายวิชา	 TC03102	 

การพัฒนาทักษะการอ ่าน	 คณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 	 	 4.1.3	 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	เรื่อง	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	เป็นแบบ

ทดสอบปรนัย	 ชนิด	 5	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 60	 ข ้อ	 

แสดงรายละเอียดเป็นตารางดังนี้	
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ตำรำงที่ 2	แสดงรายละเอียดในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

	 4.1.4	ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คน	ตรวจพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมชัดเจนของค�าถาม	 แล้ว
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุด
ประสงค์การเรยีนรู	้(IOC)	โดยท�า	การคดัเลอืกข้อทีมี่ค่าไม่
ต�่ากว่า	0.60	ไว้ด�าเนินการต่อไป	
	 	 	 4.1.5	 น�าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	
ในกรณีการใช้ค�า	การจัดล�าดับตัวเลือก	ก-จ	การขีดเส้นใต้
และเน้นตัวหนาค�าท่ีจ�าเป็น	 มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสม
  	 4 .1 .6	 น�าแบบทดสอบที่ผ ่ านการ
พจิารณาดงักล่าวแล้วไปทดลองใช้กับนกัศกึษาจ�านวน	30	
คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	อย่างน้อย	1	ห้องเรียน	เพื่อหาค่า																						
ความยากง่าย	อ�านาจจ�าแนก	และความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบทัง้ฉบับ	(ล้วน	สายยศ	และองัคณา	สายยศ,	2543)	
ดังนี้
	 	 	 	 	 	1)	ความยากง่าย	 (p)	 โดยใช้เทคนิค	
27%	คัดเลือกข้อซึ่งมีความยากง่ายระหว่าง	0.20	-	0.80	
ไว้เพื่อด�าเนินการต่อไป	
	 	 	 	 	 	2)	อ�านาจจ�าแนก	 (r)	 โดยใช้เทคนิค	
27%	ของ	จงุ	เตห์	ฟาน	คดัเลอืกข้อทีม่อี�านาจจ�าแนกตัง้แต่	
0.20	ขึ้นไปไว้เพื่อด�าเนินการต่อไป	
	 	 	 				3)	ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบบัจากข้อทีม่คีณุสมบัติตามค่าความยากง่ายและอ�านาจ

จ�าแนกโดยใช้สตูร	KR-20	ได้ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	
0.88
	 	 	 4.1.7	จดัพิมพ์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 จ�านวน	 40	 ข้อ	 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
	 4.2	แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ	ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
  	 4.2.1	 ศึกษาเอกสารท่ีเ ก่ียวข ้องกับ																						
การสร ้ า งแบบ วัดความพึ งพอ ใจที่ มี ต ่ อการ เรี ยน	 
จาก	(พวงรตัน์	ทวรีตัน์,	2538)	และ	(สนุนัทา	มัน่เศรษฐวทิย์,
2548)	
	 	 	 4.2.2	 สร้างข้อค�าถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะโดยเป็นข้อความที่
ประพฤติในทางบวก	(Positive)	จ�านวน	20	ข้อ	ระดับที่ใช้
ในการประเมินมี	5	ระดับ	ดังนี้
	 	 	 พอใจมากที่สุด		ให้คะแนน		5		คะแนน
	 	 	 พอใจมาก								ให้คะแนน		4		คะแนน
	 	 	 พอใจปานกลาง	ให้คะแนน		3		คะแนน

	 	 	 พอใจน้อย								ให้คะแนน		2		คะแนน

  	 พอใจน้อยที่สุด		ให้คะแนน		1		คะแนน
	 	 แปลความหมายของความพึงพอใจต ่อ 
การเรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะว่าอยูใ่นระดับใดจากค่าเฉล่ีย
ระดับคะแนนของกลุ่มในแต่ละด้าน	ดังนี้	ข้อความที่แสดง
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ความรู้สึกในทางบวก
	 ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00			หมายถึง				พอใจมากที่สุด
	 ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50			หมายถึง				พอใจมาก
	 ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50				หมายถึง				พอใจปานกลาง
	 ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50			หมายถึง				พอใจน้อย
	 ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50			หมายถึง				พอใจน้อยที่สุด
	 	 	 4.2.3	ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คน	ตรวจ
พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมชัดเจนของ
ค�าถาม	 แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัด
ความพึงพอใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้	(IOC)	โดยท�าการ
คัดเลือกข้อที่มีค่าไม่ต�่ากว่า	0.60	ไว้ด�าเนินการต่อไป
	 	 	 4.2.4	น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
	 	 	 4.2.5	น�าแบบวดัความพงึพอใจทีผ่่านการ
พจิารณาดงักล่าวแล้วไปทดลองใช้กบันกัศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง	อย่างน้อย	1	ห้องเรียน	เพื่อหาค่า	ความเชื่อมั่น	
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α -coefficient)	 โดยใช้
สูตรของครอนบัค	(Cronbach,	1984)	ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ	0.93
	 	 	 4.2.6	จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ	 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

	 5.	สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน
	 	 5.1	 สมมติฐานการวิจัย	 “นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่	1	สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่
เรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณมผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน”	ทดสอบ
โดยใช้สถติแิบบ	t	-	test	Dependent	Samples	ซึง่ผู้วจิยั
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS
	 	 5.2	 สมมติฐานการวิจัย	 “นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี
ความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะอยูใ่นระดบั
มาก	(ค่าเฉลี่ย	≥3.51)

ผลการวิจัย
	 ตอนที่	 1	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่าง
มวีจิารณญาณให้มคุีณภาพระดบัดแีละมปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์	80/80
	 	 1.1	 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่าง 
มีวิจารณญาณ	 ผู้วิจัยได้น�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่าง 
มีวิจารณญาณทั้ง	 5	 ชุด	 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ	 5	 คน	 ตรวจ
ประเมินคุณภาพ	 ผลการประเมินคุณภาพแสดงในตาราง
ต่อไปนี้

ตารางที่ 3	แสดงผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	5	ด้าน	โดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน

จากตารางที่	3	แสดงผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึก
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยผู้เชี่ยวชาญ	 5	 คน	
สามารถน�าเสนอผลโดยเรียงล�าดับจากคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้	 ชุดที่	 5	 เร่ืองสั้น	 คะแนนเฉลี่ย	
4.69	 ชุดที่	 2	 ข่าว	 คะแนนเฉลี่ย	 4.68	 ชุดที่	 3	 สารคดี	

คะแนนเฉลี่ย	4.67	ชุดที่	4	บทความ	คะแนนเฉลี่ย	4.65	
และ	ชดุท่ี	1	การอ่านอย่างมีวจิารณญาณเบ้ืองต้น	คะแนน
เฉลีย่	4.64	เมือ่ประเมนิโดยภาพรวมแล้วคณุภาพของแบบ
ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น	 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.67	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
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 	 1.2	 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
	 	 	 ผู้วิจัยน�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณที่ผ ่านการประเมินและปรับปรุงตามค�า
แนะน�าของผู้เชีย่วชาญไปใช้กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี	ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	3	ขั้นตอน	ขั้นตอน
ที่	 1	 ใช้กับนักศึกษาจ�านวน	 3	 คน	 ขั้นตอนที่	 2	 ใช้กับ
นักศึกษาจ�านวน	9	คน	และขั้นตอนที่	3	ใช้กับนักศึกษา
จ�านวน	 30	 คน	 แต่และขั้นตอนมีการคละความสามารถ

ของนักศึกษาให้มีทั้งเก่ง	กลาง	อ่อน	อยู่ร่วมกัน	และหลัง
การใช้แบบฝึกทักษะขั้นตอนที่	 1	 และ	 2	 มีการน�าข้อมูล
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 และสัมภาษณ์ผู้เรียน
มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	ส่วนในขั้นตอนที่	3	เป็นการ
น�าข้อมูลที่ได้จากการใช้ท้ังแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและจากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 เรื่อง	 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 ไปหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะก่อนน�าไปทดลองว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	หรือไม่	สามารถแสดงผล
การหาประสิทธิภาพดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ 4	แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามเกณฑ์	80/80	(N=30)

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นคะแนนจากแบบ

ทดสอบหลังเรียนทั้ง	 5	 ชุด	 ของนักศึกษา	 30	 คนที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง	มีค่าร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ	82.20	และคะแนน

จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ	 ของนักศึกษา	 30	 คนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง	มีค่าร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ	82.08	สรุปได้ว่า	แบบ

ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.20/82.08	 เป็นไปตามเกณฑ์	

80/80	ที่ก�าหนด

	 ตอนท่ี	 2	 การน�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไป

ทดลองสอนเพื่อศึกษา

	 	 2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 การอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ	

	 	 	 ผูวิ้จยัได้น�าแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณทั้ง	5	ชุด	ที่พัฒนาขึ้นจนมีคุณภาพระดับดีมาก	

และมีประสิทธิภาพ	 ไปทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่างและ 

ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงให้เห็นเป็นตาราง 

ดังต่อไปนี้	
ตำรำงที่ 5	แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	(N=45)

จากตารางที่	 5	 แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	

ก า ร อ ่ า น อ ย ่ า ง มี วิ จ า ร ณญ าณ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน	 คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	 19.02	 คิดเป็นร้อยละ	 47.56	 และหลังเรียน 

มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั	33.11	คดิเป็นร้อยละ	82.78	จงึสรปุ

ได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษา

ไทยเพ่ือการส่ือสาร	 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
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สูงกว่า	 ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 

เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	

	 	 	 2.2	 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

แบบฝึกทักษะหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบ 

ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทั้ง	 5	 ชุด	 ผู้วิจัยได้

ส�ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น	 สามารถแสดงผลการวิเคราะห ์

เป็นตารางดังนี้

ตำรำงที่ 6 แสดงความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	(N=45)

	 จากตารางที่	 6	 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร	ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ	4.21	อยู่ในระดับ	พอใจ

มาก	เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 แบบฝึกทักษะ															
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพ
และประสิทธภิาพตามทีก่�าหนด	และนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง
จ�านวน	45	คนทีเ่รยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรยีน	และความพึงพอใจต่อการเรยีนอยูใ่นระดบัพอใจ

มาก	สามารถอภปิรายผลตามล�าดบัการศกึษาค้นคว้า	ดงัน้ี
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  ตอนที่ 1 อภิปรายผลด้านคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของแบบฝ ึกทักษะการอ ่านอย ่างมี

วิจารณญาณ

	 	 	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณท้ัง	 5	 ชุด	 โดยยึดหลักการสร้างตาม

ลักษณะของแบบฝึกทักษะ	 คือนอกจากจัดให้มีส่วน

ประกอบตามลกัษณะของแบบฝึกแล้วกไ็ด้ค�านงึถงึการจัด

ล�าดับความยากง่ายของเนื้อหา	 การใช้รูปแบบที่หลาก

หลาย	 และเน้นการฝึกทักษะการอ่านให้มากกว่าความรู้

ความจ�า	นอกจากนี้	การใช้ค�าถามเพื่อส่งเสริมการคิดจาก

เรื่องที่อ่านมีความส�าคัญยิ่ง	ผู้วิจัยได้สังเคราะห์พฤติกรรม																								

การอ่านอย่างมวีจิารณญาณเป็น	8	ข้อ	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการถาม	 โดยจัดล�าดับการถามให้เหมาะสมมีลักษณะ

เป็นเหมือนบันไดการอ่านโดยเริ่มจากความเข้าใจ	 สู่การ

ตีความ	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และประเมินค่าเพื่อน�า

ประโยชน์จากการอ่านไปใช้	สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 	 	 1.	การใช้ค�าถาม

    	 ผู ้วิจัยมองว่าพฤติกรรมของผู ้อ ่าน 

ที่สะท้อนออกมาคือดัชนีชี้วัดที่สามารถบอกความสามารถ

ที่อยู่ในตัวของผู้อ่านจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ	 แล้วน�ามาสู่การก�าหนดพฤติกรรมการอ่าน

อย่างมวิีจารณญาณ	ทัง้	8	ข้อ	ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัความ

สามารถในการรูค้ดิ	6	ล�าดับขัน้ของ	เบนจามิน	บลูม	(2554)

		 	 ซึง่จากพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

ที่ก�าหนดข้างต้นน�ามาสู่การตั้งค�าถามในแบบฝึกทักษะ

แต่ละชุด	 ซึ่งมีความแตกต่างในการถามตามประเภทของ

งานเขียนสามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 	 1.1	 ข่าว	 เป็นงานเขียนท่ีจัดเป็นการน�า

เสนอข้อเทจ็จรงิประเภทหนึง่ทีน่�าเสนอเหตกุารณ์ในสงัคม

ท่ีประชาชนให้ความสนใจหรือมีผลกระทบต่อคนจ�านวน

มาก	 ดังนั้น	 เมื่ออ่านข่าวผู้อ่านจะรับรู้ได้เป็นปกติวิสัยว่า

ข ่าวที่น� า เสนอคือเหตุการณ ์จริงที่ เกิดขึ้นเพราะมี																								

การอ้างอิงบุคคล	สถานที	่วนัเวลาเกดิเหตไุว้	อกีทัง้ชือ่เสยีง

ของส�านักพิมพ์ก็ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้	

ดงันัน้	หากเป็นการอ่านข่าวโดยทัว่	ๆ 	ไปแล้วผูอ่้านกจ็ะได้

รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 ท�าให้เป็นคนทันเหตุการณ	์ 

ทันยุคสมัย	 อย ่างไรก็ตามเพ่ือการอ่านข ่าวอย่างมี

วิจารณญาณ	 ผู้อ่านควรจะวิเคราะห์เหตุการณ์ในข่าวว่า

ปัญหาคืออะไร	 มีสาเหตุมาจากอะไร	 และผลที่เกิดเป็น

อย่างไร	 เพราะจะท�าให้ผู้อ่านเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

กับบุคคลท่ีเป็นข่าว	 และสามารถน�ามาเป็นข้อคิด	 ข้อพึง

ระวังส�าหรับตนเองซึ่งถือเป็นคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน

	 	 	 ค�าถามทีต้่องใช้เมือ่อ่านงานประเภทนีค้อื	

การถามความเข้าใจในข่าว	ซึ่งมักจะสามารถสรุปความได้

ด้วยการตอบค�าถาม	 5W	 1H	 หลังจากนั้นจึงน�ามาสู ่																						

การวเิคราะห์ปัญหาและสาเหต	ุเพือ่โยงไปสูก่ารน�าไปใช้ซึง่

อาจเป็นข้อคิด	หรือแนวทางในการแก้ปัญหา

	 	 	 1.2	 สารคดี	 เป็นงานเขียนที่มุ่งน�าเสนอ

ความรูข้องผูเ้ขยีน	ในรูปแบบทีอ่่านแล้วให้ความเพลดิเพลิน

บันเทิงใจ	ดังนั้นงานเขียนประเภทนี้จึงเป็นงานสร้างสรรค์

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู ้ เขียนต้องมีฝ ีมือในการประพันธ	์ 

เช่น	 การบรรยาย	 การพรรณนาเพ่ือให้ผู ้อ่านสามารถ

จินตนาการตามได้เสมือนว่าได้อยู่ในเหตุการณ์และสถาน

ทีเ่ดยีวกบัผูเ้ขยีน	ดงันัน้การอ่านงานเขยีนประเภทนีแ้ม้จะ

ไม่ถือว่าเป็นงานท่ีต้องตีความซับซ้อน	 เพราะผู้เขียนมีจุด

ประสงค์หลกัในการน�าเสนอความรูย่้อมท�าให้อ่านเข้าใจได้

โดยง่าย	 กระนั้นก็ยังมีส่วนที่ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถ 

ในการตีความด้วยเช่นกัน

	 	 	 ค�าถามที่ใช้ส�าหรับการอ่านงานสารคดี

คอื	การถามความเข้าใจโดยการจบัใจความส�าคญั	สามารถ

ใช้ทั้งการหาใจความส�าคัญที่ปรากฏชัดในย่อหน้า	 และ																						

การสรุปความจากการตอบ	5W	1H	ดังนั้นเมื่อความรู้คือ

สิง่ส�าคญัทีค่วรได้รบัจากงานเขยีนสารคด	ีผูเ้ขียนสารคดจีงึ

มักเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ	 มีประสบการณ์ในสิ่งท่ี

เขียน	 ผู้อ่านสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของสารคดี

ด้วยการศึกษาประวตัหิรอืข้อมูลความเช่ียวชาญของผู้เขยีน	

และการอ้างอิงข้อมูลในสารคดี	 ประกอบการพิจารณา

ประโยชน์และความน่าเชื่อถือ
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	 	 	 1.3	บทความ	เป็นงานเขียนแสดงทัศนะ

ของผู้เขียนต่อเหตุการณ์ที่อยู ่ในกระแสสังคม	 ดังนั้น 

การอ่านบทความจึงมีประโยชน์มากในการเปิดโลกทัศน์

และมุมมองใหม่	 ๆ	 ให้กับผู้อ่าน	 ผู้เขียนมักเป็นผู้ที่อยู่ใน

วงการ	 มีประสบการณ์และศึกษาสิ่งที่จะน�ามาเขียนเป็น

อย่างด	ีในบทความจึงมีการอ้างองิทีม่าของความคดิเหน็ไว้

อย่างน่าเชื่อถือ	ผู้อ่านจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาความน่าเชื่อ

ถอืของข้อมลูเพราะการน�าเสนอข้อมลูของผูเ้ขยีนย่อมต้อง

ให้เหตุผลและข้อมูลที่สนับสนุนความคิดของตน	ผู้อ่านจึง

ต้องใช้ประสบการณ์พิจารณาข้อเท็จจริง	 การให้เหตุผล	

และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านร่วมกันก่อนการตัดสิน

ใจเชื่อทั้งหมด

	 	 	 ค�าถามที่ใช้ส�าหรับการอ่านบทความคือ	

การถามความเข้าใจในการอ่าน	ด้วยการหาใจความส�าคัญ

ที่ปรากฏชัดในย่อหน้า	 หรือการสรุปความจาก	 5W1H																					

และหลังจากเข้าใจเนื้อหาสาระซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ผู ้

เขยีนต้องการส่ือแล้ว	ผูอ่้านควรแสดงความคิดเหน็ส่วนตวั

ของตนร่วมด้วย	 ผู้อ่านอาจคิดเห็นคล้อยตามหรือขัดแย้ง

กบัผูเ้ขยีนกไ็ด้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการให้เหตผุล	การอ้างองิ	มมุ

มองและประสบการณ์ของผู้อ่านร่วมด้วย	 อย่างไรก็ตาม 

ผู้อ่านก็จะได้รับประโยชน์ในด้านการเปิดมุมมองใหม่	 ๆ	

และสามารถเก็บเป็นข้อคิดให้ตนได้	

	 	 	 1.4	เรื่องสั้น	 เป็นงานสร้างสรรค์ที่เขียน

ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์หลกัในการให้ความบนัเทงิ	แต่แม้ว่า

เรือ่งราวในเรือ่งสัน้เป็นจนิตนาการทีถ่กูสร้างขึน้	ไม่ใช่เรือ่ง

ที่เกิดขึ้นจริง	 การอ่านเรื่องสั้นก็ยังมีคุณค่าในการสะท้อน

เร่ืองราวในสังคม	 ผู้อ่านสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของ																				

ตวัละครและผลทีไ่ด้รบัเพือ่เกบ็เป็นข้อคดิเตอืนใจให้ตนเอง

	 	 	 ค�าถามทีใ่ช้เพือ่การอ่านเรือ่งสัน้ควรเน้น

ทีค่วามเข้าใจในเรือ่งราวซึง่มักต้องใช้การตคีวามสญัลกัษณ์

และภาพพจน์	การวเิคราะห์จุดประสงค์และน�า้เสยีงของผู้

เขียนร่วมด้วยจะท�าให้เข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น	 จะเห็น 

ได้ว่า	ด้วยประเภทของงานเขยีนทีต่่างกนั	จดุประสงค์และ

วิธีในการเขียนย่อมต่างกัน	 ดังนั้นเพ่ือการสร้างค�าถาม

ท่ีเหมาะสมในแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	

ผู้วิจัยจึงต้องเลือกค�าถามที่เหมาะสมและสามารถสะท้อน

พฤติกรรมในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

	 	 2.		จัดล�าดับตามความยากง่าย	

	 	 	 	 	 	ผู้วิจัยได้จัดล�าดับความยากง่ายในการน�า

เสนอเนื้อหา	 ภายในแบบฝึกแต่ละชุด	 โดยเริ่มจากการให้

ความรูใ้นหลกัการทฤษฎีแล้วจึงตามด้วยแบบฝึกทีเ่น้นการ

พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยเรียงล�าดับ

จากบทอ่านง่าย	 ไปหาบทอ่านที่ยากขึ้น	 สอดคล้องกับ	

ถวัลย์	มาศจรัส	(2550)	ที่ได้กล่าวถึง	ลักษณะของแบบฝึก

ทักษะท่ีดีว่าต้องมีเนื้อหาท่ีเป็นไปตามล�าดับขั้นตอนการ

เรียนรู้ของผู้เรยีน	ซึง่โดยพ้ืนฐานการเรยีนรูแ้ล้วต้องเริม่จาก

สิ่งที่ง ่ายแล้วจึงขยายประสบการณ์ไปสู ่สิ่งที่ยากและ 

ซับซ้อนยิ่งขึ้น

	 	 3.	 การแบ่งสัดส่วนของความรู ้และทักษะ 

ในแบบฝึกทักษะแต่ละชุดประกอบด้วย	 แบบฝึกจ�านวน	

3-4	แบบฝึก	โดย	แบบฝึกที่	1	เป็นความเข้าใจในหลักการ

ทฤษฎีที่จ�าเป็น	และแบบฝึกที่	2-4	เป็นการฝึกทักษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยเรียงล�าดับบทอ่านท่ีง่ายไล่

เรยีงไปหาบทอ่านทีย่ากขึน้	นอกจากนีใ้นแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน	10	ข้อ	ก็มีการแบ่งสัดส่วนความรู้และ

ทักษะโดยเน้นให้น�้าหนักที่การฝึกทักษะมากกว่าความรู	้

แบง่เป็นทฤษฎแีละหลักการร้อยละ	40	และฝกึทกัษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 ร้อยละ	 60	 โดยประมาณ						

สอดคล้องกับทฤษฎีของธฺอร์นไดค์	อ้างถึง	(เกริก	ท่วมกลาง	

และจินตนา	ท่วมกลาง,	2555)	ว่าด้วย	กฏแห่งการฝึกหัด	

คือ	เมื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียน

มีความเข้าใจในบทเรียน	 และหมั่นฝึกฝนหรือน�าสิ่งที่รู้นั้น

มาใช้บ่อย	ๆ	ดังนั้นแบบฝึกทักษะต้องมีปริมาณเพียงพอที่

จะสามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด	

กระบวนการเรียนรู้จนสามารถน�าผู้เรียนสู่การสรุปความ

คิดรวบยอดและหลักการส�าคัญของสาระการเรียนรู้ได้

	 	 4.	 ความหลากหลายในรูปแบบของการสร้าง																							

แบบฝึกเพื่อให้แบบฝึกทักษะมีรูปแบบที่น่าสนใจ	 ผู้วิจัย 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

195

จึงสร้างแบบฝึกทักษะให้มีรูปแบบหลากหลาย	 เช่น	 

การเติมค�า	การจับคู่	แผนภาพความคิด	ปรนัยแบบหลาย

ตัวเลือก	และแบบอัตนัย	พร้อมทั้งออกแบบรูปเล่มให้มอง

สบายตา	 และน่าอ่าน	 สอดคล้องกับแนวคิดของส�าล	ี 

รักสุทธี	 (2553)	 กล่าวถึงรูปแบบในการสร้างแบบฝึกว่า	 

รูปแบบควรหลากหลาย	 แล้วแต่เทคนิคของผู ้จัดท�า	 

ควรศึกษาจากแหล่งความรู้	หรือเอกสารแบบฝึกหลาย	ๆ	

เล่ม	เพื่อเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้	จากเหตุผลข้าง

ต้นท้ังการใช้ค�าถามการจัดล�าดับความยากง่าย	 การแบ่ง

สัดส่วนความรู้และทักษะ	 รวมถึงความหลากหลายในรูป

แบบการสร้างแบบฝึก	 จึงท�าให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ

  ตอนที่ 2 อภิปรายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

	 	 	 จากการวิจัยเห็นได้ว่าผู้เรียนมีคะแนน

เฉลีย่ผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (P	 value	 0.000).	 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้อาจมีปัจจัยดังต่อไปนี้

	 	 	 ประการที่หนึ่ง	การใช้แบบฝึกทักษะที่มี

ประสิทธภิาพด	ีช่วยส่งเสรมิความรู	้ความเข้าใจ	และพัฒนา

ทกัษะการสือ่สารได้	สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ	(จุรพีนัธ์	

ภาษี,	2550)

	 	 	 ประการที่สอง	มีองค์ประกอบในการจัด	

การเรยีนการสอนทีส่่งเสริมการใช้แบบฝึกทักษะ	นอกจาก

แบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีแล้วองค์

ประกอบอื่น	 ด ้านผู ้สอน	 ผู ้ เรียน	 และล�าดับขั้นใน																	

การจัดการเรียนการสอนก็ส�าคัญอธิบายดังนี้

	 	 	 องค์ประกอบที	่1	ผูส้อน	ควรมีการชีแ้นะ	

ด้วยการบอกใบ้	และใช้ค�าถามกระตุ้นการคิดให้กับผู้เรียน

เป็นเรื่องจ�าเป็น	ดังที่	ดักลาส	ฟิชเชอร์	และ	แนนซี	เฟรย์	

(2556)	 ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนกับการช้ีแนะไว้ว่า	 

ผู้เรียนต้องได้รับค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีคิด	 การสอนแบบ

ชี้แนะเป็นการบอกใบ้	การกระตุ้น	และการตั้งค�าถามเพื่อ

ให้ผู้เรียนใช้ความคิดบ้าง	การสอนแบบช้ีแนะมีจดุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น	 ไม่ใช่เพียงการกล่าว

ย�้าข้อมูลที่ให้ในระหว่างเรียนแบบเน้นประเด็น	

	 	 	 องค์ประกอบที่	2	ผู้เรียน	ความสามารถ

ในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของผูเ้รยีนถอืเป็นหัวใจของ

การฝ ึกฝน	 ดังนั้นผู ้ เรียนจึงมีผลต ่อความส�าเร็จใน																										

การฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง	การฝึกทักษะการอ่านด้วยแบบฝึก

ทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนซ�้า	ๆ	จนเกิดเป็น

ทกัษะ	แต่การฝึกฝนกเ็ป็นการเรยีนทีต้่องอาศัยความตัง้ใจ	

ดังนั้นพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะใช้แบบฝึกทักษะได้อย่าง

เกิดประสิทธิภาพคือ	 ต้องมีความเอาใจใส่ในการเรียน

เพราะเห็นถึงความส�าคัญในการฝึก	โดยผู้สอนต้องช่วยใน

การเสริมแรงทางบวก	 เช่น	 สะท้อนผลการเรียนให้ผู้เรียน

ได้ทราบ	 ยิ้มแย้ม	 ชมเชย	 แสดงถึงความเอาใจใส่และ																							

ความสนใจท่ีมีต่อผู้เรียน	 ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีก�าลังใจและ

มีความมุ่งมั่นในการเรียนยิ่งขึ้น

	 	 	 องค์ประกอบที่	 3	 ล�าดับขั้นการจัดการ

เรียนการสอน	 ค�านึงถึงขั้นตอนในการสอนที่เหมาะสมซึ่ง

จะช่วยให้สามารถใช้แบบฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธภิาพ	

ล�าดบัขัน้ในการจดัการเรียนการสอนในวจิยันีใ้ช้สอดคล้อง

กบัทฤษฎเีชือ่มโยงของธอฺร์นไดค์	อ้างถึงใน	(เกรกิ	ท่วมกลาง	

และจินตนา	 ท่วมกลาง,	 2555)	 ที่แบ่งกฎการเรียนรู้ออก

เป็น	3	กฎ	คือ	กฎที่	1	กฎแห่งความพร้อม	(อยู่ในขั้นน�า)	

กฎที่	2	กฎแห่งการฝึกหัด	(อยู่ในขั้นสอน)	และกฎที่	3	คือ	

กฎแห่งผล	(อยู่ในขั้นสรุป)	

	 	 ตอนที่	3	อภิปรายความพึงพอใจต่อการเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบฝึก

ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณสอดคล้องกบัธรรมชาติ

ของผู้เรยีนท่ีมีศักยภาพในการเรยีนรูท่ี้ต่างกันสอดคล้องกบั	

ธรีชยั	เนตรถนอมศักดิ	์(2552)	กล่าวว่า	ด้วยธรรมชาตกิาร

เรียนรู้ของผู้เรียน	ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน	

ผู ้เรียนบางคนอาจใช้ปริมาณเวลาในการเรียนรู ้เพียง 

เลก็น้อยกส็ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์	แต่ผู้เรียนบางคนอาจ
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ต้องใช้เวลามากกว่าผู ้เรียนคนอื่นจึงจะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้	แบบฝึกทักษะ	จึงอาจใช้เป็นสื่อการเรียน

รูส้�าหรบัผู้เรียนทีต้่องการปรมิาณเวลาในการเรยีนมากกว่า

เพื่อนคนอื่น	ๆ	ในห้อง	นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ค�านึงถึงหลัก

ในการเลือกบทอ่านโดยพิจารณาจาก	 อายุปฏิทิน	 อายุ

สมอง	 เพศ	 ความสามารถในการฟัง	 ความสามารถ 

ในการรับรู้ทางสายตา	การรู้จักทิศทาง	ประสบการณ์ทาง

ภาษา	 วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม	 และความสนใจ	 

(สุนันทา	มั่นเศรษฐวิทย์,	2542)	และเลือกใช้บทอ่านที่มา

จากส่ิงพิมพ์ท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันเช ่น	 

จากหนังสือพิมพ์	และนิตยสาร

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ควรจัดกิจกรรมควบคู่กับการใช้แบบฝึกทักษะ

เพื่อสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 2.	ควรขยายสูก่ารฝึกฝนอ่านงานเขียนประเภทอืน่	ๆ

	 3.	หากต้องการใช้แบบฝึกทกัษะเสรมิให้กบัผูเ้รยีน

อาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ต่อเนื่องให้จบทั้ง	 5	 ชุด	 แต่สามารถ

แยกฝึกได้	 โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดที่	 1	 เพ่ือให้ความรู ้

พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	แล้วจึงเลือก

แบบฝึกทกัษะชดุทีเ่ป็นการอ่านงานเขยีนประเภทท่ีตรงกบั

ความต้องการ

	 4.	 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

เป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับทุกคน	 ฉะนั้นสามารถใช้แบบฝึก

ทกัษะนีฝึ้กฝนให้กบัผูเ้รยีนหลากหลายกลุม่	แม้ไม่เน้นการ

วิเคราะห์คุณค่าด ้านรูปแบบหรือภาษา	 แต ่คุณค่า 

ด้านเนื้อหา	เป็นเรื่องที่ทุกคนควรได้รับจากการอ่าน

	 5.	ผู้สอนคือบคุคลส�าคัญในการส่งเสรมิบรรยากาศ	

ให้ค�าแนะน�า	และข้อคิดกับผู้เรียน

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาผลการน�าแบบฝึกทักษะการ

อ่านอย่างมวีจิารณญาณไปใช้ควบคู่กบักระบวนการจดัการ

เรียนรู้อื่น	ๆ

	 2.	 ควรมีการศึกษาผลการน�าแบบฝึกทักษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่น

	 3.	ควรศึกษาความคงทนในการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง	 
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	2)	เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน	3)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	และ	4)	ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต์ร่วมกบัเทคนคิการระดมสมอง	ส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติทีม่ปีระสทิธภิาพ	กลุม่ตวัอย่างคอืนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษา	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2561	จ�านวน	33	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย	1)	บทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 2)	 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ	์ 
3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	4)	แบบสอบถามความพึงพอใจ	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าเฉลี่ย	 (x̄)	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ์ของแมคกุยแกนส์	 การทดสอบที	 (t-test	 Dependent	 Sample)	 และ 
การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	บทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต์ร่วมกับเทคนคิการระดมสมอง	ทีส่่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์
ที่พัฒนาขึ้น	ประกอบด้วย	การออกแบบการเรียนรู้บนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	5	องค์ประกอบ	คือ	สถานการณ์ปัญหา	แหล่ง
เรียนรู้	ฐานการช่วยเหลือ	การโค้ช	และการร่วมมือกันแก้ปัญหา	ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการระดมสมอง	7	ขั้น
ตอน	 คือ	 อธิบายความหมายและวิธีการระดมสมองให้ผู้เรียนเข้าใจ	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือระดมสมอง	 เลือกผู้น�ากลุ่ม
และเลขานุการกลุ่ม	 เลือกปัญหา	 ก�าหนดขอบเขตของปัญหา	 เริ่มประชุมระดมสมอง	 และประเมินผลแนวความคิดที่เสนอข้ึนมา	 
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	1.13	ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของแมคกุยแกนส์	2)	ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน
และหลังเรียน	พบว่า	ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	3)	ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	พบว่า	 ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	4)	ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ	พบว่า	ผู้เรียนมี
ความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to:	(1)	Develop	of	web-based	instruction	on	constructivist	

theory	with	brainstorming	technique	(2)	Compare	of	creativity	before	and	after	learning	of	learners	with	

Web-based	 Instruction	 (3)	 Study	 the	 relationship	 between	 creativity	 and	 learning	 achievements	 of	

learners	learning	with	Web-based	Instruction	and	(4)	Study	of	students'	satisfaction	with	the	theoretical	

Web-based	Instruction	on	constructivist	theory	with	brainstorming	technique.	The	sample	group	used	

33	Undergraduate	Students	in	Bachelor	of	Education	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	Thailand.	

Registered	for	the	course	innovation	and	information	technology	in	education	for	the	2nd semester of 

academic	year	2018.	The	instruments	of	this	research	consisted	of	(1)	Web-based	Instruction,	(2)	Torrance	

Test	of	Creative	Thinking,	 (3)	achievement	test,	and	(4)	Satisfaction	questionnaire.	Statistics	used	to	

analyze	data	include	average	(x̄),	standard	deviation	(S.D.),	efficiency	criteria	of	the	Mcguigans,	T-test	

(t-test	Dependent	Sample)	and	Pearson's	product	moment	coefficient	of	correlation.

	 Results	of	this	study	were	(1)	Web-based	Instruction	on	Constructivist	Theory	with	Brainstorming	

Technique	 to	Encourage	 in	Creative	Thinking	Skills	 that	develops	 to	consist	of	Web-based	 learning	

design	According	to	the	constructivist	theory,	5	elements	are	problem	based,	resource,	scaffolding,	

coaching	and	collaboration	with	learning	activities	with	brainstorming	techniques,	7	steps	were	explain	

the	meaning	and	methods	of	brainstorming	for	students	to	understand,	dividing	students	into	sub-group	

to	brainstorm,	select	group	leaders	and	group	secretaries,	choose	a	problem,	determine	the	scope	of	

the	problem,	start	brainstorming	sessions	and	evaluating	the	proposed	concept	with	the	efficiency	

value	of	1.13	which	is	effective	according	to	the	criteria	of	Mc.guigans.	(2)	Comparison	results	creative	

before	and	after	learning,	it	was	found	that	students	had	higher	creative	after	studied	with	statistical	

significance	at	0.01.	(3)	To	study	the	relationship	between	creative	and	learning	achievements	found	

that	the	creatives	were	positively	correlated	with	learning	achievements	with	statistical	significance	at	

0.01.	(4)	The	results	of	the	students'	satisfaction	with	the	web-based	lessons	found	that	the	learners	

were	overall	satisfied	at	a	high	level.

KEYWORDS: WEB-BASED	 INSTRUCTION	 /	CONSTRUCTIVIST	THEORY	 /	 BRAINSTORMING	TECHNIQUE	 /	 

		 	 				CREATIVE	THINKING.
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บทน�า

	 ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่งของมนุษย์	 ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถ

ด้านอื่น	ๆ	และเป็นปัจจัยที่จ�าเป็นยิ่งในการส่งเสริมความ

เจรญิก้าวหนา้ขอประเทศชาติ	ประเทศใดกต็ามที่สามารถ

แสวงหา	พฒันา	และดงึเอาศกัยภาพเชงิสร้างสรรค์ออกมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด	 ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและ

เจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น	(อารีย์	พันธ์มณี,	2557)	และ

(ทวีป	 อภิสิทธิ์,	 2559)	 กล่าวว่า	 ความคิดสร้างสรรค์เป็น

สมบัติล�้าค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ชาติทุกคนและเป็นปัจจัย

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและ

โลกให้เจริญก้าวหน้า	 แต่จากรายงานของ	 The	Martin	

Prosperity	Institute	(MPI)	ในเรือ่ง	“ความคดิสร้างสรรค์

กบัความส�าเรจ็”	พบว่า	ดชันคีวามคดิสร้างสรรค์นานาชาต	ิ

(Global	Creativity	Index)	ของประเทศไทย	อยูใ่นอนัดับ

ที่	 71	 จาก	 82	 ประเทศที่ได้รับการประเมิน	 ตามหลัง

ประเทศในภมูภิาคเดยีวกนัอย่างสงิคโปร์	(9)	มาเลเซยี	(48)	

และฟิลิปปินส์	(54)	ซึ่งดัชนีนี้ใช้ปัจจัยหลักของการพัฒนา

เศรษฐกจิ	หรอื	3Ts	ได้แก่	1)	เทคโนโลย	ี2)	พรสวรรค์	และ	

3)	ความใจกว้าง	เป็นตวัช้ีวัด	(ภทัร	อภวิฒันกุล	และ	ณาคนิ	

เหลอืงนวล,	2558)	แต่เนือ่งจากทกัษะความคดิสร้างสรรค์

มิใช่พรสวรรค์แต่อยู่ที่การเรียนรู้	 ทักษะ	 และการฝึกฝน	

หากเราพัฒนาศักยภาพของสมองในส่วนของ	 ความคิด

สร้างสรรค์	ให้มีประสิทธิภาพ	เราจะพบว่าทุก	ๆ	ปัญหามี

ค�าตอบที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมรอเราอยู่เสมอ	

(เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักด์ิ,	 2556)	 แต่เด็กไทยส่วนใหญ่

เรียนแบบท่องจ�า	 ท�าให ้เด็กไทยขาดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	ซ่ึงประเดน็ส�าคญั	คอื	เราจะท�าให้เดก็เกดิความ

มั่นคงด้านจิตใจ	 และเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างไร	 

(จิราภรณ์	 ศิริทวี,	 2554)	 ซึ่งจากงานวิจัยของ	 ขจรพงษ์	 

ร่วมแก้ว	 (2559)	 พบว่า	 สภาพปัจจุบันของการคิด

สร้างสรรค์ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จากกลุ่ม

ตวัอย่าง	400	คน	ประกอบด้วย	4	ภูมิภาค	ได้แก่	ภาคเหนอื	

ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียง	เหนือ	และภาคใต้	สรุปได้

ว่า	แต่ละภูมภิาคมคีวามคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต�า่	และ

จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 จ�านวน	 150	 คน	 พบว่า	 ความคิด

สร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับต�่า	

	 จากสภาพปัญหาข้างต้น	 ผู้วิจัยได้เลือกน�าทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์มาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้เพราะทฤษฎี

คอนสตัคติวิสต์	 เชื่อว่า	 การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้าง

มากกว่าการรบัความรู	้โดยท่ีเป้าหมายของการจดัการเรยีน

การสอนจะมุ่งสนับสนุนการสร้างความรู้มากกว่าความ

พยายามในการถ่ายทอด	ดงันัน้	คอนสตรคัตวิสิต์จะมุง่เน้น

การสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคลและ

สิ่งแวดล้อมจะมีความส�าคัญในการสร้างความหมายตาม

สภาพบริบทจริง	 ความรู้ของบุคคลใด	คือ	 โครงสร้างทาง

ปัญญาของบุคคลนั้นที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการ

คลีค่ลายสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาและสามารถน�าไปใช้เป็น

พื้นฐานในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่น	ๆ	ได้	

บทบาทของครูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีหน้าที่จัดสิ่ง

แวดล้อมเพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีนปรบัขยายโครงสร้างทางปัญญา

ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา	 (Cognitive	 conflict)	

เป็นแรงจงูใจภายในท่ีท�าให้เกิดการไตร่ตรองเพ่ือขจดัความ

ขัดแย้งนั้น	 เพราะลักษณะการไตร่ตรอง	 (Reflection)	

เป็นการพิจารณาอย่างรอบครอบ	การไตร่ตรองจะเริ่มต้น

ด้วยสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาทีส่ามารถกระตุน้ให้เกดิความ

สงสัยบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญา

ท่ีมีอยู่เดิมภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 กระตุ้นให้มี

การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา	ซึง่ผูเ้รยีนจะเป็นผูส้ร้าง

ความรู้จากการร่วมมือกันแก้ปัญหา	 (Collaborative	

Problemsolving)	(สมุาล	ีชัยเจรญิ,	2557)	ผูว้จิยัจงึเลอืก

ใช้เทคนคิการระดมสมองมาใช้ร่วมเพ่ือส่งเสรมิการร่วมมือ

กันแก ้ป ัญหาของผู ้ เรียนให ้ เกิดการเรียนรู ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
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	 เทคนิคการระดมสมอง	 (Brainstorming)	 

เป็นเทคนิคที่เข้ามาช่วยให้ผู ้เรียนเกิดความคิดที่หลาก

หลายทิศทาง	 สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูป

ธรรมย่ิงขึ้น	 เป็นเทคนิคที่พัฒนาจากแนวคิดของ	 Alex	

Osborn	 เป็นการร่วมกันใช้สมองที่จะท�าให้เกิดผลงาน

อย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือแก้ปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่ง	ในเชิง

สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงความสามารถ

สูงสุดของแต่ละคน	 (กฤษมันต์	 วัฒนาณรงค์,	 2554)	 

ซึ่งแฮงค์ส	เคิร์ส	และ	พาร์รีย์	เจย์	(2550)	กล่าวว่า	การะดม

สมอง	เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธิภาพทีส่ดุทีจ่ะท�างานร่วมกนั

ในการค้นหาหนทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ในการระดมสมอง

น้ันบุคคลต่าง	 ๆ	 ล้วนมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิด 

ที่จะกระตุ้นแนวความคิดใหม่	ๆ	ของคนอื่น	ความคิดของ

ใครสักคนมักจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองจาก

คนอื่นได้เสมอ	เมื่อหลาย	ๆ	สมองท�างานด้วยกันความคิด

ใหม่	 ๆ	 ก็จะพร่ังพรูออกมาได้อย่างน่าทึ่ง	 ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ	

การสร้างความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นและลึกลงไปอีก

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู ้วิจัย

ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นในการส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนมคีวามคดิสร้างสรรค์และพฒันาให้เกิดกระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น	 ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา

ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นทักษะ

ที่จ�าเป็นต่อการท�างานในอนาคต	 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบท

เรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัเทคนคิการ

ระดมสมอง	 ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 เพื่อส่งเสริม 

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างสร้างสรรค์

ในสภาพบริบทจริงของผู้เรียน	 เพื่อเป็นบุคคลที่จะพัฒนา

ชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรคั

ติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง	 ที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์	 ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 

ที่มีประสิทธิภาพ

	 2.		เพ่ือเปรยีบเทยีบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรยีน

และหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง

	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด

สร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ

เทคนิคการระดมสมอง

	 4.	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ 

บทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรคัติวิสต์ร่วมกับเทคนคิ

การระดมสมอง

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 ความคิดสร้างสรรค์ของผู ้เรียนที่เรียนด้วย 

บทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรคัติวิสต์ร่วมกับเทคนคิ

การระดมสมอง	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 2.		ความคดิสร้างสรรค์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 	 1.1	ประชากร	ได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2561	

จ�านวน	8	ห้องเรียน	จ�านวน	213	คน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 	 คณะครุศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	ภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	2561	จ�านวน	1	ห้องเรียน	จ�านวน	33	คน	ซึ่งได้มา

ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

ด้วยวิธีจับสลากห้องเรียน

	 2.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1	ตวัแปรต้น	ได้แก่	การจดักจิกรรมการเรยีน
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รู ้บนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร ่วมกับเทคนิค 

การระดมสมอง	ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

	 	 2.2	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ความคิดสร้างสรรค	์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความพึงพอใจของผู้เรียน

	 3.	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย	คือ	รายวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	 ตามหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	จ�านวน	2	หน่วยการเรียนรู้	คือ	

	 	 	 1)	สื่อการเรียนการสอน

	 	 	 2)	นวัตกรรมการศึกษา	

	 4.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ภาคเรียนที่	2	

ปีการศกึษา	2561	ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน-เดือนธนัวาคม 

พ.ศ.	2561	โดยใช้เวลาในการทดลอง	จ�านวน	6	สัปดาห์	

หรือจ�านวน	24	ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่

ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	

ดังนี้

	 1.	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

	 	 บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร ่วมกับเทคนิคการระดมสมอง	 ที่ส ่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์	ประกอบด้วย	การออกแบบการเรียนรู้บนเว็บ

ตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์	5	องค์ประกอบ	(สมุาล	ีชยัเจรญิ, 

2557)	ดังนี้	สถานการณ์ปัญหา	แหล่งเรียนรู้	ฐานการช่วย

เหลือ	 การโค้ช	 และการร่วมมือกันแก้ปัญหา	 ร่วมกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยเทคนิคการระดมสมอง	 

ของ	(จักรกฤษณ์	ส�าราญใจ,	2524)	7	ขั้นตอน	คือ	อธิบาย

ความหมายและวิธีการระดมสมองให้ผู ้ เรียนเข ้าใจ	 

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง	 เลือกผู้น�า

กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม	 เลือกปัญหา	 ก�าหนดขอบเขต 

ของปัญหา	 เร่ิมประชุมระดมสมอง	 และประเมินผลแนว

ความคิดที่เสนอขึ้นมา	 บทเรียนบนเว็บประกอบด้วย	 

2	 สถานการณ์ปัญหา	 4	 ภารกิจการเรียนรู้	 ซึ่งจากการ

ประเมนิความเหมาะสมของบทเรยีนบนเวบ็โดยผูเ้ชีย่วชาญ	

จ�านวน	3	คน	พบว่า	บทเรียนบนเว็บโดยรวมอยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก	และมปีระสทิธภิาพเท่ากบั	1.13	ได้จากการ

ทดลองกับกลุ ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	

33	 คน	 โดยใช้คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนในการหาประสิทธภิาพบทเรียนบนเวบ็	 

ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่ได้มากกว่า	1.00	จึงถือว่าบทเรียนที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของแมคกุยแกนส์

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1	แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์

แรนซ์	โดยอาศัยรปูภาพ	แบบ	ก	ประกอบด้วยแบบทดสอบ

ย่อย	3	ชุด	ดังนี้	กิจกรรมชุดที่	1	การวาดภาพ	จ�านวน	1	ข้อ,	

กจิกรรมชดุท่ี	2	การต่อเตมิภาพให้สมบรูณ์	จ�านวน	10	ข้อ	

และกิจกรรมชุดที่	 3	 การใช้เส้นคู่ขนาน	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 

วัดความคิดสร้างสรรค์	 3	 ด้าน	 คือ	 การคิดคล่องแคล่ว	 

การคิดริเริ่ม	 และการคิดละเอียดลออ	 แปลไทยโดย	 

(อารี	พันธ์มณี,	2557)	

	 	 2.2	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

แบบปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	

  2.3	แบบสอบถามความพงึพอใจ	แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	27	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัย	ดังต่อไปนี้

  1.	แบบแผนการทดลอง	ใช้แบบแผนกลุม่เดยีว
ทดสอบก่อนหลงั	(One	Group	Pretest-Posttest	Design) 
(ไพศาล	วรค�า,	2559)	เขียนเป็นแผนภาพ	ดังนี้
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กกลุ่ม	 					ทดสอบก่อน	 					สิ่งทดลอง	 			ทดสองหลัง

				E		 	 				O
1 
  										X	 										O

2
 

 

	 E		 หมายถึง	 กลุ่มทดลอง	(Experiment	Group)

	 	 O	 หมายถึง		มีการสังเกต	(Observation)

	 	 X	 หมายถึง	มีการให้สิ่งทดลอง	(Treat)

	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 	 2.1	 ชี้แจงเก่ียวกับกระบวนการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูโ้ดยใช้บทเรียนบนเวบ็ตามทฤษฏคีอนสตรคัตวิสิต์ 

ร่วมกบัเทคนิคการระดมสมอง	ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	

ให้กบัผูเ้รยีนกลุม่ตวัอย่าง	เพือ่ให้ใช้บทเรยีนบนเวบ็ทีพ่ฒันา	

ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2.2	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pretest)	 ด้วยแบบ	

ทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์	และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 2.3	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ

ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง	

ที่พัฒนาขึ้น	 ให้ครบทุกหน่วยการเรียน	 ทุกสถานการณ์

ปัญหาและภารกิจการเรียนรู้

	 	 2.4	 ทดสอบหลังเรียน	 (Posttest)	 ด้วยแบบ	

ทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์	และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชุดเดิม

	 	 2.5	 เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนด้วย

แบบสอบถามความพึงพอใจ

	 	 2.6	รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลองทัง้หมด

มาวเิคราะห์แปรผล	สรปุและอภปิรายผล	ตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย

	 3.	ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

      ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองและเกบ็ข้อมลู	ในภาค

เรียนที	่ 2	 ปีการศึกษา	 2561	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 -	

เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2561	จ�านวน	6	สัปดาห์	หรือจ�านวน	

24	ชั่วโมง

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บตามเกณฑ์ของ

แมคกยุแกนส์	โดยน�าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและ
หลังเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์โดยค่าอัตราส่วนที่ได้จาก
สูตรน้ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง	 0-2	 ถ้าค่าที่ค�านวณได้มากกว่า	 
1	ขึ้นไป	ถือว่าบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
	 2.	 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของผู้เรียน	 ด้วยการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ	
(Dependent	samples)
	 3.	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	โดยใช้สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน	 การแปลผลค่าจะก�าหนดตามขนาดและทิศทาง
ของความสมัพนัธ์มค่ีาเข้าใกล้	-1	หรอื	1	แสดงถงึการมคีวาม	
สัมพันธ์กันในระดับสูง	แต่หากมีค่าเข้าใกล้	0	แสดงถึงการ
มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย	 โดยที่	 ค่าลบ	
แสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม	 ค่าบวก	
แสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน
	 4.	ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน	ในการวเิคราะห์
จะใช้ค่าเฉลีย่เทยีบกับเกณฑ์การแปลค่าระดบัความพึงพอใจ	
ดังนี้
	 ค่าเฉลี่ย		4.51	-	5.00	หมายถึง	 มากที่สุด
	 ค่าเฉลี่ย	 3.51	-	4.50	หมายถึง	 มาก
	 ค่าเฉลี่ย	 2.51	-	3.50	หมายถึง	 ปานกลาง
	 ค่าเฉลี่ย	 1.51	-	2.50	หมายถึง	 น้อย
	 ค่าเฉลี่ย	 1.00	-	1.50	หมายถึง	 น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง	ที่ส่งเสริม
ความ	คดิสร้างสรรค์ทีพ่ฒันาขึน้	ประกอบด้วย	การออกแบบ
การเรียนรู้บนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 5	 องค์
ประกอบ	(สุมาลี	ชัยเจริญ,	2557)	ดังนี้
	 	 1.1	 สถานการณ์ปัญหา	 (Problem	 Based)		
ออกแบบสถานการณ์ปัญหาโดยการสร้างสถานการณ์

จ�าลองเหตุการณ์ให ้สอดคล ้องกับสภาพที่ เป ็นจริง	 

ดังภาพที่	1
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ภาพที่ 1	ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและภารกิจ	การเรียนรู้

	 1.2	 แหล่งเรียนรู้	 (Resource)	 “ธนาคารข้อมูล	

(bank	Data)”	แหล่งเรียนรู้ที่น�าเสนอด้านเนื้อหาให้ผู้เรียน

ได้ศกึษาค้นคว้าเพือ่น�าข้อมลูมาแก้ปัญหาภารกจิการเรยีนรู้

ตามสถานการณ์	ดังภาพที่	2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้	“ธนาคารข้อมูล”

	 1.3	ฐานการช่วยเหลือ	(Scaffolding)	สนับสนุนผู้

เรียนในการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ให้ส�าเร็จด้วยตัวเองได้	 เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้ประกอบด้วย	 

4	ฐานการช่วยเหลือ	ดังภาพที่	3

 

ภาพที่ 3	ตัวอย่างฐานการช่วยเหลือ

	 	 	 1)	 ฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรวบ
ยอด	 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด	 เป็นการแนะน�า
หรือบอกใบ้ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าสู่แหล่งข้อมูลหรือ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่จัดเตรียมให้
   2)	ฐานการช่วยเหลอืด้านการคดิ	สนบัสนนุ
เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้แต่ละบุคคล	 ที่ช่วย
แนะน�าเก่ียวกับวิธีการคิดในระหว่างการเรียนรู ้ขณะ 
แก้ปัญหา
  	 3)	 ฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ	
ช่วยแนะน�าวิธีการใช้แหล่งทรัพยากรและเครื่องมือท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบและการท�างานของบทเรียนบนเว็บ 
แก่ผู้เรียน
	 	 	 4)	 ฐานการช ่วยเหลือด ้านกลยุทธ	์
สนับสนุนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา	
	 	 1.4	การโค้ช	แหล่งเรยีนรูเ้พ่ือแลกเปลีย่นความ
รู	้ค�าชีแ้นะ	เพือ่การสนทนาระหว่างผูเ้รยีนกบัครผููส้อน	โดย
ใช้	Google+	ดังภาพที่	4
	 	 1.5	การร่วมมอืกนัแก้ปัญหา	สนบัสนนุให้ผูเ้รยีน
ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูอ้ืน่เพือ่ขยายมมุมองให้แก่
ตนเอง	โดยใช้	Google+	ดังภาพที่	4	
 

ภาพที่ 4	ตัวอย่างการโค้ชและการร่วมมือกันแก้ปัญหา
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	 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยเทคนิค 

การระดมสมอง	 โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 

ประกอบด้วย	 ผู ้เรียนที่เรียนเก่ง	 ปานกลางและอ่อน	

เน่ืองจากศักยภาพในการรับรู ้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 

การเรียนรู ้ร ่วมกันจะช่วยให้ผู ้เรียนแลกเปลี่ยนความรู	้

ประสบการณ์	ความคดิเหน็	สร้างความสมัพนัธ์ในกลุม่	เพือ่

ให้เกดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยใช้	Google	Drawing	

ดังภาพที่	5

ภาพที่ 5	ตัวอย่างการร่วมมือกันแก้ปัญหา

ภารกิจการเรียนรู้ด้วยการระดมสมอง

	 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	 1.13	 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ของแมคกุยแกนส์	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ

*ค่าที่ค�านวณได้มากกว่า	 1	 ขึ้นไป	 ถือว่าบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ของแมคกุยแกนส์

	 2.	ผลการเปรยีบเทียบความคดิสร้างสรรค์ก่อนเรยีน

และหลังเรียน	พบว่า	ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 

ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิด 

		 							สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน

*อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 3.	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด

สร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่า	 ความคิด

สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด

สร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

*อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบท

เรียนบนเว็บ	 พบว่า	 ผู ้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่

ในระดับมาก	ดังตารางที่	4
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อภิปรายผล

	 1.	 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง	ที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์	 มีค ่าประสิทธิภาพเท่ากับ	 1.13	 

ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของแมคกุยแกนส์	 เป็นผล 

มาจากการพฒันาบทเรยีนบนเว็บตามข้ันตอนการออกแบบ

โดยใช้รูปแบบ	ADDIE	5	ขั้น	คือ	ขั้นวิเคราะห์	ขั้นออกแบบ	 

ขั้นพัฒนา	 ขั้นทดลองใช้	 และขั้นประเมินผล	 ซึ่งสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 	 การด�าเนินการประเมิน

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเป็น

ขั้นตอน	 ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู ้เรียน	 วิเคราะห์หลักสูตร	

วิเคราะห์เนื้อหา	 ออกแบบการเรียนรู้บนเว็บตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	 ของ	 (สุมาลี	 ชัยเจริญ,	 2557)	 5	 องค์

ประกอบ	 ได้แก่	 สถานการณ์ปัญหา	 แหล่งเรียนรู ้ฐาน 

การช่วยเหลือ	 การโค้ช	 และการร่วมมือกันแก้ปัญหา	 

ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการระดม

สมอง	ของ	(จักรกฤษณ์	ส�าราญใจ,	2524)	7	ขั้นตอน	คือ	

อธิบายความหมายและวิธีการระดมสมองให้ผู้เรียนเข้าใจ	

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือระดมสมอง	 เลือกผู้น�า

กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม	เลือกปัญหา	ก�าหนดขอบเขตของ

ปัญหา	เริม่ประชมุระดมสมอง	และประเมนิผลแนวความคดิ

ท่ีเสนอขึ้นมา	 ซึ่ง	 (สุมาลี	 ชัยเจริญ,	 2557)	 กล่าวว่า	 

คอนสตรคัตวิสิต์เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในของผูเ้รยีน	

โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่าง 

สิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้ 	 ความเข ้าใจเดิมที่ มีมาก ่อน	 

โดยพยายามน�าความเข ้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และ

ปรากฏการณ์ทีต่นพบเหน็มาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา	

และ	 (ทวีป	 อภิสิทธิ์,	 2556)	 กล่าวว่า	 การระดมสมองคือ 

การดึงเอาความรู้	ความคิด	และประสบการณ์ต่าง	ๆ	ของ 

ผู้เรียนแต่ละคนที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน

ด้วยกนั	เพราะเป็นการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมส่ีวนร่วมแลก

เปล่ียนความรู ้และประสบการณ์ของกันและกันที่มีอยู ่

โดยตรง	และใช้การสอนบนเวบ็	(Web-Based	Instruction)	

มาเป ็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู 	้ 

(ถนอมพร	 เลาหจรัสแสง,	 2544)	 การสอนบนเว็บเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ�ากัด

ทางด้านสถานทีแ่ละเวลา	โดยการประยกุต์ใช้คณุสมบตัแิละ

ทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บในการจัดสภาพ	 แวดล้อมที่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน	 บทเรียนที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นมีข้อความ	ภาพ	วีดิทัศน์	เสียง	สี	และเนื้อหาถูก

ต้องครบถ้วน	โดยจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนร่วมกนัปฏบิตัภิารกิจ

การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาด้วยการระดมสมอง	 

ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาบนเรียนบนเว็บได้ผ่าน 

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู ้เช่ียวชาญ	 

ก่อนการน�าไปทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพตามกระบวนการ	

คือ	 การทดลองแบบหนึ่งต่อหน่ึง	 และการทดลองกับกลุ่ม

ขนาดเล็ก	 โดยได้ด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อน�าจุด

บกพร่องมาแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	ก่อนที่จะ

น�ามาหาประสทิธภิาพในการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง	ดงันัน้

บทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นจึงสามารถน�าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิด

สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน	พบว่า	คะแนนความคิด

สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนแล้ว	

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ	 65.33	 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ	 36.52	 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน 

ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคะแนนความคิด

สร้างสรรค์สูงขึ้น	ทั้งนี้อาจเนื่องจากบทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัย

ออกแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์น้ันเป็น 

กระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนสร้าง

ความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง	 ให้ผู้เรียนได้ศึกษา	 คิด	 ค้นคว้า	

จากสือ่หรอืแหล่งเรยีนรูท้ีจ่ดัเตรยีมให้	ซึง่จะมกีารเชือ่มโยง

ความรูใ้หม่ทีเ่กดิข้ึนกบัความรูเ้ดมิทีผู่เ้รยีนมอียูแ่ล้ว	กระตุน้

ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการร่วมกันปฏิบัติภารกิจ 

การเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง	 ซึ่งเป็นกระบวนการ 

เรียนรู ้ที่ให้ผู ้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือให  ้

ข้อเสนอแนะในการตอบค�าถามภารกิจให ้มากที่สุด	 
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เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนทกุคนได้แสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ

ท�าให้เกิดความตื่นเต้น	 กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ 

การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน	 ได้ทางออกใหม่	 ๆ	 ใน 

การแก้สถานการณ์ปัญหาทีผู่เ้รยีนก�าลงัเผชญิ	สอดคล้องกบั	

ศศิมา	สุขสว่าง	 (2559)	กล่าวว่า	การระดมสมองเพื่อปลุก

ไอเดียสร้างสรรค์	 เป็นเทคนิคที่นิยมน�ามาใช้ในการระดม

ความคดิเพือ่หาไปเดยีสร้างสรรค์ใหม่	ๆ 	หรอืใช้ในการระดม

ความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาจากหลาย	ๆ	มุมมอง	หลายความ

คิดของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมระดมสมอง	 สอดคล้องกับ 

เอกกมล	 เอ่ียมศรี	 (2554)	 กล่าวว่า	 การระดมสมองเป็น

เครื่องมือที่นิยมที่ช่วยให้สามารถช่วยกันคิดหาแนวทางแก้

ปัญหาด้วยความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ทีจ่ะ

ช่วยให้สามารถพัฒนาวิธีการใหม่	 ๆ	 ในการมองสิ่งต่าง	 ๆ	

นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถรู้วิธีท่ีจะเอา	 ชนะได้หลาย

ประเดน็		ซึง่ท�าให้การแก้ไขปัญหาของกลุม่ด้วยการคดิแบบ

เป ็นกระบวนการด ้ วยการน� าความสามารถและ

ประสบการณ์ที่หลากหลายของสมาชิกทุกคนในทีม 

ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาแบบมีล�าดับขั้นตอน

	 	 3.	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่า	

คะแนนความคิดสร ้างสรรค ์มีความสัมพันธ ์ เชิงบวก 

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ดังที่	 กิลล์ฟอร์ด	 (1967)	 

ได้กล่าวว่า	 ความสร้างสรรค์จะสัมพันธ์กับโครงสร้างสติ

ป ัญญา	 เพราะสติป ัญญาเป ็นสิ่ งที่ เ กิดร ่วมกันของ

กระบวนการคิด	 เนื้อหากับผลลัพธ์ของการคิด	 สอดคล้อง

กับเกรียงศักด์ิ	 เจริญวงศ์ศักด์ิ	 (2556)	 น�าเสนอแนวคิด 

เก่ียวกับความเฉลียวฉลาดที่ประสบความส�าเร็จ	 กล่าวว่า	

คนเราจะเฉลยีวฉลาดได้นัน้	ต้องประกอบไปด้วยความฉลาด	

3	ด้าน	อันได้แก่	ความฉลาดในการสร้างสรรค์	ความฉลาด

ในการวิเคราะห์	 และความฉลาดในการปฏิบัติจริง	 สรุปว่า	

กระบวน	การคิดสร้างสรรค์เปรียบเหมือนการสร้างสะพาน

เชื่อมระหว่าง	ความฉลาดในการวิเคราะห์	และความฉลาด

ในการปฏบิตั	ิซึง่การทีเ่ราจะเป็นนกัคดิสร้างสรรค์ทีด่ไีด้นัน้

จ�าเป็นต้องมีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ทั้งสองด้าน	 เพื่อจะ

เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง	 ที่สามารถคิดนวัตกรรม

ใหม่	 ๆ	 ได้	 ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกว่าความคิดใด 

เป็นความคิดที่ดีกว่ากัน	 และรู้ว่าจะท�าอย่างไรจึงสามารถ

ขายความคิดนั้นได ้ 	 จากแนวคิดของสเตอร ์ เบอร ์ก	

(เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 2556)	 สรุปว่า	 การพัฒนา

ศกัยภาพด้านการคดิสร้างสรรค์จะช่วยพฒันาสตปัิญญาของ

เราให้เป็นคนที่เฉลียวฉลาด	 แก้ปัญหาที่เข้ามาได้อย่าง

รวดเร็ว	และพัฒนาสิ่งใหม่	ๆ	ได้โดดเด่นกว่าผู้อื่น	ท�าให้เรา

สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและก่อประโยชน์แก่สังคมได้

อย่างมากมาย

	 	 4.	ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

บทเรยีนบนเวบ็	พบว่า	ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	 เน่ืองจากบทเรียนบนเว็บที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น	 

ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 ไม่ถูกควบคุม	 

ไม่เกิดความตรึงเครียด	 กระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วย 

การปฏิบัติภารกจิการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาทีผู้่เรยีน

สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ	ผลติความคิดร่วมกนัเป็นกลุม่เพือ่ให้

เกิดรายการความคิดท่ีหลากหลายส�าหรับน�าไปใช้ตอบ

ค�าถามภารกิจการเรียนรู้	 อีกทั้งมีการใช้ภาพ	 สี	 และ

สัญลักษณ์ของไอคอนที่ดึงดูดความสนใจของผู ้ เรียน	 

ซึ่งเป็นไปตามหลักการสร้างความพึงพอใจของบุคคล

สอดคล้องกับวอลแมน	(1973)	กล่าวว่า	ความพงึพอใจหมาย

ถึงท่าทีท่ัว	 ๆ	 ไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ่งต่าง	 ๆ	 3	

ประการ	 คือ	 ปัจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม	 ปัจจัยที่เกี่ยวกับ

บุคคล	และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม	สอดคล้องกับ	

แคมป์เบล	 (1976)	 กล่าวว่า	 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อ

สภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควร

จะได้รับ	 ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

เป็นการตดัสินของแต่ละบคุคล	ซึง่จากผลการประเมนิแสดง

ว่าบทเรยีนบนเวบ็ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้สนองตอบความต้องการ

ในการเรียนรู้ของผู้เรียนจนเกิดความพึงพอใจ

	 จากการอภิปรายผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 บทเรียน 

บนเวบ็ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ร่วมกบัเทคนคิการระดม
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สมอง	ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	

สามารถน�าไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนได้จรงิ	

สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดสร ้างสรรค ์ 

ให้กับผู้เรียนได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บท

เรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ

ระดมสมอง	ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนโดย

การแนะน�าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ

เรยีนรูก่้อน	เพือ่ผูเ้รียนจะได้ไม่เกดิความสบัสน	เพราะวธิกีาร

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับผู้เรียน	

ถ้าผูเ้รยีนไม่เขา้ใจขั้นตอนการเรียนรู้อาจสง่ผลให้ไมป่ระสบ

ผลส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอน

	 	 1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

บนเว็บตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดม

สมอง	 ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแก้สถานการณ์

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ผู้สอนควรปรับเนื้อหาและยืดหยุ่นเวลาให้

เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	 เนื่องจากการจัด

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีเวลาจ�ากัดและผู้เรียนค่อนข้างใช้

เวลานานพอสมควรไม่ทันตามเวลาที่ก�าหนด	เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้

	 	 1.3	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 สภาพความพร้อมทางด้าน

ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	สติปัญญา	และพื้นฐานความ

รู้เดิมของผู้เรียนแต่ละคน

	 2.	ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรน�าแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

บทเรยีนบทเวบ็ตามทฤษฎคีอนสรคัตวิสิต์ร่วมกบัเทคนคิการ

ระดมสมอง	ไปประยกุต์ใช้กบัรายวชิาอืน่	ๆ 	โดยเลอืกเนือ้หา

ทีเ่หมาะสม	เนือ่งจากเป็นบทเรยีนท่ีมุง่เน้นให้ผูเ้รียนมทัีกษะ

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

	 	 2.2	ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบคะแนนความคดิ

สร้างสรรค์ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ตามทฤษฎี

คอนสรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองกับการสอน

โดยใช้นวัตกรรมอื่น

	 	 2.3	 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

บทเรยีนบนเว็บตามทฤษฎคีอนสรคัตวิสิต์ร่วมกับเทคนคิการ

ระดมสมองกับผู ้เรียนที่อยู ่ในระดับการศึกษาที่ต่างกัน 

เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
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การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน

จังหวัดสุรินทร์ โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด

The Development of Small Muscles and Emotional Quotient of Children 

with Special Need Using Art Therapy Activity in Surin Province

บุญเลี้ยง	ทุมทอง1 และ	ประทวน	วันนิจ2 

Boonleang	Thumthong1	and	Pratoun	Wannit2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัเชงิส�ารวจครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของประเภทเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีม่อีายรุะหว่าง	

2-8	ปี	และเพื่อศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ	ระหว่าง	2-8	ปี	

โดยการใช้กจิกรรมศลิปะบ�าบดั	กลุม่ตัวอย่างคอื	เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษม	ี12	ประเภททีม่ภีมูลิ�าเนาในจงัหวดัสริุนทร์	โดย

มีอายุระหว่าง	2-8	ปี	จ�านวน	12	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่	แบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป	 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์	 และแบบสังเกตความสามารถในการท�างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	เด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ	ระหว่าง	2-8	ปีมีจ�านวน	37	คน	จ�าแนก

ข้อมูลแต่ละด้าน	ๆ	ที่พบมากที่สุดคือ	อายุ	2,	6	ปี	มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	21.62	นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	

100	 รายได้ของครอบครัว	 6,001-8,000	 บาท/เดือน	 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 56.76	 พักอาศัยอยู่กับตากับยายมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ	48.65	และประเภทของความพิการคือด้านสติปัญญามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	62.16	2)	ผลการพัฒนากล้าม

เนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	ในชุดกิจกรรมการระบายสี	การตัดกระดาษ	การเขียนเส้น	การลากโยงเส้น	และ

การร้อยลูกปัดพบว่า	โดยรวมเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ	81.40,	78.45,	82.50,	86.40,	75.15	ตามล�าดับ		และ	3)	คะแนนความ

ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	75.56

ค�าส�าคัญ:	กล้ามเนื้อมัดเล็ก	/	เด็กที่มีความต้องการพิเศษ	/	กิจกรรมศิลปะบ�าบัด
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ABSTRACT

	 This	survey	research	aimed		to	examine	the	fundamental	basic	data	about	kinds	of	2-8	year-old	

children	with	special	needs,	and	examine	outcomes	of	the	development	of	small	muscles	of	2-8	year-

old	children	with	special	needs	using	art	therapy	activity	in	Surin	province.	The	sample	consisted	of	12	

of	2-8-year-old	children	with	12	kinds	of	special	needs,	who	were	living	in	Surin	province	through	the	

purposive	sampling	technique	selection.	The	instruments	were	a	questionnaire	on	general	data,	a	test	

of	emotional	quotient,	and	an	observation	form	on	small	muscle	working	ability.	The	data	analyzed	were	

percentage,	mean,	and	standard	deviation.	

		 The	results	of	this	research	found	that:		1)	there	were	37	of	2-8	year-old	children	with	special	

needs	in	Surin	province.	When	the	data	in	each	aspect	were	classified,	the	aspects	found	the	most	were	

aged	2	years	and	6	years	at	21.62	percent	that	believing	in	Buddhism	the	most	at	100	percent;	the	most	

family	incomes	of	6,001-8,000	baht/month	at	56.76	percent;	the	most	of	who	living	with	grandparents	

at	48.65	percent;	and	the	most	of	the	kind	of	disability	being	intelligence	at	62.16	percent.	2)	For	the	

results	the	development	of		small	muscles	of	children	with	special	needs	in	the	set	of	activities	in	coloring/

painting,	paper	cutting,	line	drawing,	line	drawing	for	matching,	and	threading	beads,	it	was	found	that	

their	means	as	a	whole	were	at	the	following	percentages:	81.40,	78.45,	82.50,	86.40	and	75.15	respectively.		

And	3)	the	mean	score	on	emotional	quotient	of	the	children	with	special	needs	at	the	end	of	activities	

as	a	whole	was	at	75.56	percent.

KEYWORDS:	SMALL	MUSCLES	/	CHILREN	WITH	SPECIAL	NEEDS	/	ART	THERAPY	ACTIVITY

บทน�า

	 ศตวรรษที	่21	เป็นช่วงเวลาทีโ่ลกจะมกีารพฒันาและ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลย	ี

เศรษฐกิจและการเมืองสภาพทางสังคมจึงมีความรุนแรง 

ซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้นจนในบางครั้งจะไม่สามารถ

ควบคมุสถานการณ์ไว้ได้	จงึมคีวามจ�าเป็นทีม่นษุย์ต้องเตรยีม

ตัวให ้พร ้อมท่ีจะต ้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงนี	้ 

โดยพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมีทักษะในการด�ารงชีวิต	

รู ้เท่าทันสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสามารถควบคุม

เปลี่ยนแปลงกระแสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคมโดยส่วนรวมได้ในที่สุด	การศึกษาจึงมีความส�าคัญเป็น

อันดับต้นที่จะเตรียมเด็กในวันนี้ให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นและ

ด�ารงชีวิตอยู ่ได้ท่ามกลางสังคมที่ผกผันและเลวร้ายใน

ศตวรรษหน้า

	 กิจกรรมศิลปะบ�าบัดเป็นกิจกรรมบ�าบัดทางเลือก 

ที่น�ามาใช้กับกลุ่มเด็กพิเศษมีความสัมพันธ์กับความสามารถ

ในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กเป็นอย่างยิ่งเพราะในระหว่าง 

ที่ท�ากิจกรรม	 เด็กจะได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย	 

โดยการปฏิบั ติด ้ วยมือ ให ้ สั มพันธ ์ กับการมอง เห็น	 

(ทวีศักดิ์	 สิริรัตน์เรขา,	 2550)	 ซึ่งในการพัฒนากล้ามเน้ือ 

มดัเลก็ทีส่�าคญัคอื	การพฒันานิว้มอื	ถอืเป็นจดุเริม่ต้นส�าหรบั

ความสามารถของเด็ก	ยิ่งเด็กมโีอกาสใชม้ือคล่องแคล้วเพียง
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ใดย่อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญามากเท่านั้น 
ด้วย	 โดยการเพิ่มความสามารถในการใช้มือด้วยการใช้
กิจกรรมศิลปะ	 เช่น	 วาดภาพ	 ระบายสี	 การฉีก	 การปะ	 
การปั้นจะน�าไปสู่การเขียนให้ดียิ่งขึ้นและที่ส�าคัญอีกอย่าง
หนึ่งการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวอย่าง
ว่องไวจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการพูดจาชัดถ้อย 
ชัดค�าและความคิดอันฉับไวและมีประโยชน์ในด ้าน 
การพฒันาอารมณ์	สติปัญญา	สมาธแิละความคดิสร้างสรรค์
ของเด็ก	 (สุจิตรา	 สุขเกษม,	 2538)	 ซึ่งในปัจจุบันพบว่า	
จังหวัดสุรินทร์ยังไม่มีการศึกษาเพ่ือส�ารวจจ�านวนเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษ	ปล่อยให้ใช้ชวีติอยูก่บัครอบครวัพฒันา
ตนเองตามยถากรรม	 ขาดโอกาสในการพัฒนาตามความ
เหมาะสมกับวัยที่ควรจะเป็น	 ผู้วิจัยในฐานะที่ท�างานใน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส�าคัญที่ต้องรับผิดชอบเด็กกลุ่มดังกล่าวนี	้ 
จึงได้เสนอโครงการวิจัยดังกล่าวเพ่ือด�าเนินการส�ารวจและ
หาแนวทางในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง	 2-8	 ปี	 โดยเลือกใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัดเพ่ือการ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดย
เชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวนี้จะส่งผลทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	
สติปัญญา	อารมณ์	และสังคมตามเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ต่อการจัดการศึกษา
กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	
อารมณ์	 สังคม	 หรือร่างกายพิการ	 หรือทุพพลภาพ	 หรือ
บุคคลที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส	ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษากบัเดก็
กลุ่มนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
	 1.	 เพ่ือส�ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษท่ีมอีายรุะหว่าง	2-8	ปีในจงัหวดัสรุนิทร์

	 2.	เพือ่ศกึษาผลการพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็

ที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ	 ระหว่าง	

2-8	ปี	โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด

ขอบเขตของโครงการวิจัย

	 1.	 ประชากรคือ	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษอายุ	

2-8	 ปี	 ที่มีภูล�าเนาในจังหวัดสุรินทร์ในปี	 2559-2560	 

ตามรายชือ่ของศนูย์การศกึษาพเิศษประจ�าจงัหวดัหรอืตาม

รายชื่อจากการส�ารวจขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดสุรินทร์

	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	ในการพัฒนาในครั้งนี้คือ	 เด็กที่มี

ความต้องการพิเศษมี	 9	ประเภท	 (ตามประกาศกระทรวง

ศกึษาธกิาร	พ.ศ.2552)	ทีม่ภีมูลิ�าเนาในเขตเทศบาลจงัหวดั

สุรินทร์	 โดยมีอายุระหว่าง	 2-8	 ปี	 จ�านวน	 12	 คน	 โดย 

การเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

  3.	ตัวแปรท่ีศกึษาคือ	1)	ตัวแปรอิสระ	(Independent	

Variable)	ได้แก่	การใช้กจิกรรมศลิปะบ�าบดั	2)	ตวัแปรตาม

(Dependent	Variable)	ได้แก่	2.1)	ความสามารถในการ

ใช ้กล ้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

2.2)	ความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ

วิธีด�าเนินโครงการวิจัย

	 1.	ในการด�าเนนิโครงการวจิยัในครัง้นีม้รีายละเอยีด

ในการด�าเนินการแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะคือ	 ระยะแรก

เป็นการส�ารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์	 และศึกษาเอกสาร	

เกี่ยวกับหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวกับ 

การพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

ในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ	2-8	ปี	และระยะที่	2	ด�าเนินการ

ทดลองเพื่อการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ	โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด

	 2.	 ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ	 One	 Group	 Time	

Series	Design	ระยะของการสังเกตและวัดพฤติกรรมของ

พฤติกรรมต่อหน่วยเวลา	 Single-Case	 กับกลุ่มตัวอย่าง	 

12	 คน	 มีการติดตามผลหลังการทดลอง	 2	 คร้ัง/สัปดาห์	 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น	8	สัปดาห์

	 3.	 เคร่ืองมือที่ใช้คือ	 เคร่ืองมือที่เป็นแบบส�ารวจ	

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	 แบบประเมินความฉลาดทาง
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อารมณ์และแบบสังเกตความสามารถในการท�างานของ
กล้ามเนื้อมัดเล็กในการร่วมกิจกรรม	จ�าแนกออกได้ดังนี้
	 	 ระยะที	่1	เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื	เอกสาร	มวีธิกีารใน
การเก็บรวบรวมข ้อมูลคือ	 การวิ เคราะห ์ เอกสาร	
(Document	 analysis)	 ศึกษาเอกสาร	 เกี่ยวกับหลักการ	
แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่
มีอายุ	2-8	ปีโดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด	และเครื่องมือ
ที่เป็นแบบส�ารวจ
	 	 ระยะที่	2	การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ	 2-8	 ปี	 
โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด	 โดยทดลองใช้กับเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษ	12	คน	เครือ่งมอืใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	ในระยะที่	2	ประกอบด้วย	
		 	 	 1)	 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง	 คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ	
อายุ	 ศาสนา	 รายได้ต่อเดือนของครอบครัว	 การพักอาศัย	
ชนดิและประเภทของความพิการ	เป็นแบบเขยีนตอบในช่อง
ว่าง	มี	10	ข้อ
	 	 	 2)	 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
มี	 3	 ด้านคือ	 ด้านการผ่อนคลายอารมณ์	 ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน	 และด้านการแบ่งบันซึ่งกันและกัน	
แบบสอบถามเป็นลกัษณะเลอืกตอบ	5	ตวัเลอืกให้กา	X	ทบั
ข้อทีต่รงกบัความเป็นจรงิตามความคดิเหน็ของเดก็	คะแนน
เต็ม	 15	คะแนน	ผู้ได้คะแนนสูงหมายถึงมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูง	(มากกว่า	75%)	โดยมีความเชื่อมั่นเท่ากับ	.77
	 	 	 3)	แบบสงัเกตความสามารถในการท�างาน
ของกล้ามเนื้อมัดเล็กในการร่วมกิจกรรมของเด็กในแต่ละ
กิจกรรม	ประกอบด้วย	4	พฤติกรรมคือ	1)	การใช้มือกับตา
ร่วมกันในการท�ากจิกรรม	2)	การปฏบิตัติามค�าสัง่ได้ถกูต้อง	
3)	 การตอบค�าถามได้ในระหว่างการท�ากิจกรรม	 และ	 
4)	ความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยด�าเนินการตาม 

ขั้นตอนดังนี้

 	 1)	 คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเดินทางเข้าพบ 
ผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็เพือ่ขอพบเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	

และให้ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมทดลองที่คณะผู้วิจัยได้
ด�าเนินการสร้างข้ึนในระหว่างวันที่	 17	 มิถุนายน	 2560	 
ถึงวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2560	 และด�าเนินการขอติดต่อ
ประสานกับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน 
การจัดกิจกรรม	 ณ	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัด
สุรินทร์
	 	 2)	คณะผูว้จิยัด�าเนนิการใช้กิจกรรมศลิปะบ�าบดั
เพื่อทดลองกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เป็นกลุ ่ม
ตัวอย่างในระหว่างวันที่	 8	 มิถุนายน	 2560	 ถึงวันที่	 30	
สิงหาคม	 2560	 โดยด�าเนินการในทุกวันพุธ	 วันเสาร์และ 
วันอาทิตย์	วันละ	2	ชั่วโมง	รวม	8	สัปดาห์
						 	 3)	 คณะผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทั้งแบบสอบถาม	 และแบบประเมินของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
	 5.	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 
การแจกแจงความถีค่่าเฉลีย่	(Mean)	ร้อยละ	(Percentage)	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 และ 
น�าเสนอผลเป็นแผนภูมิ	(Graph)

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่
มอีาย	ุระหว่าง	2-8	ปีมจี�านวน	37	คน	สามารถจ�าแนกข้อมลู
แต่ละด้านๆที่พบมากที่สุดคือ	อายุ	2,	6	ปี	มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ	 21.62	 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	
100	 รายได้ของครอบครัว	 6,001-8,000	 บาท/เดือน	 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 56.76	 พักอาศัยอยู่กับตากับยาย
มากทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ	48.65	และประเภทของความพกิาร
คือด้านสติปัญญามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	62.16
	 2.	ผลการพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษ		ในชดุกจิกรรมการระบายส	ีการตดักระดาษ	
การเขียนเส้น	 การลากโยงเส้น	 และการร้อยลูกปัดพบว่า	 
โดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	81.40,	78.45,	82.50,	86.40,	
75.15	ตามล�าดับ		

	 3.	คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็ท่ีมคีวาม

ต้องการพิเศษเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม	 โดยรวมเฉลี่ย	 คิดเป็น 

ร้อยละ	75.56	ดังตาราง	1	และแผนภาพ	1
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ตำรำงที่ 1	คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ

 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 คะแนนความฉลาดทาง

อารมณ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากการสังเกต

พฤตกิรรมเมือ่สิน้สดุกจิกรรม	โดยรวมเฉลีย่	คดิเป็นร้อยละ	

75.56     

แผนภาพที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษโดยการประเมินจากพฤติกรรม

ในชุดกิจกรรมศิลปะบ�าบัด

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ที่มีอายุ	ระหว่าง	2-8	
ปี	โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด	ที่ได้น�าเสนอมาแล้วนั้น
มข้ีอค้นพบทีน่่าสนใจและสามารถน�ามาอภปิรายผลได้ดงันี้

	 1.	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มีอายุระหว่าง	 2-8	 ปีมีจ�านวน	 37	 คน	 สามารถจ�าแนก
ข้อมูลที่พบมากที่สุดคือ	เด็กมีอายุ	2	และ	6	ปีมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ	21.62	นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ	 100	 รายได้ของครอบครัว	 6,001-8,000	 บาท/เดือน	 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 56.76	 พักอาศัยอยู่กับตากับยาย
มากทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ	48.65	และประเภทของความพกิาร
คือด้านสติปัญญามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 62.16	 ทั้งเนื่อง 
พบว่า	 เด็กพักกับญาติที่ไม่ใช่พ่อแม่โดยตรง	 ซึ่งส่วนใหญ่ 
ผู้ปกครองของเด็กไปท�างานต่างพื้นที่กับภูมิล�าเนา
	 2.	ผลการพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษ		ในชดุกจิกรรมการระบายส	ีการตดักระดาษ	
การเขียนเส้น	การลากโยงเส้น	และการร้อยลูกปัด	โดยรวม
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	81.40,	78.45,	82.50,	86.40,	75.15	
ตามล�าดับ	 ซึ่งผลการพัฒนาอยู ่ในระดับสูงทุกกิจกรรม	 
ในครัง้นีใ้ช้กระบวนการศลิปะบ�าบดัเพือ่การน�าไปสูก่จิกรรม
สร้างสรรค์มาใช้เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะให้ผูร้บัการรกัษาตระหนกั
ในตนเอง	(Self	Realization)	สิ่งส�าคัญในการท�ากิจกรรม
คือ	 การท�าให้เด็กตระหนักและยอมรับความจริงเกี่ยวกับ
ตนเองและน�าไปสูก่ารแสดงตนอย่างเปิดเผย	ไม่ควรตีความ
จากสัญลักษณ์ใด	 ๆ	 จนกว่าเด็กจะยอมรับตนเอง	 เขาได้
ก�าหนดขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ในการใช้ศิลปะบ�าบัดส�าหรับเด็ก
พิการ	 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของเด็กเอง	 ทั้งน้ี 
การบ�าบดัเดก็ทีม่ลีกัษณะต่างกนัในครัง้นีไ้ด้ลดขัน้ตอนบาง
ขั้นไปได้แล้วแต่ความพร้อมของเด็กแต่ละคนซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของโวลเวนฟิลล์	 (1957)	 นอกจากนี้ยังได้อาศัย
ความรู้ในพัฒนาการของเด็กและพัฒนาการขั้นต่าง	ๆ	ของ
ศิลปะ	 ซึ่ งต ้องเข ้าใจกรอบแห่งการอ ้างอิงของเด็ก	 
ในกรณีเด็กที่มีความเชื่องช้า	 อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ท�างานของเด็ก	 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือน้ีต้องการความ
เข้าใจ	การสือ่สารการแสดงท่าที	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการกระตุน้ให้
เดก็มพีฒันาการในการแสดงออกในการทีผู่ใ้ห้ค�าปรกึษาจะ
สามารถเข้าใจความหมายหรอื	ข้อความจากสญัลักษณ์ทีเ่ดก็
สร้างขึ้นเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของปัทมา	 เทียนชัย	 และกมล	 โพธิเย็น	 (2561)	 ได้กล่าว 
ไว้ว่า	 กิจกรรมศิลปะน้ัน	 เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนจะต้องใช้ 
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การประสานสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสในหลาย	ๆ	ด้าน  
ท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจไปที่การท�า 
ช้ินงาน	 อยู่ตลอดระยะเวลาของการเรียน	 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 (สุจิตรา	 สุขเกษม,	 2538)	 
ท่ีได้ศกึษาผลของการจดักจิกรรมศลิปะทีม่ต่ีอความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่อง	
ทางสติปัญญาระดับปฐมวัยซึ่งพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการ
สอนกิจกรรมศิลปะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็สงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนกจิกรรม
ศิลปะของ	โรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 3.	 คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก 
ท่ีมีความต้องการพิเศษเม่ือสิ้นสุด	 กิจกรรม	 โดยรวมเฉลี่ย	
คดิเป็นร้อยละ	75.56	ทัง้นีเ้พราะว่ากจิกรรมทัง้หมดเป็นการ
ให้เดก็ได้ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ในทกุกจิกรรมเป็นการสร้างแรง
จูงใจให้เด็ก	 เป็นการมองแง่ดีของสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสร้างความเชื่อม่ันว่าเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้	
สามารถท�าได้เพือ่ให้เกดิก�าลงัใจทีจ่ะสร้างสรรค์ในสิง่ทีด่มีุง่
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 
รัตติกรณ์	 จงวิศาล	 (2544)	 ที่กล่าวว่าเชาวน์อารมณ์เป็น
ความสามารถในการตระหนกัรู	้และเข้าใจอารมณ์หรอืความ
รู้สึกของตนเอง	 สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองและ
สามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์	และเป็นความสามารถ
ในการตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและความ
สามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย 
	 1.	 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยพบว่า	 ผลการ
เปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุดกิจกรรมการระบายสี	 การตัดกระดาษ	
การเขียนเส้น	การลากโยงเส้น	และการร้อยลูกปัด	โดยรวม
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	81.40,	78.45,	82.50,	86.40,	75.15	
ตามล�าดับ	 ซ่ึงกิจกรรมศิลปะนั้นนอกจากเด็กได้แสดง	 
ความรู้สึกนึกคิดให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วยังช่วยผ่อนคลายความ
คบัข้องใจทางด้านอารมณ์โดยผ่านการเล่า	การบรรยายของ
ผลงานจากการวาด	 การเขียน	 และส่งเสริมพัฒนาการทาง
ด้านภาษา	ยิง่ไปกว่านัน้ความส�าเรจ็ในการสร้างสรรค์จะช่วย

ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย	 ดังน้ันผู้น�า
กิจกรรมศิลปะบ�าบัดไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จ�าเป็นต้องสร้างความไว้วางใจและการสร้างสัมพันธภาพ 
ที่ดีโดยการสร้างความพึงพอใจให้มากที่สุด	หลีกเลี่ยงการขู่
(Threatening)	ช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนรู้ถึง	สิ่งที่คาดหวัง
จากเขา	ในการแสดงความรูส้กึนกึคดิของตนเองผ่านทางผล
งานศิลปะ	โดยผู้ให้		ค�าปรึกษาให้การยอมรับและพยายาม
ที่จะเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์	ด้วยวิธีการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง	ๆ	 เพื่อเข้าสู่โลกภายในของเด็กและช่วยให้เขา
ค้นพบตัวตนที่แท้จริงผ่านทางศิลปะออกมา
	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1)	 ควรศึกษาการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในจงัหวดัอืน่	ๆ 	ทีม่อีาย	ุระหว่าง	
2-8	ปี	โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด
 	 2)	 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้าม

เนือ้มดัเลก็ของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในจงัหวดัทีม่อีายุ

แตกต่างกันโดยการใช้กิจกรรมศิลปะบ�าบัด

	 					3)	ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้าม

เน้ือมัดเล็กของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในจังหวัดที่มี

ประเภทและความพิการแตกต่างกันโดยการใช้กิจกรรม

ศิลปะบ�าบัด

	 					4)	ควรมีการสร้างชุดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้

กิจกรรมศิลปะบ�าบัดของเด็กที่มี	 ความต้องการพิเศษแก่ 

ผู้ปกครอง

ค�าขอบคุณ

	 คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ 

การวิจัย	 ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์โดยความเห็นชอบของส�านักงานคณะ

กรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 

ในครั้งนี้
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การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

Participation in the administration of private education institutions of the 
educational institution board. Basic education agency under the Office of 

Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 4
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Kampanat		Seutong1 and	Boorinpat	Prommas2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา	และเปรยีบเทยีบการมส่ีวนในการบรหิารสถานศกึษาเอกชนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	จ�าแนกตาม	สถานภาพ		ขนาด
สถานศึกษา	 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอน	 และตัวแทน
บุคคลภายนอก	จ�านวนทั้งสิ้น	214	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า		และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่		ค่าร้อยละ		ค่าเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		
	 ผลการวจิยั	พบว่า	1.	ผูบ้รหิาร	ครผููส้อนและตวัแทนบคุคลภายนอก		มส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศึกษาเอกชนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 4	 โดยรวมมี 
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	 	 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 
โดยด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมา	คือ	
ด้านการจดัแผนปฏบิตังิานประจ�าปีของสถานศกึษา		ด้านการก�ากบั	และตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนของสถานศกึษาและ
ด้านการแต่งตั้งท่ีปรึกษา	 และคณะอนุกรรมการ	 และด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด	 และ	 
2.	 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	4	พบว่า		ผู้บริหารกับครูผู้สอน	ที่มีสถานภาพ	ขนาดสถาน
ศึกษาและประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	4		โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ABSTRACT

	 The	 objective	 of	 this	 research	was	 to	 study	 and	 compare	 the	 participation	 in	 private	 school	
administration	of	 the	basic	educational	committee	at	Educational	Service	Area	Office	4	 in	Nakhon	Si	
Thammarat	Province,	classified	by	status,	school	size,	and	working	experience.	The	samples	in	this	research	
were	educational	 administrators,	 teachers,	 and	 third-person	 representatives	 totally	were	214	person.	 
The	 5-scales	 questionnaire	was	 applied	 as	 the	 researching	 tool.	 Statistics	 for	 data	 analysis	 included	
percentage,	mean,	and	standard	deviation.	
	 The	research	findings	revealed	that	1.	Administrators,	teachers,	third-person	representatives	take	
the	participation	 in	private	 school	administration	of	 the	basic	educational	 committee	at	Educational	
Service	Area	Office	4	in	Nakhon	Si	Thammarat,	overall,	at	the	high	level.	Regarding	details,	it	was	found	
that	operation,	as	appointed	from	the	educational	institute,	has	the	highest	mean,	followed	by	annual	
operational	planning,	governance,	operational	monitoring,	and	consultant	and	subcommittee	positioning.	
Meanwhile,	management	administration	of	the	institute	has	the	lowest	mean.	And	2.	The	difference	of	
school	size	and	working	experiences	of	administrators,	teachers,	third-person	representatives,	overall,	
have	no	effect	on	the	participation	in	private	school	administration	of	the	basic	educational	committee	
at	Educational	Service	Area	Office	4	in	Nakhon	Si	Thammarat.	

KEYWORDS:	PARTICPATION	/	PRIVATE	SCHOOL	ADMINISTRATION

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมซึ่งจะน�าไปสู่ความเจริญ	 ความม่ันคง	
ความสขุของสังคมโดยรวมการจดัการศกึษาไทยในตามแผน
พฒันาการศกึษา	(พ.ศ.	2555	–	2559)	มจีดุเริม่ต้นในการน�า
ไปสู่การก�าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาคือการปฏิรูป
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทยการก�าหนดนโยบาย 
ที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ	การส่งเสริมประชาชน	ครอบครัว	
ชุมชน	 สถาบันทางศาสนา	 องค์กรรัฐและเอกชนมีส่วน 
รับผิดชอบในการศึกษาและตรวจสอบการจัดคุณภาพ 
การศกึษาในสถานศกึษาทกุแห่งนอกจากนีก้ารจดัการศกึษา 
ยังเป็นกระบวนการส�าคัญในการพัฒนาความรู้	 ความคิด	
ความสามารถ	 รวมท้ังพฤติกรรม	 เจตคติ	 ค่านิยม	 และ
คุณธรรมของบุคคล	อันเป็นรากฐาน	ในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากร	 การจัดการศึกษาเพ่ือให้สนองความต้องการ 

ของชุมชนน้ันรัฐได้	 ก�าหนดนโยบายให้ชุมชนและท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2555)	 นอกจากน้ัน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ได้ก�าหนดให้ม ี
การจดัการศกึษาโดยมหีลักการยดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ส่งเสรมิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มีการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษาไปสู ่เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให ้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียนโดยให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจดัการศกึษาการมส่ีวนร่วมของบคุคล	ครอบครวั	
ชุมชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	
องค์กรเอกชน	องค์กรวชิาชพี	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบ
การและสถาบันสังคมอื่นโดยก�าหนดให้การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้

อย ่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม ่ เก็บค ่าใช ้จ ่ายและ 

การจดัการศกึษาดงักล่าวจะต้องค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และเอกชน	เป็นการศกึษาตลอด

ชีวิตส�าหรับประชาชนโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 การบรหิารการศกึษาในสถานศกึษาทกุระดบัหวัใจ

ส�าคัญคือ“การจัดการเรียนรู้”	 ซึ่งมีผู้ท่ีจัดการเรียนรู้	 คือ	

“ครู”	 และ	 “ผู้เรียน”ส่งผลแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ 

ของการจัดการเรียนรู้	 คือความเจริญงอกงามของผู้เรียนที่

มุง่พฒันา	4	ด้าน	คอื	ด้านสตปัิญญา	ด้านจิตใจ	ด้านร่างกาย	

ด้านสงัคมอย่างสมดลุและครบถ้วนทกุด้าน	ตามทีส่�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2550)	 ได้เร่งรัดให้มี

การปฏริปูการศกึษาโดยยดึคุณธรรมน�าความรูสู้ก่ารพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเสริมสร้างความ

ตระหนกัในคณุค่าของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง		ถอืว่าเป็น

นโยบายส�าคญัท่ีขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา	 ขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท�า

แนวทางการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัด 

การศึกษาให้คณะกรรมการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศกึษาตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิี

การกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ.	 2550	 และเพื่อให้การปฏิรูประบบบริหารและ 

การจดัการศกึษาบรรลตุามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับ	ที่	2)	

พ.ศ.	2545	และนโยบายดังกล่าวส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดท�า	 “แนวทางการกระจาย 

อ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ

ส�านกังานเขตพืน้ที	่การศกึษาและสถานศกึษาตามกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหาร

และการจัดสถานศึกษา	พ.ศ.	2550”	ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

ให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจ 

ในสาระส�าคัญที่เป็นแนวคิด	 วัตถุประสงค์ขอบข่ายภารกิจ

และแนวทางปฏิบั ติให ้กับผู ้บริหารและผู ้ เกี่ยวข ้อง 

ทั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน�าไป

ประยกุต์ใช้ในการบรหิารและการจดัการศกึษาให้เหมาะสม

กบับรบิทของสถานศกึษาอย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2551)	

	 ปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาท	

หน้าที่	 โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน	 12	 ด้าน 

การก�าหนดนโยบาย	 และแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน

ศึกษา	 การให้ความเห็นชอบ	 แผนปฏิบัติงานประจ�าปีของ

สถานศกึษาการให้ความเหน็ชอบในการจดัท�าสาระหลกัสตูร	 

การก�ากับ	 และติดตามการด�าเนินงานตามแผนของ 

สถานศึกษา	การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนใน

เขตบริการได ้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย ่างทั่ วถึ ง	 

การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธินักเรียน	 ดูแลนักเรียนและ

นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษการบรหิารจดัการของสถาน

ศึกษาการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อเสริมสร้าง

พฒันาการของนกัเรยีน	การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง	 

สถานศึกษากับชุมชน	 การให้ความเห็นชอบรายงานผล 

การด�าเนินงานประจ�าปีของสถานศึกษา	 การแต่งตั้งที่

ปรึกษาและคณะอนุกรรมการการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้

รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา	

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 4		 

เพือ่น�าไปใช้ในการวางแผนการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน

ศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษา	 ขั้นพ้ืนฐาน	

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช	เขต	4	 	 	 	
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	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 4	 จ�าแนกตาม	 สถานภาพ	 ขนาด
สถานศึกษา	และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ทราบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน	 
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนและเกิดประโยชน ์
ต่อผู้บริหารการศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ศึกษานิเทศก์	
และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
	 2.		ผลจากการวจิยัใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการ
บรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนเอกชนและปรบัปรงุแก้ปัญหา
การปฏบิติังานตามขอบข่ายงานวชิาการตามบทบาทหน้าที่

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แกคณะกรรมการ
สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 22	 คน	 
ครูผู ้สอน	 287	 คน	 และตัวแทนบุคลากรภายนอกของ
โรงเรียนเอกชนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราชเขต4	ปีการศึกษา	2561	รวมทั้งสิ้น	
จ�านวน	475	คน				 	
	 2.	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัได้แก่	คณะกรรมการ
สถานศึกษาประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอน	
และตัวแทนบุคลากรภายนอก	 166	 คน	 ของสถานศึกษา
เอกชน	 สังกัดส�านักงาน	 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต	 4	 ปีการศึกษา	 2561	 ก�าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน	และการสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(Multis	Stage	
Random	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	214	คน	

ตัวแปรที่ศึกษา
	 1.	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	คณะกรรมการสถานศึกษา	
ประกอบด้วยสถานภาพ	ขนาดสถานศึกษา	ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

	 2.	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ประกอบด้วย	 11	 ด้าน
(ส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2547)	
ดังนี้	1.	การก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา	 2.	 การจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าป  ี
ของสถานศึกษา	3.	การจัดท�าสาระหลักสูตร	4.	การก�ากับ
และติดตามการด�าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา	 
5.	การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัเรยีนทกุคนในเขตบรกิาร
ได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง	 6.	 การส่งเสริมให้มี
การพิทักษ์สิทธินักเรียน	 ดูแลนักเรียนและนักเรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษ	7.	การบริหารจัดการของสถานศึกษา	
8.การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียน	 9.	 การรายงานผลการด�าเนินงาน	
ประจ�าปีของสถานศกึษา	10.	การแต่งตัง้ทีป่รกึษาและคณะ
อนุกรรมการ	 	 11.	 การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เคร่ืองมือที่ผู ้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้
สร้างขึ้นเองรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
แบบสอบถามนั้นได้ก�าหนดแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้
	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
เอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช	
เขต	4	 	 	 	 	 	 	 	
	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 4	 ซึ่งผู ้วิจัยได้ก�าหนดเป็น
แบบสอบถามประมาณ	5	ระดับ	(Rating	Scale)	ตามแบบ
ของลิเคิร์ท	(Likert)
	 ระดับ	5	หมายถึง	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
	 ระดับ	4	หมายถึง	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
	 ระดับ	3	หมายถึง	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
	 ระดับ	2	หมายถึง	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
	 ระดับ	1	หมายถึง	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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	 ตอนที่	3	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น	ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด�าเนินการตามขั้นตอน	 
ดังต่อไปนี้
  1.ขอหนัง สือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมโดยท� าหนั งสื อถึ ง โร ง เรี ยนที่ ท� าการ เก็ บ
แบบสอบถาม
	 	 2.	 ติดต่อทางโรงเรียนเพ่ือนัดหมายวันเวลา 
เพื่อน�าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมกับผู้บริหารโรงเรียน	 และ 
ครูที่ปฏิบัติการสอน
	 	 3.	จดัเตรยีมแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์	จ�านวน	
214	ชุด
	 	 4.	 เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตาม
ตารางเวลา	 ที่นัดหมายผู้วิจัยเก็บรวบรวมได้	 100	 ฉบับ	 
คิดเป็นร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู ้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็นดังนี้
    	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่	 1	 
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าร้อย
ละ	เสนอเป็นตารางมีค�าบรรยายประกอบ
	 	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่	 2	 
เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการบริหารสถานศกึษาเอกชนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 4	
วิเคราะห์โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย	 (x̄)	 และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(S.D.)	วเิคราะห์โดยรวม	รายด้านและรายข้อ	 
แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)	
ดังนี้
	 	 ค่าเฉลี่ย		4.50	–	5.00	หมายถึง	มีระดับการมี
ส่วนร่วมมากที่สุด
	 	 ค่าเฉลี่ย		3.50	–	4.49	หมายถึง	มีระดับการมี
ส่วนร่วมมาก

	 	 ค่าเฉลี่ย		2.50	–	3.49	หมายถึง	มีระดับการมี
ส่วนร่วมปานกลาง
	 	 ค่าเฉลี่ย	1.50	–	2.49	หมายถึง	มีระดับการมี
ส่วนร่วมน้อย
	 	 ค่าเฉลี่ย	1.00	–	1.49	หมายถึง	มีระดับการมี
ส่วนร่วมน้อยที่สุด
	 	 3.	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบการมส่ีวน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครศรีธรรมราช	เขต	4	จ�าแนกตาม	สถานภาพ		
ขนาดสถานศึกษา	 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 
โดยการหาค่า	 F-test	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว	(One	way	ANOVA)	

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผู้บริหาร	 ครูผู้สอนและตัวแทนบุคคลภายนอก	 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	เขต	4	โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	
เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยด้านการปฏิบัติ
หน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากหน่วยงานต้นสงักดัของ
สถานศึกษา	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมา	คือ	ด้านการจัด
แผนปฏิบัติงานประจ�าปีของสถานศึกษา	 ด้านการก�ากับ	
และติดตามการด�าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและ
ด้านการแต่งตั้งที่ปรึกษา	 และคณะอนุกรรมการ	 และด้าน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
แต่ละด้าน	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 1 .1	 ด ้านการก�าหนดนโยบายและแผน
พฒันาการศกึษาของสถานศกึษา	พบว่ามคีวามคดิเหน็เกีย่ว
กบัการมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศึกษาเอกชนของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมากเม่ือจ�าแนกเป็นรายข้อ	 พบว่ามีส่วนร่วมใน 
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยก�าหนด
แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาด้านวิชาการมค่ีาเฉลีย่



มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมายและ
ทิศทางการพัฒนา	 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ก�าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาด้านกิจกรรม
นักเรียนและก�าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านบุคลากรและก�าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษาด้านอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
	 	 1.2	 ด้านการจัดแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของ
สถานศึกษา	พบว่า		มีความคิดเห็นเกี่ยว		กับการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเม่ือ
จ�าแนกเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึกษาอยู ่ ในระดับมากที่สุด	 1	 ข ้อและมาก	 4	 ข ้อ	 
โดยการพิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ	
ประจ�าปีกับธรรมนูญสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 
รองลงมา	คอื	การแสดงความคดิเห็นให้ข้อเสนอแนะในการ
จดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	การพจิารณาถงึความเป็นไป
ได้และความเหมาะสม	เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน
ของกจิกรรมทีร่ะบไุว้	และการจดัท�าแผนปฏบิตัติกิารประจ�า
ปีจากเอกสารและแหล่งความรูต่้าง	ๆ 	มค่ีาเฉลีย่ต�า่น้อยทีส่ดุ	
	 	 1.3	ด้านการจดัท�าสาระหลกัสตูร	พบว่า	มคีวาม
คิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
เอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยรวม
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเม่ือจ�าแนกเป็นรายข้อ	 พบว่า	 
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ	
โดยการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดท�าหลักสูตร 
ของสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการ	ของท้องถิน่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 การมีส่วนร่วมให้ความ
เห็นชอบในการจัดท�า	หลักสูตรของสถานศึกษา	การให้ข้อ
เสนอแนะในการจัดท�าหลักสูตรของ	 สถานศึกษา	 และ 
การให้ความเห็นชอบสาระหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาจัด
ท�าขึ้น	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
		 	 1.4		ด้านการก�ากบั	และตดิตามการด�าเนนิงาน
ตามแผนของสถานศึกษาพบว่า	 ผู้บริหาร	 ครูผู้สอนและ
ตวัแทนบคุคลภายนอกมคีวามคดิเหน็เก่ียวกบัการมส่ีวนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยรวมมีส่วนร่วมอยู ่ในระดับมาก	 

เมือ่จ�าแนกเป็นรายข้อ	พบว่า	มส่ีวนร่วมในการบรหิารสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยการสนับสนุนช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เรียนจนจบหลักสูตรมีค่า
เฉลีย่มากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่สถาน
ศึกษาและให้	 ความช่วยเหลือสนับสนุนในการด�าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป ็นไปตามแผนและมีการพัฒนา	 
อย่างต่อเน่ือง	 การก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามแผน
ปฏบิตักิารของสถานศกึษาด้วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลาก
หลายและการก�าหนดวิธีการและระยะเวลาในการก�ากับ	
ติดตามการด�าเนินงานตามแผนร ่วมกับสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
	 	 1.5	 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษา	ขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	
พบว่า	 ผู ้บริหาร	 ครูผู ้สอนและตัวแทนบุคคลภายนอก	 
มีความคิดเห็นเกี่ยว	 กับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศกึษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดย
รวมมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัมากเม่ือจ�าแนกเป็นรายข้อ	พบว่า	
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ	
โดยการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจ�าเป็นให้แก่ผู้เรียน
ที	่ขาดแคลน			มค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	การก�าหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ทั้งภายนอกและ
ภายในท้องถิ่นเพื่อน�ามาพัฒนา	 คุณภาพการศึกษา	 
การจดัหาแหล่งเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนโดยวิทยากรท้องถิ่น	 การมีส่วนสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษา	 และ
การจัดหาทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีนทีข่าดแคลน	มค่ีาเฉลีย่
น้อยที่สุด	
	 	 1.6	 ด้านการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิ
นักเรียน	ดูแลนักเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	
พบว่า	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเมื่อจ�าแนกเป็นราย
ข้อ	พบว่า	มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทกุข้อ	โดยการสนบัสนนุ	ให้เด็กพกิารได้มกีารเรยีนร่วม
กบัเดก็ปกติในสถานศกึษา	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	
การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา	แก่เด็กที่
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มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา	 เป็นรายบุคคล	 
การประเมินผลการด�า เนินงานของสถานศึกษาใน 
ด้านต่าง	ๆ 	และการส่งเสรมิให้สถานศกึษาน�าทรพัยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด	 	 	
	 	 1.7	 ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา	 
พบว่า	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน	โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเมื่อจ�าแนกเป็นราย
ข้อ	พบว่า	มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ	 การมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรฐานวิชาการ
ของสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 การมี
ส่วนร่วมในการจัดหาและก�าหนดวิธีการ	 บริหารการใช้งบ
ประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ในการก�าหนดแผนพฒันาครแูละ	บคุลากรอืน่ในสถานศกึษา
และส่งเสริมให้มีการ	 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และการมีส่วน
ร่วมในการก�าหนดวธิกีารตรวจสอบ	ตดิตามและประเมนิผล
การใช้งบประมาณของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
		 	 	 	 1.8	 ด้านการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร 
เพือ่เสรมิสร้างพฒันาการของนกัเรยีน	พบว่า	มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 โดยรวมมีส่วน
ร่วมอยูใ่นระดบัมากเมือ่จ�าแนกเป็นรายข้อ	พบว่า	มส่ีวนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 การส่ง
เสริมและสนับสนุนให้น�าวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การพัฒนาสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 
การหารายได้และทรพัยากรจากแหล่งต่าง	ๆ 	เพือ่	สนบัสนนุ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาการส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สืบสาน	 จารีตประเพณีศิลป
วฒันธรรมของท้องถิน่ตามความเหมาะสม	และการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีการยกย่องเชิดชู
เกยีรติภมูปัิญญาท้องถิน่ตามความเหมาะสมและโอกาสอนั
ควร	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
	 	 1.9	ด้านการรายงานผลการด�าเนินงานประจ�า
ปีของสถานศกึษา		พบว่า	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมส่ีวน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
เมือ่จ�าแนกเป็นรายข้อ	พบว่า	มส่ีวนร่วมในการบรหิารสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยการเสนอแนะให้สถาน
ศกึษาปรบัปรงุรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	มค่ีาเฉลีย่
มากที่สุด	รองลงมา	คือ	การให้ข้อมูลต่าง	ๆ 	แก่สถานศึกษา
ในการจดัท�ารายงานการด�าเนนิงานประจ�าปีแก่สถานศกึษา
การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานของสถาน
ศกึษาก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชนและการให้ความเหน็ชอบ
รายงานผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร ่
ต่อสาธารณชนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
	 	 1.10	การแต่งตัง้ทีป่รกึษาและคณะอนกุรรมการ	
พบว่า	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	เมื่อจ�าแนก
เป็นรายข้อ	พบว่า	มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด	1	ข้อ	และมาก	4	ข้อ	โดยการเสนอแนะ
ในการพจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาของสถานศกึษา		มค่ีาเฉลีย่
มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้ง	 คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ประจ�าปี	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	 
คณะอนุกรรมการการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
ประจ�าปีของสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ในการจัดท�าร่างนโยบาย	 แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
	 	 1.11		ด้านการปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา	 พบว่า	 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศกึษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดย
รวมมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัมากเม่ือจ�าแนกเป็นรายข้อ	พบว่า	 
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
1	 ข ้อ	 และมาก	 4	 ข ้อ	 โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ	์ 
ในการสนบัสนนุกจิกรรมต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 การให้ความร่วมมือใน 
ทุกกิจกรรมเน่ืองในวันส�าคัญต่าง	 ๆ	 ของสถานศึกษา	 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่สถานศึกษาจัดขึ้นและการให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษา 
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ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานต้นสงักดัมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	
	 2.		ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
สถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน	พบว่า		ผูบ้รหิารกบัครผููส้อน	ทีม่สีถานภาพ	ขนาดสถาน
ศกึษาและประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มคีวามคิดเห็น
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
	 จากสรุปผลการวิจัย	 มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามา
อภิปรายผล	ได้ดังนี้	
	 	 1.	 ผู ้บริหาร	 ครูผู ้สอนและตัวแทนบุคคล
ภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 4	 โดย
รวมและรายด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทวีศักด์ิ	 แก้วพิพัฒน์	 (2550)	 ได้วิจัยเรื่อง	 
การมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษาของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามหาสารคามเขต	1	พบว่า	1)	คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา	 มหาสารคาม	 เขต	 1	 มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา	 โดยรวม	 ดังนี้ช่วงชั้นที่	 1-2	 คณะกรรมการ	
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษา
อยู่ในระดับปานกลางส่วนช่วงชั้นที-	 3-4	 คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถานศกึษา
อยู ่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจรงค	์ 
แสงสุกวาว	 (2551)	 ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการ	 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
โรงเรียน	 สังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
พบว่า	 คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียน	 สังกัดเทศบาล
นครในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยภาพรวมและรายด้าน
การบริหารวิชาการ	ด้านการ	บริหารงบประมาณ	ด้านการ
บริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารทั่วไป	 อยู่ในระดับ

มากสอดคล้องกับงานวิจัยของประเมิน	ทองพร่อง	 (2553)	 
ได้วิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา	
ขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 
พบว่า	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นของ	 โรงเรียนประถมศึกษาส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตราด	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้เหน็
ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา	 
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	 เพราะการบริหาร
สถานศึกษา	หมายถึง	การด�าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลต่าง	ๆ	 
ร่วมกันเพื่อจัดบริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือสมาชิก 
ในสังคมโดยมุ ่งหวังให ้มีความรู ้ความสามารถ	 และ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมและประเทศชาติ
ต้องการและอาจเป็นเพราะว่าการท่ีได้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การบริหารสถานศึกษานั้น	 มีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้
และการบริหารสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่หลัก 
ในการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้	 และยังมีส่วนช่วย
ท�าให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิน่	 
จึงอาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของคิมู	 (2012)	 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม 
ของผู ้ปกครองในประเทศเคนยาพบว่าการมีส่วนร่วม 
ของผู ้ปกครองในการจัดการศึกษาของประเทศเคนยา 
ถูกจ�ากัดโดยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคเงิน
และการประชุมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นหลัก
จากความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งท�าให ้การมีส ่วนร ่วมของ 
ผู้ปกครองเป็นสิ่งส�าคัญการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู ่กับความคิด	 
ริเร่ิมในการปรับโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ปกครองโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	 โรงเรียนและ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนสามารถ
ท�าได้ด ้วยการออกกฎหมายที่	 เ ก่ียวข้องกับการเป็น 
ผู ้ปกครองนักเรียนและสนับสนุนให้ผู ้ปกครองเข้ามามี 
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ของประเทศ
เคนยาได้น�าการมส่ีวนร่วมมาเพือ่ใช้ตรวจสอบในการปฏบิตัิ
การบริหารสถานศึกษารวมถึงค�าแนะน�าของผู้ปกครองมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
	 2.		ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
สถานศึกษาเอกชนของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 4	 พบว่า	 ผู้บริหาร	 ครูผู้สอนและ
ตวัแทนบคุคลภายนอกทีม่สีถานภาพ	ขนาดสถานศกึษาและ
ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเอกชนของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์		แก้วพิพัฒน์	(2550)	
ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา	 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน	 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1	 
พบว่า	ผลการ	เปรยีบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารสถาน
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในโรงเรยีน
ทีม่รีะดบัช่วงชัน้ต่างกนั	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส�าคัญ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	(1)	คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนได้และมส่ีวนร่วมในการจดัท�างบประมาณของสถาน
ศึกษา	ให้ค�าแนะน�าการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา	
ร่วมจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 การคัดเลือกหนังสือแบบ
เรยีนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา	จดัหาและสนบัสนนุการใช้ส่ือการ
เรยีน	การสอนทีท่นัสมยั	(2)	ถงึแม้สถานศกึษาจะขนาดต่าง
กนั	แต่การบรหิารสถานศกึษามเีป้าหมายตรงตามกระทรวง
ศึกษาธิการตามที่ก�าหนดตามล�าดับของขนาดสถานศึกษา	
กล่าวคอื	สถานศกึษาขนาดเลก็มคีณะกรรมการสถานศกึษา
มีจ�านวน	 9	 คน	 จึง	 ท�าให้มีความใกล้ชิดและความคุ้มเคย
และได้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาหรือมีส่วนร่วม
ในบทบาทในการท�ากจิกรรมทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�า	ส่วนสถาน
ศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่	 ก็ได้	 มีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาเหมือนกันกับขนาดเล็ก	(3)	การจัดการ
ศึกษาบทบาทหน้าที่ในการบริหารมิได้ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว	 หากต้องโยงสัมพันธ ์กัน 

หลายฝ่าย	 จึงท�าเกิดการมีส่วนร่วมด้วยกัน	 ตลอดจน 
การจดัการศกึษาท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้ความเข้าใจย่อมท�าให้ 
ผู้เรียนและผู้	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรัก	และความผูกพัน
และรู้สึกหวงแหน	 มีความภาคภูมิใจอันเป็นการน�าไปสู ่
ความต้องการทีจ่ะเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
และท้องถิ่นของตนอย่างเต็มที่	และ	(4)	ส่วนกรณีรายด้าน 
บางด้าน	พบว่า	มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าบางสถานศกึษามคีรู
และตวัแทนบคุคลภายนอกทีม่ปีระสบการณ์มากจะมคีวาม
รู้ความเข้าใจมีความพร้อมมากกว่า	 และมีความรับผิดชอบ
สูงในการให้ความร่วมมือ	 ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมใน 
การบริหารสถานศึกษาได้มาก	 	 จึงท�าให้การมีส่วนร่วมใน
เรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน	 อีกทั้งตัวแทนบุคคลภายนอกที่มี
ประสบการณ์มาก	จะมกีารท�างานร่วมกบับคุคล	ชมุชน	หรอื
องค์กรต่าง	ๆ	ทั้งของรัฐและเอกชนมามาก	บางคนอาจจะ
เคยเป็นตัวแทนบุคคลภายนอก	มาแล้วหลายวาระเคยได้มี
ส่วนร่วมปฏิบัติตามหน้าที่จนเกิดความคุ้มเคยและเข้าใจ 
การบรหิารงานสถานศกึษาเป็นอย่างด	ีและอกีประการหนึง่
คือ	 วัฒนธรรมการมอบหมายงาน	 ด้านการวางแผน 
การก�ากบัตดิตาม	การด�าเนนิงานตามแผน	และการประเมนิ
ผลงานงานของคนไทยโดยส่วนใหญ่มักจะมอบหมายงาน
ตามประสบการณ์ด้วยเชื่อว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า	 
จะมีความละเอียดรอบคอบในการท�างานมากกว่า	 ดังน้ัน
เมือ่ได้รบัแต่งต้ังให้เป็นตวัแทนบคุคลภายนอกแล้วจงึมส่ีวน
ร่วมในการบรหิารสถานศกึษาได้มากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์
น้อย

ข้อเสนอแนะ
	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช	
เขต	4		ดังนี้
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป	
	 	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้ใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	 และส่งเสริม 
ให้สถานศกึษาเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ของ
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ชุมชน	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่าง	ๆ	แก่ชุมชน
	 	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการให้ครูประพฤติ
ปฏบิติัตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละร่วมวางแผนอตัรากาลงัและ
ก�าหนดต�าแหน่งของบุคลากร
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1.	ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร
สถานศึกษา	 เพื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 
ที่เป็นปัญหาที่กระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยตรง

	 	 2.	 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ 
มส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการ
บริหารสถานศึกษาในด้านวิชาการ	 ด้านงบประมาณ	 
ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารทั่วไป	 
เป็นรายด้านโดยเฉพาะศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 	 3.	ควรวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ	 คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับสถานศึกษา
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการอ่านจับใจความส�าคัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Development of Learning Model for a Reading Activity Promotion  
of Students in Grade 5

ธิดารัตน์		เขียวอ่อน1,	ภูมิพงศ์	จอมหงษ์พิพัฒน์2 และ	มาลีรัตน์	ขจิตเนติธรรม3 

Tidarat		Keaw-on1,	Bhumbhong		Jomhongbhibhat2 and	Maleerat	Kajitnatitham3

 

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีวัตถุประสงค์การวิจัย	1.	 เพื่อสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้	2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 
3.	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้	 และ	 4.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้	กลุ่มตัวอย่างการทดลองคือ	นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม	เป็นกลุ่มทดลอง	จ�านวน	32	คน	และกลุ่มควบคุม	จ�านวน	 
35	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดยมีวิธีการจับฉลาก	 	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	และการทดสอบ	t-test	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลการสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 4-6	 วิธีการสอนที่ใช้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส�าคัญ	 ท่ีใช้มากท่ีสุด	 คือ	 ใช้วิธีสอน 
แบบซี	 	 ไอ	 อาร์	 ซี	 (CIRC)	 และวิธีการสอนแบบ	 KWL	 Plus	 มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 2)	 ผลการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีรูปแบบที่
ผ่านเกณฑ์การประเมนิความถูกต้อง	และความเหมาะสม	3)	ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 
และ	4)	ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจ

ความส�าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	5	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.01,	S.D.	=	0.73)		
 

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	/	การอ่านจับใจความส�าคัญ	/นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5
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ABSTRACT

	 The	research	title	was	development	of	learning	model	for	a	reading	ability	promotion	of	students	

in	grade	5.	The	purposes	of	this	research	were	to:	1.	Synthesize	learning	management,	2.	Development	

learning	model,	3.	Try	to	use	the	learning	management,	and	4.	Study	the	satisfaction	of	students	towards	

using	the	learning	model	to	promote.	The	sample	groups	were	32	experimental	groups	and	35	control	

groups	obtained	by	cluster	random	sampling		technique	with	raffle.	The	statistics	on	data	analysis	were	

percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.

	 Result	of	this	reseach	were	1)	The	synthesis	of	development	of	learning	model	for	a	reading	ability	

promotion	of	students	in	grade	4-6.	The	researcher	therefore	choose	to	use	the	CIRC	method	and	the	

KWL	Plus	teaching	method	to	develop	the	learning	model	for	a	reading	ability	promotion.	2)	The	learning	

model	development	for	a	reading	ability	promotion	of	students	 in	grade	5	were	formed	through	the	

evaluation	criteria	for	accuracy	and	suitability.	3)	The	results	take	the	form	of	learning	to	the	learning	

model	developed	for	a	reading	abilities	enchancement	of	students	in	grade	5	were	found	that	the	average	

pretest	score	of	the	experimental	group	and	the	control	group	the	mean	score	in	reading	ability	were	

not	differents	at	the	level	of	.05	significantly.	And	4)	the	results	of	students	satisfaction	towards	using	the	

learning	model	for	a	reading	ability	promotion	of	the	students	in	grade	5	showed	that	satisfied	with	using	

the	overall	learning	model	at	a	high	level	(x̄ =	4.01,	S.D.	=	0.73).

KEYWORDS:	THE	DEVELOPMENT	OF	LEARNING/	READING	ABILITY/	STUDENT	GRADE	5

 
บทน�า  

	 ภาษาไทยเป ็นเครื่องมือในการติดต ่อสื่อสาร 

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท�าให้

สามารถประกอบกิจธุรการงานและด�ารงชีวิตร่วมกัน 

ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขเป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาความรู ้	 พัฒนากระบวนการคิด	

วเิคราะห์	วจิารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี

ตลอดจนน�าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2553	กล่าวถึง

การจัดการศึกษากับกระบวนการเรียนรู้และการอ่านใน

มาตรา	24	(3)	และ	(5)	สรุปได้ว่า	การฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้

จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติจะท�าให้ผู้เรียนรักการอ่าน	

มีการส่งเสริมและสนับสนุนจัดสภาพแวดล้อม	 บรรยากาศ	

และสื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 รวมถึงสามารถใช ้

การวิจัยเข ้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู	้

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2545)

	 การเรียนรู้ด้านภาษาไทยนั้น	 การอ่านจัดเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญในการเรียนรู ้ทั้ งทางด ้านวิชาการ	 

และด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันล้วนแต่

จ�าเป็นจะต้องอาศยัความสามารถในการอ่านเพือ่ท�าความ

เข้าใจเนื้อหาและจับประเด็นสาระส�าคัญจากเรื่องที ่

อ่านแล้ว	 	 จึงน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ	 

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปลูกฝังให้
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มนีสิยัรกัการอ่าน		ซึง่การอ่านประเภทหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั

และจ�าเป็นควรได้รบัการฝึกฝนอย่างสม�า่เสมอเพราะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้	 คือ	 การอ่าน

จับใจความ	ดังที่	แววมยุรา	เหมือนนิล	(2556)	ได้กล่าวไว้

ว่า	การอ่านจับใจความ	เป็นความเข้าใจเรื่องที่อ่านระดับ

ต้นและเป็นพืน้ฐานส�าคญัมากส�าหรบัการอ่านระดบัสงูต่อ

ไป	 เช่น	 ถ้านักเรียนจับใจความเรื่องท่ีอ่านไม่ได้	 ก็คงไม่

สามารถอ่านเพื่อวิจารณ์ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีได้เลย	

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 

ได้ก�าหนดเรือ่ง	การอ่านเป็นสาระการเรยีนรูท้ี	่1	ทีจ่ะต้อง

เรียนจากทั้งหมด	5	สาระการเรียนรู้	โดยก�าหนดคุณภาพ

ผูเ้รียนเมือ่จบชัน้ประถมศกึษา	ว่าผูเ้รยีนต้องอ่านออกเสยีง

บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท�านองเสนาะได้ถกูต้อง

อธบิายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค�า	

ประโยค	ข้อความ		ส�านวนโวหาร	จากเรื่องที่อ่าน			เข้าใจ

ค�าแนะน�า	 ค�าอธิบายในคู่มือต่าง	 ๆ	 แยกแยะข้อคิดเห็น

และข้อเท็จจริงรวมท้ังจับใจความส�าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน

และน�าความรู ้ความคิดจากเรื่องที่อ ่านไปตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตได้มีมารยาทและมีนิสัยรัก 

การอ่านและเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2551)		

	 การจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระวชิาภาษาไทย	

ในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้	 ขาดทักษะ 

การวเิคราะห์เรือ่งทีอ่่านท�าให้ส่งผลต่อการอ่านจบัใจความ	

คือ	 นักเรียนไม่สามารถจับประเด็นส�าคัญจากเรื่องที ่

อ่านได้	ตอบค�าถามไม่ได้	สรุปความเพื่อสื่อสารต่อผู้อื่นไม่

ได้	 ดังที่ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ	 เขต	 4	 ได้ด�าเนินการทดสอบเพื่อวัดความ

สามารถด้านการอ่านรูเ้รือ่งและสือ่สารได้ตามทีส่�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด	 ในปีการศึกษา	

2556	พบว่า	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 อ่าน

ออกร้อยละ	94.64	อ่านไม่ออกร้อยละ	5.36	อ่านรู้เรื่อง

ได้บ้างร้อยละ	 22.20	 อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ร้อยละ	

72.43	 จากผลการทดสอบดังกล่าวจะเห็นว่า	 จ�านวน 

ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออก	มีมากกว่าจ�านวนผู้เรียนที่

อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้แสดงว่าผู้เรียน	 ยังไม่สามารถ

จับใจความส�าคัญของเรื่องที่อ่านได้	 ท�าให้จับประเด็น

ส�าคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้	ตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่านไม่

ได้	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 (2555)	จึงได้

จดัท�าแนวทางการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะ

การคดิ	ซึง่เป็นสมรรถนะหลกัสมรรถนะหนึง่ตามหลกัสตูร

แกนกลาง	 การสอนอ่านให้นักเรียนสามารถจับใจความ

ของเรื่องที่อ่านได้นั้น	สามารถท�าได้หลายวิธีซึ่ง	แต่ละวิธี

เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 จากการศึกษางาน

วิจัย	 ผู้วิจัยพบว่ามีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ	 และเหมาะสมกับ 

การแก้ไขปัญหาการสอนอ่านจบัใจความ	คอื	การสอนด้วย

เทคนคิ	KWL	Plus	ซึง่เป็นวธิกีารทีมุ่ง่ให้นกัเรยีนใช้วธิกีาร

อ่านทีเ่ป็นระบบ	อ่านอย่างรอบคอบรูจ้กับรูณาการทกัษะ	

ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ช่วยพัฒนาทักษะ

การอ่าน	ดังที่	 สุวิทย์	 มูลค�า	 และ	อรทัย	มูลค�า	 (2545)	

กล่าวว่า	การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	KWL	Plus	เป็น 

กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการ

อ่าน	ซึง่สอดคล้องกบัทกัษะการคิดอย่างรูต้วัว่าตนคดิอะไร	 

มีวิธีคิดอย่างไร	สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้	

และสามารถปรับเป ล่ียนกลวิธีการคิดของตนได ้	 

โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการ

ท�าความเข้าใจตนเอง	มีการวางแผน	ตั้งจุดมุ่งหมายตรวจ

สอบความเข ้าใจของตน	 มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อ 

ดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 

ฆนทั	ธาตทุอง	(2551)	ได้กล่าวถงึการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

เทคนิค	 KWL	 Plus	 ไว้ว่า	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการอ่าน	 โดยกระบวนการท�าความเข้าใจตนเอง

มีการวางแผน	ตั้งจุดมุ่งหมาย	ตรวจสอบความเข้าใจของ

ตนเอง	และมกีารจดัระบบข้อมลู		นอกจากนีก้จิกรรมการ

เรียนรู ้ที่ส ่งเสริมต่อกระบวนการคิดดังกล่าวข้างต้น	 

ซึง่มปัีจจยัส่งผลต่อสมอง	ท�าให้สมองเจรญิเตบิโตด	ี(ฉลาด)	

คือ	 การได้ท�ากิจกรรมกลุ ่ม	 มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
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(สุวทิย	์มลูค�า	และ	อรทยั	มลูค�า,	2547)	ซึง่จากการศกึษา

งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความส�าคัญ	 พบว่า	 

การเรียนรปูแบบ	CIRC		หรอื	“Cooperative	Integrated	

Reading	 and	 Composition”	 เป็นรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบร่วมมือท่ีใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดย

เฉพาะ	 รูปแบบนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	 3	 กิจกรรม

คอื	กจิกรรมการอ่านแบบเรยีน	การสอนการอ่านเพือ่ความ

เข้าใจ	 และการบูรณาการภาษากับการเรียน	 (Slavin,	

1995)		สอดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที	่21	ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเพือ่ให้ทนัต่อโลกทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว	 การยึดความร่วมมือ	 (collaboration)	 

กเ็ป็นหนึง่ในองค์ประกอบทีส่�าคญัของรปูแบบและวธิสีอน

ทีเ่น้นการเรียนรูเ้พือ่ศตวรรษที	่21	นกัเรยีนจะต้องร่วมมอื

กันเรียนรู้และร่วมมือกันท�างานเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมาย	

(วิโรจน์	 สารรัตนะ,	 2556)	 ในการจัดการเรียนการสอน 

การเรียนรูแ้บบร่วมมอืนัน้	คอื	การเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ย่อยโดย

มีสมาชิกกลุ ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ	 

3-6	คน	ช่วยกนัเรยีนรู	้มปีฎสิมัพนัธ์ระหว่างกันภายในกลุม่	

ท�าให้ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรูท้ีด่นี�าไปสูเ่ป้าหมายของกลุม่ได้	 

(ทิศนา	แขมมณี,	2557)	

	 จากปัญหาและความส�าคัญของการอ่านจับใจ

ความส�าคัญวิชาภาษาไทยท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น	 ผู้วิจัย 

จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนระดับ

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ตามแนวคดิการจดัการเรยีนรูแ้บบ	

KWL	Plus	และ	การเรยีนรูร่้วมมอื	CIRC	นกัเรยีนในระดับ

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี5	 เป ็นช ่วงวัยแห่งการเรียนรู ้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเรียนในระดับชั้นปีที่	 6	 

ซึ่งจะต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน	 (O-NET)	 ดังน้ัน	 จะส่งผลให้นักเรียนสามารถ

พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญได้ดี	 นักเรียนได้

ประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มท่ี	 และเกิดนิสัยรัก 

การอ่านมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6

	 2.	เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 3.	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 4.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่านจบัใจความส�าคญัของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5

วิธีการศึกษา 

	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถใน	 การอ ่านจับใจ 

ความส�าคัญของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 

มีการก�าหนดขอบเขตการวิจัยตามขั้นตอน		ดังนี้

	 ข้ันตอนที่	 1	 สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญ	 ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	แหล่งข้อมูลที่ใช้	ได้แก่	งานวิจัย

ที่ เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส�าคัญวิชาภาษาไทย	 

ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	ประกอบด้วย		

วิทยานิพนธ์	 	 ปริญญานิพนธ์	 ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตี

พิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ.	 2550-2560	 จ�านวน	 28	 เรื่อง	

เน้ือหาที่ใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู้	 เน้ือหา	 เครื่องมือ	 และ 

ผลของงานวิจัย	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

เป็น	 แบบสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอ่านจับใจ 

ความส�าคัญวิชาภาษาไทย	 ของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศกึษาปีที	่4-6	ทีผู่ว้จิยัจดัท�าขึน้	โดยแบบสงัเคราะห์งานวจิยั



ที่จัดท�าขึ้น	มีจ�านวนทั้งหมด	จ�านวน	4	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	

1	 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย	 ตอนที่	 2	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 

ตอนที	่3	รปูแบบการสอน/วิธกีารสอน	และตอนที	่4	ผลของ

งานวิจัย

	 ขั้นตอนที่	 2	 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ผูว้จิยัได้พฒันารปูแบบ

การจัดการเรียนรู้	 เพ่ือพัฒนาความสามามารถในการอ่าน

จับใจความส�าคัญ	 ตามขั้นตอน	 น�าผลการสังเคราะห์ 

การจดัการเรยีนรูท้ีไ่ด้	จากขัน้ตอนที	่1	มาจดัท�าร่างรปูแบบ

การจดัการเรยีนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจ

ความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

โดยศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 

ได้โครงร่างรูปแบบประกอบไปด้วย	 ทฤษฎีและแนวคิดพื้น

ฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 	 หลักการของรูปแบบ 

การจดัการเรยีนรู	้จดุมุง่หมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ 	 การวัดและ 

การประเมินผลของรปูแบบการจดัการเรยีนรู	้การสังเคราะห์

ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกับการอ่านจบัใจความส�าคญั	

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	 2	 วิธีได้แก่	 วิธีการ

สอนแบบ	ซี		ไอ		อาร์		ซี		และ	วิธีการสอนแบบ	KWL	Plus			

ได้ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 

ขัน้ตอนที	่1	การเรยีนรูต้ัง้ค�าถาม	หรอืขัน้ตัง้ค�าถาม	ขัน้ตอน

ที่	2	การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ	ขั้นตอนที่	3	การเรียนรู้

เพือ่สร้างองค์ความรู	้ขัน้ตอนที	่4	การเรยีนรูเ้พือ่การสือ่สาร	

และขั้นตอนที่	5	การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม

	 การสร้างแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5		โดยศกึษาจากเอกสาร	

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 ศึกษาจากเอกสาร	 และงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วข้องน�าโครงร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้	

พร้อมทั้งแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้	 ไปให้

ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 ตรวจสอบ

ความถูกต้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข	จากนั้นท�าหนังสือขอความ

อนุเคราะห์เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญ	 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

ของเครื่องมือโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น	จ�านวน	5	ท่าน	

	 ขัน้ตอนท่ี	3	ทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ผู้วิจัยได้น�าเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยท่ีสร้างข้ึน	 ไป	 Try-Out	 กับนักเรียนท่ีไม่ใช่

ตัวอย ่างคือ	 นักเรียนโรงเรียนบ ้านพิงพวย	 ( เสียง

ราษฎร์พัฒนา)	1	ห้องเรียน		จ�านวน	30	คน		โรงเรียนบ้าน

พิงพวย	 (เสียงราษฎร์พัฒนา)	 อยู ่ในกลุ่มตรวจราชการ 

ศรีรัตนะ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ	เขต	4		มีจ�านวนประชากรไล่เลี่ยกันกับตัวอย่าง	

และเป็นโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา	 ม.1-ม.3	

เหมือนกัน			

	 	 ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	มขีัน้ตอน	1.	ออกแบบ

การวิจัยเพื่อท�าการทดลอง	 ผู ้วิจัยด�าเนินการออกแบบ 

การวิจัยเพื่อท�าการทดลอง	 ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง	 โดยแบ่ง

ตัวอย่างการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนบ้านตูม	 (นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ์)	 กลุ่มตรวจ

ราชการศรรีตันะ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาศรสีะเกษ	เขต	4		จ�านวน	2	ห้องเรยีน	เป็นกลุม่ทดลอง	

จ�านวน	32	คน	และกลุ่มควบคุม	จ�านวน	35	คน			ได้มาโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	โดยมีวิธี

การสุ่มตัวอย่าง	 สุ่มระดับห้องโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มด้วย

การจับฉลาก	 ด�าเนินการทดลองใช้ในภาคเรียนที่	 2/2561	

จ�านวน	 12	 คาบ/ชั่วโมง	 ใช้การวิจัยกึ่งทดลองรูปแบบ 

การวิจัย	คือ	Nonequivalent	Control	Group	Design	

หรือ	 Pretest	 –	 Posttest	 Nonequivalent	 Design		 

มีแบบแผนการทดลองดังนี้	(ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2552)	ผู้วิจัย

ได้จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคญักบันกัเรยีนระดบั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 กับกลุ่มทดลอง	 และกลุ่มควบคุม	 

สอบก่อนเรียนกับตัวอย่างที่แบ่งเป็น	 2	 ห้องเรียน	 ได้แก่	 
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กลุ่มทดลอง	 คือ	 นักเรียนที่จัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบ 

การจดัการเรยีนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจ

ความส�าคัญ	 และกลุ ่มทดลองที่จัดการเรียนรู ้ตามปกต	ิ

ด�าเนินการสอนกับกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม	 ใน 

ภาคเรียนที่	 2/2561	จ�านวน	12	คาบ/ชั่วโมง	 	 เป็นระยะ

เวลา	2	สัปดาห์

	 	 ขั้นตอนที่ 	 4	 ประเมินผลการใช ้รูปแบบ 

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการอ่านจบัใจ

ความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศกึษาปีท่ี	5	ของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง	ทีจ่ดัการเรยีนการสอน

ตามรูปแบบ

วิเคราะห์ข้อมูล

	 วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพด้วยการวเิคราะห์เนือ้หา	

(Content	analysis)	และการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	

ค ่าเฉลี่ย	 (x̄)	 ค ่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 t-test	

(Independent		Samples)		

ผลการศึกษา 

	 1.	 ผลการสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 วิธีการสอนที่ใช้เกี่ยวกับ 

การอ่านจับใจความส�าคัญ	 ที่ใช้มากท่ีสุด	 คือ	 วิธีการสอน

แบบ	 ซี	 ไอ	 อาร์	 ซี	 (CIRC)	 และวิธีการสอนท่ีใช้ร่วมกัน	 

ทั้ง	3	ระดับชั้น	มีจ�านวน	2	วิธีการสอน		ได้แก่	วิธีการสอน

แบบ	ซี		ไอ	อาร์	ซี	(CIRC)	และ	วิธีการสอนแบบ	KWL	Plus		

ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีสอนแบบซี	 ไอ	 อาร์	 ซี	 (CIRC)	 และ	 

วิธีการสอนแบบ	KWL	Plus		มาพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้

	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นัก เรี ยนระดับชั้ นประถมศึกษาป ีที่ 	 5 	 มี รู ปแบบ 

การผ่านเกณฑ์การประเมินความถูกต้อง	 และความ 

เหมาะสม	 โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก	 

วธีิสอนแบบซ	ีไอ		อาร์	ซ	ี(CIRC)	และ	วธิกีารสอนแบบ	KWL	

Plus	ทัง้หมด	5	ขัน้ตอน	เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรู	้แบบ	

T-I-D-A-R	ได้แก่		ขั้นที่	1	พิจารณา	(Think	over)	ขั้นที่	2	

เชื่อมโยง	(Interrelated)	ขั้นที่	3	สื่อความ	(Describe)	ขั้น

ที่	4	น�าเสนอ	(Apparition)	ขั้นที่	5	สรุปผล	(Result)

	 3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	พบว่า	1)	คะแนนเฉลีย่

ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	มีคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญไม่แตกต่างกัน	

จงึท�าการทดลองในขัน้ต่อไป	2)	กลุม่ทดลองทีใ่ช้รปูแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจ

ความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

ก่อนและหลังการทดลอง	 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน

การอ่านจบัใจความส�าคญั	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั.05	3)	กลุม่ทดลองทีใ่ช้รูปแบบการจดัการเรยีน

รูเ้พือ่พฒันาความสามารถในการอ่านจบั	ใจความส�าคญัของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 ก ่อนและหลัง 

การทดลอง	 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่าน 

จับใจความส�าคัญ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ.05		

	 4.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 

ต่อการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาความสามารถ

ในการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 	 5	 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช ้รูปแบบ 

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา	ความสามารถในการอ่านจบัใจ

ความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

ของนักเรียนกลุ่มทดลอง	จ�านวน	32	คน	พบว่า	นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ในภาพรวมมีระดับ
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ความพึงพอใจในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ยอยู ่ที่	 4.01	 จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจ	มีการประเมิน	 3	ด้าน	 ได้แก่	 

1)	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 2)	 ด้านบรรยากาศใน 

การเรียนรู้		และ	3)	ด้านประโยชน์ที่ได้รับ		

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการวิจัย	 เรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ

ส�าคัญวิชาภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 

น�าผลของการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้

	 	 1.	 ผลการสังเคราะห์การจัดการเรียนรู ้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 ได้แก่	 วิธีการสอน

แบบ	ซี	ไอ	อาร์	ซี	(CIRC)		และวิธีการสอนแบบ	KWL	Plus		

มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่านจับใจความ

ส�าคัญให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมาก	 ขั้นที่ได้พัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ด้วยวการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนคิ	KWL	PLUS	พบว่า	ความสามารถด้านการอ่านจบัใจ

ความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังการจัดการ

เรยีนรู้เทคนคิ	KWL	Plus	สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

อาภรณ์	พงษ์สวัสดิ์	(2550)	ที่พบว่าความสามารถด้านการ

อ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

คะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความส�าคญัก่อนและ

หลังจาการเรียนรู้ด้วย	KWL	PLUS	พบว่า	การเรียนรู้หลัง

จากจัดการเรียนเรียนการสอนตามรูปแบบ	 	 KWL	 PLUS	 

มค่ีา	สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	เช่นเดียวกับ	สุวิทย์	มูลค�า	และ	อรทัย	มูลค�า	

(2547)	ที่กล่าวไว้ว่า	KWL	PLUS	นั้นมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ

เกิดกระบวนการคิด	 	การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้	ท�าความ

เข้าใจ	 และสื่อสารเรื่องที่อ่านออกมาได้เป็นอย่างดี	 จะเห็น

ได้ว่า	 ส่วนใหญ่เราจะน�าวิธีการตามรูปแบบการเรียนรู้นี้ไป

ใช้ในการอ่านจับใจความส�าคัญ	 เพราะเน้นการอ่านแล้วให้

เข้าใจ	ยิ่งเชื่อมโยงกับความรู้เดิมได้มากเท่าไหร่	นักเรียนยิ่ง

เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมาเท่าน้ัน	 ดังที่	 ทฤษฎีโครงสร้าง

ประสบการณ์เดิม	ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้

ใหม่	 (Carr	and	Ogle,	1978,	อ้างถึงในวัชรา	เล่าเรียนดี,	

2547)	 นอกจากน้ีในการเรียนรู้จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีต้อง

อาศัยกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้	 ดังที่	 มูนาดา	

หมัดอะด�้า	(2557)	พบว่า	นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่

ได้รบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ	CIRC	มคีะแนนหลงัจาก

เรียนแล้วสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	สอดคล้องกบังานวจิยัของชมพนูทุ	บญุอากาศ	(2559)	

ที่พบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	

CIRC	มีคะแนนการอ่านจับใจความ	สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.	ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5		ได้น�ารปูแบบขัน้ตอน

การสอนทีไ่ด้พฒันาขึน้จาก	วธิสีอนแบบซ	ี	ไอ	อาร์		ซ	ี(CIRC)	

และ		วิธีการสอนแบบ	KWL	Plus	ทั้งหมด	5	ขั้นตอน	โดย

มีทฤษฎีการอ่าน	 2	 ทฤษฎี	 ไปใช้ในการสร้างขั้นตอนการ

เรียนนรู้	 ประกอบไปด้วย	 1)	 ทฤษฎีการอ่านจับใจความที่

เน้นความสัมพันธ์ของข้อความ	 ของ	 Trabasso	 และ	 

2)	 ทฤษฎีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อความ	 ของแลปป	์

และฟลัด	จนได้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้	แบบ	T-I-D-

A-R	มีทั้งหมด	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	พิจารณา	(Think	

over)		ขั้นที่	2	เชื่อมโยง	(Interrelated)		ขั้นที่	3	สื่อความ	

(Describe)	ขั้นที่	4	น�าเสนอ	(Apparition)	ขั้นที่	5	สรุปผล	

(Result)	จากรูปแบบที่ได้	ยังท�าให้ทราบถึงเนื้อหาที่จะน�า

ไปพัฒนานักเรียนในการท�ากิจกรรม	 ซ่ึงเป็น	 เน้ือหา	 

เชิงบันเทิงคดี		ได้แก่	นิทาน		เพลง		ต�านาน	แต่ในการจัด 

การเรียนรู้นักเรียนอายุ	10-11	ปี	เป็นนักเรียนตามช่วงวัยที่

เริ่มจะเข้าใจนามธรรมสามารถเรียนเนื้อหาที่ยากเพิ่มขึ้นได้

ตามวัยของนักเรียน	 เนื้อหาที่น�ามาใช้ในงานวิจัย	 จึงได้แก่	 

นิทาน	 ข่าวต่าง	 ๆ	 บทความง่าย	 ๆ	 และบทร้อยกรอง	 

ซึ่งในงานวิจัยจะเป็นบทร้อยกรองที่เป็นนิทานเพื่อดึงดูด
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ความสนใจของนักเรียนที่ก�าลังเรียน	 สอดคล้องกับทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาของ	จอง	เพียเจต์	ที่ได้แบ่งระดับ

พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ไว้		โดยเดก็ช่วงอาย	ุ11-12	

ปีขึน้ไป	จะอยูใ่นระดับพฒันาการความเข้าใจอย่างมเีหตผุล	

(Cognitive	Thought	Phase	หรือ	Formal	Operations)	

ระยะนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็ก

พัฒนาการขึ้นสู่ระดับภาวะสูงสุด	 คือ	 เด็กวัยนี้จะเริ่มคิด

เหมือนผู้ใหญ่	ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง	เด็กสามารถที่

จะคิดอย่างมีเหตุผล	(พรรณทิพย์		ศิริวรรณบุษย์,	2551)

	 	 3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	พบว่า	1)	เมื่อเปรียบ

เทียบ	 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ	มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	ไม่แตกต่างกัน	เนื่องจาก	โรงเรียนที่ใช้ในการทดลอง

ใช้รูปแบบ	 เป็นโรงเรียนท่ีแบ่งห้องเรียนตามผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของปีน้ัน	 ๆ	 โดยแบ่งให้มีนักเรียนท้ังกลุ่ม	 

เก่ง	ปานกลาง	อ่อน	อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน	จึงปรากฏผล

ว่าท�าไมคะแนนสอบจึงไม่แตกต่างกัน	 2)	 กลุ่มทดลองที่ใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถใน 

การอ่านจับ	 ใจความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	ก่อนและหลังการทดลอง	มีคะแนนเฉลี่ยความ

สามารถในการอ่านจบัใจความส�าคญั	แตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	การทดลองกับกลุ่มทดลองจะมี

ขั้นตอนการด�าเนินการสอนที่ชัดเจน	 กระตุ้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ด้วยตนเอง	 มีการเน้นการระดมสมองในการท�างาน

กลุ่ม	 เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายของกลุม่	และให้ได้มาซึง่รางวลัทีค่รผููส้อนก�าหนด

ไว้		3)	กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับ	 ใจความส�าคัญของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ก่อนและหลังการทดลอง	 

มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05		เนื่องจาก

ตวัอย่างมคีะแนนสอบไม่แตกต่างกนั	แสดงว่านกัเรยีนพร้อม

ที่จะได้รับการพัฒนาเท่า	 ๆ	 กัน	 ดังนั้น	 กิจกรรมการเรียน	

แบบ	 T-I-D-A-R	 	 มีท้ังหมด	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นที่	 1	

พิจารณา	(Think	over)		ขั้นที่	2	เชื่อมโยง	(Interrelated)		

ขัน้ที	่3	สือ่ความ	(Describe)		ขัน้ท่ี	4	น�าเสนอ	(Apparition)		

ขัน้ที	่5	สรปุผล	(Result)		นีส่้งผลให้นกัเรยีนเกดิพฒันาการ

ด้านการอ่านจับใจความส�าคัญ	 โดยวัดได้จากแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญ	 ซึ่งผู้วิจัย 

ได้สร้างขึ้น	 โดยมีการวัดตามพัฒนาการตัวชี้วัดทั้ง	 4	 

ตามการอ่านจับใจความส�าคัญ	ได้แก่	1)	การคิดวิเคราะห์	

2)	การตคีวาม	3)	การสรปุความ		4)		การประเมนิและตดัสนิ

เรือ่งทีอ่่าน	โดยนกัเรยีนท่ีเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูต้ามรปู

แบบมีคะแนนผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว	 และคะแนนสอบ 

ก็ผ่านเกณฑ์การสอน	เช่นกัน

	 	 4.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ

การจดัการเรยีนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจ

ความส�าคญัของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	พบว่า	

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ	 รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ ่าน 

จับใจความส�าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	 

ในภาพรวม	มีระดับความพึงพอใจ	ในระดับ	มาก	ค่าเฉลี่ย

อยูท่ี	่4.01		จากแบบสอบถามความพงึพอใจ	มกีารประเมนิ	

3	 ด ้าน	 ได ้แก ่ 	 1)	 ด ้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 

2)	ด้านบรรยากาศในการเรยีนรู	้และ	3)	ด้านประโยชน์ทีไ่ด้

รบั		ตวัครผููส้อนจะเป็นตวัแปรส�าคญัในการควบการด�าเนนิ

การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 บทบาทหน้าที่ของครู 

ผู้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	เป็นผู้คอยแนะน�าช่วยเหลือนักเรียน	

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน	 ในขณะเดียวกัน	 ต้องมีการ

ออกแบบการเรียนการสอน	 ให้สอดคล้องกับผู ้เรียน	 

การสร้างบรรยากาศในชัน้เรยีนทีด่	ี	มกีารเสริมแรงทางบวก	

เช่น	การตัง้รางวลัเมือ่นกัเรยีนบรรลเุป้าหมาย	การพดูชมเชย	

ให้ก�าลังใจ	 ถือเป็นแรงกระตุ ้นให้รักเรียนตั้งใจอ่าน	 

เกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่านจับใจความ	 และเกิดนิสัย 

รักการอ่าน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้	ประโยชน์

	 	 1.1	 ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

วิชาภาษาไทย	 สามารถน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญ	

สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได	้	

โดยปรับเนื้อหาให้มีความยากง่าย	 เหมาะสมกับระดับ 

ชัน้เรยีนในบรบิทนัน้	หรอืจะน�าไปใช้ในการจดักจิกรรมการ

เรียนในชั่วโมงภาษาไทยเพ่ิมเติม	 	 หรือในรายวิชาเพ่ิมอื่น	

ก็ได้เช่นกัน

	 	 1.2	รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการอ่านจบัใจความส�าคญั	ของนักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่	5	เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม

ในการเรียน	 ดังนั้น	 การเรียนแบบร่วมกิจกรรมกลุ่มจึงถือ

เป ็นการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน	 โดยมีเป ้าหมาย	 

เป็นรางวัลที่ครูผู้สอนได้ต้ังไว้	 การเรียนนี้จะท�าให้นักเรียน

รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 กระตือรือร้นในการเรียน		 

มีความพยายามและความตั้งใจ	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน	

และครู	 นักเรียนจะเกิดทัศนคติท่ีดีต ่อการอ่าน	 และ 

สร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเอง

	 	 1.3	 ครูผู้สอนวิชาอื่น	 เช่น	 วิชาภาษาอังกฤษ

สามารถที่จะน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความ

สามารถในการอ่านจบัใจความส�าคญั	ของนักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่	 5	 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	 ไปรับใช้ 

ให้เหมาะกบัเนือ้หาวชิาท่ีสอนได้		เพราะ	วธิกีารจดัการเรยีน

รู้น้ีเป็นการอ่านและเขียนสื่อความ	 เพื่อจับใจความส�าคัญ	

สามารถน�าไปปรับใช้กับวิชาภาษาอังกฤษได้

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1	 การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

อ่านจับใจความส�าคัญ	 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่	5	สามารถใช้วิธีวิจัยอื่นได้

	 	 2.2	ควรศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียน

รูเ้พือ่พฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความส�าคญั	ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี

กระบวนการคิดอื่น	 ๆ	 เช่น	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 

แต่ต้องเกิดการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ภาษาไทยทัง้	4	ด้าน

ได้แก่	ทักษะทักษะการอ่าน	ทักษะการเขียน	ทักษะการฟัง		

ด	ูและพดู		อนัจะเกดิประโยชน์กบันกัเรยีน	ทีจ่ะสามารถน�า

ไปใช้ได้ต่อไปในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไป

กิตติกรรมประกาศ

	 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในความ
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ABSTRACT

	 The	research	for	development	of	professional	learning	community	model	for	internal	educational	

quality	assurance	in	bachelor’s	degrees	of	the	Lower	Northeastern	Rajabhat	Universities.	This	study	aims	

to	1)	synthesize	the	efficient	process	for	internal	educational	quality	assurance;	2)	develop	the	model;	

3)	demonstrate	the	model;	and	4)	assess	the	effectiveness	of	professional	learning	community	model	

for	 internal	educational	quality	assurance	 in	bachelor’s	degrees	of	 the	Lower	Northeastern	Rajabhat	

Universities.	The	demonstration	of	professional	learning	community	model	for	internal	educational	quality	

assurance	 in	 bachelor’s	 degrees	 of	 the	 Lower	 Northeastern	 Rajabhat	Universities	 showed	 successful	

process:	1)	Quality	Control,	2)	Quality	Audit,	and	3)	Quality	Assessment.	The	3	points	made	aggregation,	

confederation,	power,	co-operation	and	mutual	learning	on	important	component	of	PLC	5.	Learning	

mechanic	process	was	driven	through	PDCA	which	can	be	called	tool	for	process	adjustment,	in	other	

words,	we	can	call	“Deming	Cycle”.	Every	time	of	actuation	following	PDCA	cycle,	once	of	cycling	can	

make	more	power	to	drive	the	next	cycle.	It	is	the	cause	of	continuous	improvement	of	professional	

learning	community	model	for	internal	educational	quality	assurance	in	bachelor’s	degrees	of	the	Lower	

Northeastern	Rajabhat	Universities.	The	effectiveness	assessment	of	professional	 learning	community	

model	for	internal	educational	quality	assurance	in	bachelor’s	degrees	of	the	Lower	Northeastern	Rajabhat	

Universities	were	overall	at	high	level.	
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บทน�า  
	 สถาบันอุดมศกึษามภีาระหน้าทีห่ลกัทีจ่ะต้องปฏบิตัิ
ประกอบไปด้วย	การผลติบณัฑติ	การวจิยั	การให้บรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม	 และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	
การด�าเนินการตามภารกิจดังกล่าว	 มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 ปัจจุบัน 
มีป ัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท�าให ้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่ง
จ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการเกีย่วกบั	คณุภาพของสถาบนั
อุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่าง
กันมากข้ึน	 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของ
ประเทศในระยะยาว	รวมทั้ง	ความท้าทายของโลกาภิวัตน์
ต่อการอุดมศึกษา	ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน	 และการเคลื่อนย ้ายนักศึกษาและบัณฑิต	 
การประกอบอาชพีของบณัฑติในอนาคตอนัเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งทั้งสองประเด็น

ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา	 ที่ส�าคัญ
สถาบันอุดมศึกษามีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจ
แก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต	 
ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึน้ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล	
การพัฒนาภาคการผลิตจริง	 ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ	
การพัฒนาอาชีพ	 คุณภาพชีวิต	 ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่น
และชุมชนโดยจะต ้องให ้ข ้อมูลสาธารณะ	 (public	
information)	 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
ทัง้นกัศกึษาผูจ้้างงานผู้ปกครองรฐับาลและประชาชนท่ัวไป	
จากการทีส่งัคมต้องการระบบอดุมศกึษาทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	(participation)	มีความโปร่งใส	
(transparency)	 และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได	้
(accountability)	 (ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,	
2557)	
		 ตามหลัก	 ธรรมาภิบาล	 ซึ่งสอดคล้องกับพระราช
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บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส�านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก	 ระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามระดับการพฒันาของสถาบนัการศกึษา	ตามความเจรญิ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	ความรู้และ
ทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานต้องการ	 และพฤติกรรม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน	 ดังนั้น	 ระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด	 ปัจจุบันระบบ 
การประกนัคณุภาพภายในเข้าสูร่อบทีส่าม	(2557	–	2561)	
และระบบการประเมิน	 คุณภาพภายนอกเข้าสู ่รอบท่ีสี่	
(2558	-	2562)	ซึง่ระบบการประกนัคณุภาพภายในทีพ่ฒันา
โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มใช้มาตั้งแต่
ปีการศึกษา	 2550	 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่งได้น�าไปใช้ในการประเมินผลการด�าเนินงานในทุก 
ปีการศึกษา	และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการ
ประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน	ในรอบแรก
นีต้วับ่งชีป้ระเมนิผลการด�าเนนิงานมทีัง้ตวับ่งช้ีทีเ่ป็นปัจจยั
น�าเข้า	กระบวนการและผลผลติหรอืผลลพัธ์	โดยครอบคลมุ
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา	 ระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2546	 ตอบสนอง
เจตนารมณ์แห ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรฐาน
การศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา	และมาตรฐาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การ
มหาชน)	หรือ	สมศ.	ภายใต้หลักการส�าคัญคือไม่เป็นภาระ
ซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา	 ตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได ้ครบทุกมิติของระบบ 
การประกันคุณภาพ	 คือ	 ปัจจัยน�าเข้า	 กระบวนการ	 และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์	 อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง
การบริหารจัดการทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย	 ด้านกระบวนการภายใน	 ด้านการเงิน	 และ 
ด้านบุคลากร	 การเรียนรู้และนวัตกรรมในส่วนของเกณฑ์
การประเมิน	มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยก
ใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน	 ได้แก่	 สถานที่เน้น 
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย	สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาสังคม	สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศลิปวฒันธรรมและสถาบนัทีเ่น้นการผลติบณัฑติเพยีงอย่าง
เดียวเน่ืองจากในระยะแรกน้ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง 
ยังไม่มีกระบวนการท�างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน
ตัวบ ่งชี้ส ่วนใหญ่จึงเป ็นตัวบ ่งชี้ที่ เน ้นกระบวนการ	
“มหาวทิยาลยัราชภฏั”	พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ
พุทธศักราช	 2542ที่ระบุให ้สถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารเป็น
มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นนติบิคุคลเพือ่ให้มีความอสิระคล่องตวัใน
การด�าเนินงานมากขึ้น	และมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภฏั	พ.ศ.	2547	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่15	มถินุายน	
พ.ศ.	 2547	 ได้ระบุทิศทางของการท�าหน้าที่ไว้ชัดเจนใน 
การมุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท�าหน้าที่ตามบทบาทของ
สถาบันการศึกษาต่อสังคม	 ในการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางการศึกษาว่าทุกคมมีสิทธิที่จะเข้ารับการศึกษา	 
ดงัมาตรา	7	ว่า	“ให้มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่
การพฒันาท้องถิน่ทีเ่สรมิสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดนิฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์
ศลิปวทิยาเพ่ือความเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืของ
ปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบ�ารุงรักษาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท�าการสอนวิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริม
วทิยฐานะคร”ู	และมาตรา	9	ว่า	“มหาวทิยาลยัจะปฏเิสธ
การรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือ
ชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้น้ัน
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่าง	 ๆ	 แก่มหาวิทยาลัยมิได ้”	 ส ่งผลให้
มหาวทิยาลยัราชภฏัทกุแห่งต้องปฏบิตัติามภาระหน้าทีนี่้
โดยยึดเป็นบรรทัดฐานร่วมกัน
	 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในแต่ละระดับกับการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความ
ส�าคัญกับประกันคุณภาพ	 เพื่อการควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ	 
การจดัการศกึษาในระดบัหลกัสตูร	ระดับคณะ	และระดับ
สถาบัน	ให้ได้ข้อมูลทีช่ีผ้ลการบริหารจัดการหลกัสตูรทีไ่ด้
คณุภาพตามมาตรฐานการอดุมศกึษาของแต่ละคณะ	และ
ภาพรวมของสถาบนัอนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง 
ต่อเนือ่ง	เพือ่จดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิ
คุณภาพภายในเสนอต ่อส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา	 ตลอดจนเพื่อรองรับ 
การติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีตาม
กฎ	 กระทรวงฯ	 รวมท้ังการสร้างความม่ันใจต่อสังคมใน
เรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท�าผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแห่งชาต	ิและ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาขึน้ทะเบยีนหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 
ก่อให้เกิดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน	ระดบัหลกัสตูร	ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบได้แก่	
องค์ประกอบที่	1	การก�ากับมาตรฐาน	องค์ประกอบที่	2	
บัณฑิต	 องค์ประกอบท่ี	 3	 นักศึกษา	 องค์ประกอบท่ี	 4	
อาจารย์องค์ประกอบที่	 5	 หลักสูตร	 การเรียนการสอน	 
การประเมินผู้เรียน	 และองค์ประกอบที่	 6	 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้	 ตัวบ ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่ง
เสริม	พัฒนานักศึกษา	การวางระบบกระบวนการจัดการ
เรยีนการสอน	จ�านวนอาจารย์ต่อนกัศึกษาในระดบับณัฑติ
ศึกษา	 (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร)	 ผลงานทางวิชาการ	 ผลงานวิจัย 
ของคณาจารย์	สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน	ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง	ๆ 	การด�าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต 
ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระ	
คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา	ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(Professional	
Learning	Community	:	PLC)	เป็นเครื่องมือในการเรียน
รูร้ะบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร
ปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภฏั	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนล่าง	โดยยึดบริบทเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง	 8	 จังหวัด	 ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	
จ�านวน	6	มหาวทิยาลยั	ได้แก่	สถานศกึษาทีอ่ยูใ่นภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่างแบ่งตามพื้นที่ยุทธศาสตร์จังหวัด	2	
กลุม่ได้แก่	กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง	1	
ประกอบไปด้วย	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 ชัยภูมิ	 นครราชสีมา	
บุ รีรัมย ์	 สุ รินทร ์	 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 จ�านวน	 4	
มหาวิทยาลัย	คือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง	2	ประกอบไปด้วย	จังหวัด	ศรีสะเกษ	
ยโสธร	 อุบลราชธานี	 อ�านาจเจริญ	 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	
จ�านวน	2	มหาวิทยาลัย	คือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 ช่วยให้เห็นภาพ 
การด�าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ	 การควบคุม
คุณภาพ	 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ	 การประเมิน
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน	ก�ากับติดตามการด�าเนิน
งานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัย
ทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก�าหนด	 โดยให้สะท้อนผล 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	 มีการควบคุมคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดย
คณะกรรมการประจ�าหลักสูตร	 การตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ�าคณะ
และคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา	มีความ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมี 
การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 	 รวมทั้ ง 
มีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพท่ีสะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการ
ศกึษา	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ในคุณภาพของบณัฑติทีส่�าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา	 การประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายใน	ระดบัหลกัสตูรปริญญาตร	ีทัง้	6	องค์ประกอบ
ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	การก�ากับมาตรฐาน	องค์ประกอบ
ที่	2	บัณฑิต	องค์ประกอบที่	3	นักศึกษา	องค์ประกอบที่	4	
อาจารย์	 องค์ประกอบที่	 5	 หลักสูตร	 การเรียนการสอน	 
การประเมินผู้เรียน	 และองค์ประกอบที่	 6	 สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้	 	 มุ้งเน้นที่จะมีการด�าเนินงานทราบสถานภาพ	
ของมหาวิทยาลัยในบริบทพื้นที่อันจะน�าไปสู่การก�าหนด
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แนวทางในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพไป
สู่เป้าหมาย	(targets)และเป้าประสงค์	(goals)	ที่ตั้งไว้ตาม
จุดเน้นสะท้อนจุดแข็ง	จุดที่ควรปรับปรุง	ตลอดจนข้อเสนอ
แนะในการพัฒนา	
วิธีการศึกษา 
	 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างกรอบการศึกษาดังตาราง
	 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัก�าหนดการด�าเนนิการวจิยัออก
เป็น	 4	 ขั้นตอน	 โดยใช้การวิจัยและพัฒนาก�าหนดขั้นตอน	

แผนภาพที่ 1 รายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 
ทัง้		4		ขัน้ตอน	น�าเสนอเป็นแผนภาพและกระบวนการวจิยั		
ได้ดังนี้
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ผลการศึกษา 
	 1.	สงัเคราะห์กระบวนการทีก่่อให้เกดิประสทิธิผล
ภายใต้สภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลกัสตูรปริญญาตรี		มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 การประกันคุณภาพภายใน
มหาวทิยาลัยราชภฏัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างพบ
ว่ามหาวิทยาลัยที่ประสบความส�าเร็จในการประกัน
คณุภาพภายในเป็นมหาวทิยาลยัทีม่บีรบิทองค์กรทีเ่อือ้ต่อ
การประกันคุณภาพ	 มีโครงสร ้างการบริหาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพคล่องตัว	 มีการน�าระบบประกันคุณภาพใช้
เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารหน่วยงานให้บรรลพุนัธกจิ	โดย
พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเป็นระบบประกันคุณภาพ
ของตนเองเพ่ือให้เหมาะกบับรบิทและพนัธกิจของสถาบนั
นอกจากนีค้วามมุง่มัน่ของผูบ้ริหารในการด�าเนนิงานตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการให้มี 
การประเมินการบริหารงานของผู้บริหารระดับอธิการบด	ี 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่มีผลต่อการพัฒนาที่รวดเร็วของ
มหาวิทยาลัย	 และเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีที่น่าจะเป็นแบบ
อย่างในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู	บางมหาวทิยาลยั	ผูบ้รหิาร
ระดับสูง	ได้แก่	อธิการบดีและคณบดีจัดให้มีการประเมิน
ผลการบรหิารงานเพือ่ความโปร่งใส	แสดงให้เหน็ว่าระบบ
การประกนัคณุภาพเป็นระบบทีค่รอบคลมุการด�าเนนิงาน
ทกุภาคส่วนของมหาวทิยาลยั	มสีภามหาวทิยาลยัทีแ่สดง
บทบาทด้านการน�าองค์กรอย่างชัดเจน	ตั้งแต่การก�าหนด
นโยบายร่วมกับผู ้น�าระดับสูงของมหาวิทยาลัย	 และ 
อกีประเดน็หนีง่ทีเ่ป็นปัจจยัความส�าเร็จในการด�าเนนิการ
ประกนัคณุภาพภายในนัน้คอื	มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่จะมี
ส�านักคอมพิวเตอร์	 ท่ีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	 มีระบบฐานข้อมูลที่มีความ
ก้าวหน้า	จนเกดิประโยชน์อย่างมากต่อการบรหิารจดัการ
ของมหาวทิยาลยั	ก่อให้เกิดความสะดวก	รวดเรว็	และรวม
ศนูย์ข้อมลูต่าง	ๆ 	ท�าให้ง่ายต่อการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง	ๆ 	เป็นอย่างดีในภาพรวมระบบประกนัคณุภาพ
ภายในเป็นระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ของทุกภาคส่วน	 การมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการวาง

นโยบาย	การวางระบบควบคุม	การด�าเนินการตรวจสอบ	
ผลการประเมนิการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของมหาวทิยาลยั
ในแต่ละระดับ	 มหาวิทยาลัยที่ประสบความส�าเร็จใน 
การประกนัคณุภาพจะเน้นการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยี	ซึง่จะท�าให้บคุคลเหล่านัน้รูส้กึเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร
และเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ	 ส่งผลให้
เกิดความรู้สึกท่ีดีและการยอมรับจากบุคลากรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	นอกจากนี้การมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการจะเป็นการสร้างช่องทางการส่งสารได้อย่าง
ทั่วถึงแก่บุคลากรในทุกระดับ	 เนื่องจากบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัเป็นกลไกส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั
อย่างแท้จริง	 การที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ	 ไม่
ว่าจะเป็นบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน	ล้วนเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง	 
การใช้เคร่ืองมือสนับสนุน	 อาทิเช่น	 ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ	 (Professional	 Learning	 Community:	 PLC)	
เนื่องด้วยบุคลากรทุกภาคส่วนเป็นกลไก	และเป็นฟันเฟือง
ที่ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง	ๆ	
ของมหาวทิยาลยั	การทีม่หาวทิยาลยัจะประสบความส�าเรจ็
ได้น้ัน	 ก็ด้วยการขับเคลื่อนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
นัน่เอง	เพราะหากมรีะบบทีด่	ีแต่ความร่วมมอืในการด�าเนนิ
การจากบุคลากรในองค์กร	 ก็ยากท่ีจะขับเคลื่อนระบบ 
ต่าง	 ๆ	 ได้	 แม้ว่าระบบนั้นจะเป็นระบบที่ดีที่สุดก็ตามการ
พฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง	มกีารสร้างความรู	้ความเข้าใจ
และเจตคตท่ีิดต่ีอระบบการท�างานต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นระบบ
การประกันคุณภาพหรืออื่น	 ๆ	 ก็ตาม	 การมีระบบบริหาร
จัดการ	 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม	 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิด
การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยนอกจากสนบัสนนุให้เรยีนแล้ว
ยังผูกโยงกับการให้รางวัล	 ท�าให้เกิดแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นใน 
การพัฒนาตนเอง	 การมีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนบัสนนุทีม่คีณุภาพ	มคีวามรกัศรทัธาต่อผูน้�า	และมคีวาม
ผูกพันต่อองค์กร	 ท�างานอย่างทุ่มเทเพื่อองค์กร	 การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็มีส่วนในการท�าให้เกิด
บรรยากาศที่ดีภายในองค์กร	
	 2.	 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปรญิญาตร	ี	มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่าง		
	 ในการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตร
ปริญญาตรีเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ 
ในการด�าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่า
ส�าคัญที่สุด	
	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร	 ซึ่งมีหลักการว่า	 “หลักสูตรได้ด�าเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่
ส�าคญั	ได้แก่	การก�ากบัมาตรฐาน	บณัฑตินกัศึกษา	อาจารย์	
หลักสูตรการเรียนการสอน	 การประเมินผู ้เรียน	 และ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	 เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คณุภาพ	รวมทัง้ให้มกีารเชือ่มโยงกบัตวับ่งชีก้ารด�าเนนิการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2552	 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คณุภาพและมาตรฐาน	ซึง่	สกอ.	ได้ก�าหนดแนวทางการเผย
แพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 โดยที่ตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน	ระดบัหลกัสตูร	เป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ในส่วนที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา	 และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณวุฒิต�าแหน่งทางวิชาการ	 และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์	 ส�าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ	 
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์	 (peer	 review)	 
ซึ่งจะมีรายละเอียดของค�าถามท่ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพื่อให้สามารถน�าไปพิจารณาตามบริบทของ
สถาบนัได้	และได้ก�าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส�าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการ
พจิารณาและทีส่�าคญัสถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัท�าระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตร	 
โดยมีการด�าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 

ทั้งน้ี	 ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และให้มีการจัดส่ง
ผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส�านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา	เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ	ตวัอย่าง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	 ที่ 
เทียบเคียงได้	เช่น	ผลการประเมินหลักสูตรของ	AUN	QA	
ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ	 เช่น	 AACSB	 (ส�าหรับ
หลกัสตูรทางด้านบริหารธรุกจิ)	ABET	(ส�าหรบัหลกัสตูรทาง
ด้านวิศวกรรมศาสตร์)และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ
ประเมินเป็นประจ�าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ”	
ภายใต้กระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษา	ประกอบด้วย	
3	กระบวนการ	ดังนี้
	 1.	 การควบคุมคุณภาพ	 (Quality	 Control)	 
เป ็นกระบวนการด�าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด 
และสถาบันการศกึษาในการก�าหนดมาตรฐานการศกึษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 จากนั้น 
หน่วยงานต้นสงักดัและสถาบนัการศกึษาจดัท�าแผน	เพือ่ใช้
เป ็นแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข ้าสู ่
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร	 สื่อ 
การพัฒนาครูและบุคลากร	ธรรมนูญสถานศึกษา	ระเบียบ
การสอน	 การแนะแนว	 การจัดการเรียนการสอน	 และ 
การประเมินผล	ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
ตามแผน	ติดตาม	ก�ากับการด�าเนินงานอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง
	 2.	การตรวจสอบ	(Quality	Audit)	เป็นการด�าเนิน
การของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใน 
การยืนยันเป้าหมายที่ก�าหนด	 มุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ	 
โดยการด�าเนินการ	 การตรวจสอบและทบทวนการด�าเนิน
งานทัง้ระบบด้วยตนเองของสถาบนัการศกึษา	เพือ่น�าข้อมลู
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
สม�่าเสมอ	 และรายงานผลต่อผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
การศึกษาของสถาบันการศึกษา	 โดยหน่วยงานต้นสังกัด	
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริม



พฒันาคณุภาพการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา 

ที่ก�าหนดไว้

	 3.	การประเมินคุณภาพ	 (Quality	Assessment)	

เป็นการประเมนิค่าระดบัคณุภาพของกจิกรรมเฉพาะอย่าง

ในหน่วยงาน	 เช่น	 คุณภาพการจัดการศึกษา	 คุณภาพของ

งานวจิยั	คณุภาพของการสอน	เป็นต้นการประเมนิคณุภาพ

ภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง	 (Self	 Study)	 และ 

การประเมินตนเอง	(Self	Assessment)	ส่วนการประเมิน

คุณภาพภายนอกเป็นการด�าเนินงานโดยส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 เพ่ือประเมินผล

และรับรองว่า	 สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้	

	 Professional	 Learning	 Community	 :	 PLC		

เป็นการรวมตวั	ร่วมใจ	ร่วมพลงั	ร่วมท�า	และร่วมเรยีนรูร่้วม

กนัของทกุภาคส่วนบนพืน้ฐานวฒันธรรมความสมัพนัธ์แบบ

กัลยาณมิตร	สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส�าเร็จ

หรือประสิทธิผลเป็นส�าคัญ	 และความสุขของการท�างาน 

ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนท�า	 PLC	 เป็นเครื่องมือใน 

การพัฒนา	 โดยมีรวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วย

ให ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ มีประสิทธิภาพเพ่ือให ้เกิด 

การร่วมมือ	 รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ที่

มีคุณภาพและเกิดการพัฒนาวิชาชีพ	 PLC	 ถือว่าทุกคนคือ

คนเชี่ยวชาญในงานนั้น	 จึงเรียนรู ้ร ่วมกันได ้บนฐาน	 

การยอมรบัว่าการสอนและการปฏบิติังาน	มผีลต่อการเรยีน

รู	้การยอมรบัหลกัการทีว่่า	การเรยีนรู	้คอืการเรียนรูข้องทกุ

คน	การยอมรบัว่า	ทกุคนมคีวามแตกต่างกนัและการยอมรบั

ว่า	การเรยีนรูอ้งอาศยัความร่วมมอื	ร่วมใจ	และสมัพนัธภาพ

แบบกัลยาณมิตรโดยมีองค์ประกอบส�าคัญของ	 PLC	

ประกอบด้วย	6	กระบวนการ	ดังนี้

	 	 1.	ต้องมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั	หมายถงึ	มเีป้าหมาย	

ทิศทางเดียวกัน	มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนรู้

	 	 2.	ร่วมแรง	ร่วมใจ	และร่วมมือ	หมายถึง	ต้อง

เปิดใจ	รับฟัง	เสนอวิธีการ	น�าสู่การปฏิบัติและประเมินร่วม

กัน	Open	เปิดใจรับและให้	Care	และ	Share

	 	 3.	ภาวะผู้น�าร่วม	หมายถึง	การท�า	PLC	ต้องมี

ผู้น�าและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

	 	 4.	กลัยาณมติร	หมายถงึ	เป็นเพือ่นร่วมวชิาชพี	

เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน

	 	 5.	ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร	หมายถึง	

ต้องเน้นการท�างานที่เปิดโอกาสการท�างานที่ช่วยเหลือกัน

มากกว่าการสั่งการ	มีการเรียนรู้พูดคุย	

	 	 6.	 การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ	 หมายถึง	 

การเรยีนรู้การปฏบิตังิานและตรงกบัภาระงานคอื	การสอน	

สู่คุณภาพผู้เรียน

 PDCA	 เป ็นเครื่องมือส�าหรับการปรับปรุง

กระบวนการ	 วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า	 “Deming	Cycle”	

ทุกคร้ังที่การด�าเนินงานตามวงจร	 PDCA	 หมุนครบรอบ	 

ก็จะเป็นแรงส่งส�าหรับการด�าเนินงานในรอบต่อไป	และก่อ

ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโครงสร้างประกอบด้วย

	 	 1.	Plan	คือ	การวางแผน

	 	 2.	Do	คือ	การปฏิบัติตามแผน

	 	 3.	Check	คือ	การตรวจสอบ

	 	 4.	 Act	 คือ	 การปรับปรุงการด�าเนินการอย่าง

เหมาะสม	หรือ	การจัดท�ามาตรฐานใหม่	ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน

ของการยกระดับคุณภาพ

	 จากกระบวนการประกันคุณภาพศึกษาการศึกษา	

องค์ประกอบส�าคัญของ	 ชุมชนแห่งการเรียนรู ้	 และ	

สังเคราะห์เป็น	 รูปแบบ	 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรปรญิญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง		 

ดังแสดงในแผนภาพ
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แผนภาพที่ 2		รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี

ตารางที่ 2 กิจกรรม		PLC-QA	รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี
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ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงโดย 

การวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา	 (content	 validity)	 

โดยผู้เชี่ยวชาญ	 5	 ท่าน	 พิจารณาความสอดคล้องของ 

ข้อค�าถามกับนิยามของแต่ละปัจจัย	แล้วน�ามาวิเคราะห์ค่า	

IOC	 ในแต่ละข้อค�าถาม	 โดยพบว่าค่า	 IOC	 มีช่วงระหว่าง	

0.60-1.00	ซึ่งใช้ได้ทุกข้อ	แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	7	ข้อ	

โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา	 พบว่า

แบบสอบถามมีความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	0.87

	 3.	 การทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบชุมชน

การเรยีนรูท้างวชิาชพี	การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนล่าง

	 ในการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู ้ทาง

วชิาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดบัหลกัสตูร

ปริญญาตรีเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ

รองรับ	 การด�าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตร

โดยใช้โปรแกรมวิชาเป็นหน่วยการทดลอง	ดังตารางที่	2	
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ตำรำงที่ 3 PLC-QA	รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี

 วสิยัทศัน์ร่วมในการควบคมุ	ชมุชนการเรยีนรูท้าง

วิชาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดบัหลกัสตูร

ปริญญาตรี	 การมีกลยุทธ์ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์	พันธ์กิจ	และเป้าหมาย

ทางการศึกษาและสอดคล้องกับบทบาทในการขับเคลื่อน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตร

ปริญญาตรี

 ภาวะผู้น�าร่วมในการตรวจสอบ	บทบาทของผู้น�า	

“ผู ้น�า”	 มีความส�าคัญอย ่างยิ่ งและเป ็นป ัจจัยแห ่ง 

ความส�าเร็จของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตรปริญญาตรีใน 

ทุกมิติขององค์ประกอบ	 ท่ีประสบความส�าเร็จผู้น�าเป็น 

ผูร้เิร่ิม	เข้ามีส่วนร่วมในกจิกรรมชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี

ด้วยตนเอง	รวมทัง้ให้การสนบัสนนุทรพัยากรการจดัชมุชน

การเรียนรู้	 มีการวัดผลและติดตามผลการเรียนรู้	 ได้แก่	 

ด้านระบบและผลสัมฤทธิ์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตร

ปริญญาตรี	 เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าในการลงทุนและ 

น�าไปพัฒนาการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การจาก

ผลการประเมิน	 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกัน

คุณภาพ

	 การศึกษาภายใน	 ระดับหลักสูตรปริญญาตรีให้

ความส�าคัญกับ	“คน”	ในกระบวนการสร้าชุมชนการเรียน

รู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 “คน”	

ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างการเรียนรู้	 เป็นทั้ง 

ผู้ให้	 ผู้รับ	 และผู้ใช้ความรู้	 ทุกจึงยึดคนเป็นศูนย์กลางใน 

การขับเคลื่อนภารกิจ	 ด้วยการมุ่งพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรโดยใช้เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 เชื่อมโยงคนกับคน	 

คนกบัความรู	้กบัการเรียนรู้	และคนกับการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้

 ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมอื อย่างกลัยาณมติร ชมุชน

การเรยีนรูท้างวชิาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	

ระดบัหลกัสตูรปริญญาตร	ีการสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ

เรียนรู้และการน�าความรู้ไปต่อยอดและสร้างนวัตกรรม	

ได้แก่	การจดัให้มเีทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นั

สมัยเพ่ือคันหาจัดเก็บและส่งผ ่านความรู ้	 การสร้าง

วัฒนธรรมองค์การที่เปิดกว้าง	 เป็นมิตร	 กล้าแสดงออก	

เคารพและรับฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	การพฒันาบคุลากร

ให้มีความรู้	 ทัศนคติและทักษะท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

การมีโครงสร้างการบรหิารแนวราบ	มีสายการบงัคับบญัชา

น้อย	 มีความคล่องตัวสูง	 การมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 

ในแต่ละเรื่องของการเรียนรู้	 การจัดท�ากฎ	 ระเบียบเพื่อ
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ก�ากบัดแูลการจดัการความรู	้จดัตัง้ทมีงานชมุชนการเรยีนรู้

ทางวชิาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโดยเฉพาะ		

การส่งเสรมิการจัดกจิกรรม/เวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู	้กจิกรรม

กลุ่มคุณภาพท่ีส�าคัญการมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 มีการระบุ

กระบวนการเรียนรู้ที่จ�าเป็นในการ	 การแบ่งปันในรูปแบบ

ต่างๆ	 ที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละระดับหลักสูตร

ปรญิญาตร	ีการเกบ็รวบรวมความรูโ้ดยเฉพาะในแนวปฏบิตัิ

ที่ดี	 (good	practice)	และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ

ต ่อยอดจากความรู ้ ท่ี มีอยู ่และสร ้างนวัตกรรมเ พ่ือ 

เพิ่มผลผลิตขององค์การ

 เรียนรู้ และพัฒนาร่วมกัน ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดบัหลกัสตูร

ปริญญาตรี	 ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทและ

วฒันธรรมของการเรยีนรู	้รวมทัง้การสร้างแรงจงูใจผูป้ฏิบติั

งานทุกระดับเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการความรู ้	 อาทิ	 

การยกย่องชมเชย	 การให้รางวัลคุณค่าและมูลค่า	 (value	

added)	ของกจิกรรม	และน�าไปสูก่ารเป็นสงัคม/องค์การที่

มีการเรียนรู้เป็นฐานเม่ือมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ไปปฏิบัติจะ

เกิดการก้าวกระโดดในการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์

ของงานอย่างชดัเจน	คนทีเ่ป็นสมาชกิของหลกัสตูรทีด่�าเนนิ

งานมีความสุขมากขึ้น	มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

และเพื่อนรวมงาน	 เกิดความเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกัน

และกันมากขึ้นผู้มีส่วนเก่ียวข้องผู้ปฏิบัติที่ไม่มีเวลาพบกัน	

เครือ่งมอืในการจดัการเรียนรูท้ีด่ทีีส่ดุ	คอื	การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการส่งผ่านความรู้

	 4.	การประเมินประสิทธิผลรูปแบบชุมชนการเรียน

รู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง

	 การประเมินประสิทธิผล	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขต

ของการประเมินเฉพาะในระดับบุคคล	3	ด้าน	คือ	ความรู้	

(knowledge)	 ทัศนคติ	 (attitude)	 และ	 ทักษะ	 (skill)	 

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง	 6	 เดือน	

ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในระดับ

องค์การได้อย่างสมบรูณ์	โดยการวเิคราะห์ผลการตอบแบบ

ประเมินของผู้เข้าร่วมทดลองเปรียบเทียบก่อนและหลัง 

การทดลอง	น�าเสนอผลดังตารางที่	4

ตารางที่ 4	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู	้

ทศันคต	ิและทกัษะการประกนั	ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ปริญญาตรี	ก่อนและหลังการทดลองระบบ	PLC-QA

	 จากตารางที	่3	ในภาพรวมนัน้กลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่

การเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรปรญิญาตร	ีสงูกว่าก่อนการ

ทดลองทุกด้าน	 และ	 เม่ือเปรียบเทียบรายละเอียดใน 

แต่ละด้าน	 พบว่า	 ด้านความรู้และด้านทักษะมีค่าเฉลี่ยสูง

กว่าก่อนการทดลอง	โดยมีความแต่ต่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	0.05	ทุกเรื่อง	ส่วนด้านทัศนคติมีเพียง	5	เรื่องที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	

ได้แก่	เรือ่ง	การปฏบิติังานโดยปราศจากความรูด้้านทีจ่�าเป็น

จะท�าให ้ผลงานขาดคุณภาพ	 การมีบรรยากาศของ 

การเปิดเผย	 จริงใจ	 รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 

การยกย่องชมเชย	จะช่วยให้เกดิการแบ่งปันและแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	 การประยุกต์ใช้
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ความรูด้้านการบรกิารวิชาการทีท่คีณุภาพในการปฏิบตังิาน
อย่างทั่วถึงทั้งองค์การ	 จะผลักดันให้องค์การเป็นองค์การ
แห่งการเรยีนรู้ด้านการบรกิารวชิาการ	และการจดัการความ
รูเ้พือ่ประกนัคณุภาพด้านการบรกิารวชิาการท�าให้ความรูท้ี่
จ�าเป็นต่อการปฏบิตังิานทีด่กีว่าความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ	ส่วนเร่ือง
อื่น	ๆ	ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
	 ผลการวจิยัและพฒันารปูแบบชมุชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง		มีประเด็นการอภิปรายดังนี้
	 	 1.	การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลกัสตูรปรญิญาตร	ีเป็นการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่าง
ยั่งยืน	 ไม่เพียงแต่ต้องแก้ปัญหาวิฤตคุณภาพที่เผชิญอยู่ใน
ปัจจุบันในระดับหน่วยเล็กที่สุดของการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษาหากต้องเตรียมจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น	 เป็นที่ยอมรับและสร้างความ
เชื่อมั่นไปพร้อม	ๆ	กัน	การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือ
เป็นกระบวนการก�ากับและพัฒนาคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ	 การถูกน�ามาใช้เป็นกลไกลส�าคัญเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา	 ข้อคันพบจาก 
การวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงระหว่างระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาระดับหลกัสตูรทีด่กีบัผลลพัธ์ของ
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน	กล่าวคือ	สถาบันอุดมศึกษาที่ได้
รับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอนในระดับดีมากหรือ 
มผีลลพัธ์ทีโ่ดดเด่นมรีะบบการประกันคณุภาการศกึษาทีไ่ด้
รับการยอมรับจากผู ้ประเมินคุณภาพว่าเป็นระบบการ
ประกันคณุภาพการศกึษาทีเ่ป็นแนวปฏบิติัทีด่	ีซึง่สอดคล้อง
กบัจรสั	สวุรรณเวลา	(2554)	ทีก่ล่าวไว้ว่า	ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะได้รับคามเชื่อถือ 
จากผู ้ที่ เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนให้ข้อเท็จจริงเปิดเผยแก่
สาธารณะหากพจิารณาข้อค้นพบเกีย่วกบัระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาท่ีเป็นแนวปฏบิตัท่ีิดรีะบบทีแ่สดงให้เหน็
ถึงความสัมพันธ์เชื่องโยงของนโยบาย	 เป้าหมาย	 กลยุทธ์	

พันธกิจ	 การะบวนงาน	 และการบริหารการจัดการของ
สถาบันที่ชัดเจน	 และจุดเน้นที่ส�าคัญที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น
สิง่แปลงใหม่ในวงการศกึษา	คอื	การให้ความส�าคญัในระดบั
หลักสตูร	ระดบัคณะ	และระดบัสถาบนั	การให้ความส�าคญั
และเรียกร้องบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
อย่างไรกต็ามระบบประกนัคณุภาพทีมุ่ง่เน้นคณุภาพรปูแบบ
ใหม่จะบรูณาการคณุภาพกบัวตัถปุระสงค์เชงิธรุกจิ	รวมทัง้
การให้ความส�าคัญกับลูกค้า	วัฒธรรม	กลยุทธ์	การจัดการ
ข้ามสายงาน		เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมี
ความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารการจัดการสถาบันด้วย	
หากมรีะบบบรหิารจดัการทีม่อีสิระและคล่องตวั	จะมรีะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีรุดหน้ากว่า	 ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับท่ี	 2	 
(พ.ศ	2551-2565)	(ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,
2557	 และจรัส	 สุวรรณเวลา,	 2558)	 ที่สนับสนุนให	้ 
การประกันคุณภาพถึงเป็นเคร่ืองมือของผู ้บริหารใน 
การก�ากับการด�าเนินงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว 
จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงานเร่ืองคุณภาพได้เป็น
อย่างดี	 การพัฒนาคุณภาพ	 เริ่มตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ	 การส่งเสริมสนับสนุน	 
การก�ากบัดแูละและตดิตามผลการด�าเนนิงานในทกุพันธกจิ	
ทัง้ด้านการเรยีน	การสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	และ
การท�าสุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	รวมทั้งการก�าหนดเป้า
หมายพฒันาทีม่กีรอบระยะเวลาชดัเจน	และให้ความส�าคญั
ต ่อการสร ้างระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ	
สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีแ่ละแสดงความรบัผดิชอบความ
คาดหวงัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสาธารณชนทีต้่องการ
ให้สภาสถาบันแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
เร่ืองคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอย่างจริงจัง	 
ดังจะเห็นได้ชัดเจนจาการก�าหนดบทบาทของสภาสถาบัน
อุดมศึกษาไว้เป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	(ส�านักงาน

คณะกรรมการอดุมศกึษา,	2556)	และการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกของส�านักงานรองรับมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 (ส�านักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	2557)	ซึ่งต้องมี

การเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ 

การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายมนและภายนอก

ต่อสภาสถาบันในระยะเวลาท่ีเหมาะสม	 และการน�าผล 

การประเมินคุณภาพไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเป็นจ้อคันพบส�าคัญจากระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ

สถานบันอุดมศึกษา	ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

(continuous	guality	improvement)	นี้เป็นจุดมุ่งหมาย

ส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยยังเป็น

จดุอ่อนการประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสตูร

ปริญญาตรีส่วนใหญ่	ดังเช่น	(สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์,	2552)	

ได้กล่าวไว้ว่าการประกันคุณภาพไปใช้ในการวางแผน

ปรับปรุงคุณภาพ

	 	 2.	 ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 

พบสาระส�าคัญ	 8	 ประการ	 คือ	 1)	 บทบาทของ“ผู้น�า”	 

2)	การให้ความส�าคัญ	“คน”	ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้	ผู้รับ	และผู้ใช้

ความรู้	 3)	 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และการน�าความรู้ไปใช้	 4)	 การมีวงจรความรู้ที่ครบ

ถ้วน	 อย่างน้อย	 5)	 การมีเครื่องมือการจัดการความรู้ที่มี

ประสทิธภิาพ		6)	การมกีลยทุธ์การจดัการความรูท้ีเ่ชือ่งโยง

กับวิสัยทัศ	พันธกิจ	และเป้าหมายทางธุรกิจและสอดคล้อง

กับบริบทขององค์การ	 7)	 มีการวัดผลและติดตามผล 

การจัดการความรู้	 8)มีการสร้างแรงสูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ	ซึ่งข้อคันพบทั้ง	8	ประกาศมีความสอดคล้องกับ

แนวคิดและผลงานวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 (จุฑารัตน์	 ศราวณะวงศ์	 และ

คณะ,	2555)		เสนอว่า	ผู้น�าและการสนับสนุนจากผู้น�าเป็น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชพีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร

เสนอว่าบรรยากาศของการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ 

ในองค์การเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการจัดการความรู้

ประกอบด้วยปัจจยั	4	ด้าน	ได้แก่	คน	องค์การ	กระบวนการ	

และระบบ	 กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประกอบด้วย	การระบ	ุแสวงหา	สร้าง	ถ่ายทอด	และใช้ความ

รู	้มกีารก�าหนดกลยทุธ์	การจดัการความรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบัวสิยั

ทัศน์และเป้าหมายขององค์การ	 รวมทั้งการวัดผลด้าน

ประโยชน์ของการจดัการความรูต่้อการปฏบิตั	ิและผลก�าไร

ขององค์การ

	 	 3.	 รูปแบบชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี		

PLC-QA	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเกิดแนวคิดของการบูรณาการ

หลกัการและกระบวนการสร้างชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี

และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ปริญญาตรีเข้าด้วยกัน	จึงเป็นการน�าเสนอระบบที่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพกับพันธกิจหรือ

มาตรฐานคุณภาพอื่น	ๆ	ระดับหลักสูตรได้	โดยควรจะต้อง

พจิารณาทัง้นี	้ด้วยเหตผุลทีว่่า	ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ	 ซึ่งส่ิงส�าคัญที่สุด	 คือ	

สภาพแวดล้อม	 การจัดสภาพแวดล้อมที่ซ่ึงความรู้สามารถ

ถูกสร้าง	 คันพบ	 ได้มา	 แบ่งปัน	 กลั่นกรอง	 ท�าให้ถูกต้อง

ถ่ายทอด	 น�ามาใช้	 ดัดแปลง	 และประยุกต์ใช้ได้อย่าง 

เหมาะสม	 การแสวงหาความรู ้	 การถ่ายทอดความรู ้		 

แต่สิง่ส�าคญัขึน้อยูก่บัการใช้ทีเ่หมาะสมหรอืไม่เหมาะสมกบั

บริบทภายใน	และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาภายใต้บริบท

ระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 ตลอดจนสิ่งสนับสนุนที่มี

ศักยภาพ	 ร่วมทั้งที่เป็นอุปสรรคด้วย	 การใช้ความรู้และ

บริบทของการใช้ความรู้เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องพิจารณา 

ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 การขาดความรู้

เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของระบบงานหมายถึง	 

ความล้มเหลวของงาน	เช่นเดียวกัน	งานและกิจกรรมซึ่งน�า

ไปใช้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี	 หน่วยงานระดับ

หลกัสตูรทีศ่กึษาส่วนมากมอีงค์ประกอบของชมุชนการเรยีน
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รู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ปรญิญาตร	ีอาจต่างกันบ้างในส่วนของวธิกีารและเครือ่งมอื

ที่ใช้ซ่ึงขึ้นอยู ่กับลักษณะงาน	 ขาดและบรรยากาศของ

องค ์การ	 รวมท้ังความเห็นของกลุ ่มทดลองรูปแบบ 

แต่สามารถน�าระบบไปประยุกต์ใช้เพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี	อื่น	ๆ	ได้	และเห็นว่า

หน่วยจัดการศึกษาศึกษาอื่นก็สามารถน�าไประบบไป 

ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกบับริบทของแต่ละหน่วยงาน	การก�าหนดกลยทุธ์

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประกันคุณภาพการ

ศกึษาระดบัหลกัสตูรปรญิญาตร	ีโดยเริม่ตัง้แต่การออกแบบ

โครงสร้างความรูด้้านการประกนัคณุภาพการศกึษาให้เชือ่ม

โยงกับนโยบาย	 พันธกิจ	 และเป้าหมายของสถาบัน	 

คณะ	หลักสูตร	พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Development of Learning Process Model Using differentiated Instruction to 

Promote English Speaking Ability for MuttayomSuksa 1

ปิยธิดา	ศรีธัญรัตน์1,	ธีรวุฒิ	เอกะกุล2	และ	ชญาดา	ดานุวงศ์3  
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บทคัดย่อ 

	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส ่งเสริมความสามารถในการพูด 
ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ใช้วิธีแบบผสมผสาน	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
1.	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 3.	 เพื่อศึกษาผลของการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู	้ 
โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนส�าหรับการด�าเนินการวิจัย	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรวมทั้งสิ้น	83	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง	 ระยะท่ี	 2	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้มาจาก 
การเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	5	ท่าน	ระยะที่	3	การศึกษาผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	
ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1	โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร	ในสหวิทยาเขตกันทรารมย์	รวมนักเรียนทั้งสิ้น	35	คน	ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวจัิยพบว่า	1.	ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจดัการเรยีนรูท้ีค่�านงึถงึความแตกต่าง	ระหว่างบุคคลเพือ่ส่ง
เสรมิความสามารถในการพดูภาษาองักฤษส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที	่1	พบว่า	สภาพการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	
(x̄ =	3.90)	การสัมภาษณ์	2.	ผลการสร้างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1พบว่า	มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด	(x̄ =	4.57)	3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 1)	 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 พบว่า	
ประสิทธิภาพเท่ากับ	 78.74/78.07	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	 75/75	 ที่ตั้งไว้	 2)	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 3)	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 พบว่า	 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย 
รวมอยู่ในระดับ	มากที่สุด		(x̄ =	4.59)
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ABSTRACT

	 Development	of	Learning	Process	by	Using	Differential	 Instruction	to	Promote	Speaking	English	

Ability	for	MuttayomSuksa	1.	Research	and	development	(R	&	D)	and	mixed	methods	research	the	research	

1.	Study	the	learning	Process		conditions	2.	Development	of	Learning	Process	3.	Study	the	results	of	the	

experiment	using	the	form	of	learning	Process.	The	researcher	has	set	the	stage	for	research.	Which	is	

divided	into	3	phases:	1)	the	study	of	learning	Process	conditions,	samples	used	in	research	teachers	who	

are	the	head	of	the	foreign	language	learning	group,	a	total	of	83	people,	which	are	obtained	by	means	

of	purposive	sampling.	2)	Development	of	learning	Process	expert	examination	of	the	forms	of	learning,	

5	qualified	persons	in	the	quality	of	the	learning	Process		derived	from	purposive	sampling.	3)	The	study	

of	 the	 results	 of	 the	 experiment	 using	 the	 learning	 Process	 ,	 the	 sample	 used	 in	 the	 research	

khuenchangwittayakarn	School	in	the	United	kanthararom	campus	MuttayomSuksa	1/1	total	of	35	were	

obtained	by	 using	 Cluster	 Random	Sampling.	 The	 statistics	 used	 in	 the	 analysis	 are	mean,	 standard	

deviation.

	 Result	of	research	were	as	follow	that	1.	the	opinions	about	the	condition	differential	Instruction	

to	oromote	speaking	english	ability	of	muttayomSuksa	1	found	that	overall	learning	Process	was	at	a	high	

level	(x̄=3.90).			2.	Effec	of	creation	and	manual	of	learning	Process	by	using	differential	instruction	to	

promote	speaking	english	ability		for	muttayomSuksa	1	foond	that	it's	have	appropriate	overall	at	the	

highest	level	(x̄=	4.57).	3.	the	experiment	use	the	learning	process	by	using	differential	 instruction	to	

promote	speaking	english	ability	for	muttayomSuksa	1.	The	results	of	the	efficiency	of	learning	Process		

showed	that	the	efficiency	was	78.74	/	78.07	which	was	in	accordance	with	the	75/75	criteria	set.	2.	The	

results	of	comparison	of	learning	achievement	at	the	statistical	significance	level	of	.01.		3.	The	results	

of	the	satisfaction	of	MuttayomSuksa	1	found	that	the	level	of	satisfaction	towards	learning	by	learning	

Process		was	at	the	highest	level	(x̄=	4.59	).

KEYWORDS:	LEARNING	PROCESS	MODEL	/	ENGLISH	SPEAKING	/	MUTTAYOM	SUKSA	1
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บทน�า  

	 การเตรียมคนไทยให้มีศักยภาพพร้อมด�ารงชีวิตอยู่

ในศตวรรษที	่21	และในสงัคมอาเซยีนรวมทัง้การขบัเคลือ่น

การปฏิรูปการศึกษาฯท่ีให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

ศกัยภาพของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่คณุภาพผูเ้รยีนให้มี

ความรู ้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมไทยและสังคมโลก 

การด�าเนนิชวิีต	ของคนยคุใหม่ท่ีต้องค้นพบและใช้ศกัยภาพ

ที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบ

อาชีพและช่วยเหลือสังคมก่อให้เกิดการประสานความร่วม

มือและการแข่งขันในสังคมอย่างกว้างขวางและซับซ้อน 

มากขึ้น	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นการส่งเสริมและ

พัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

คือได้ค้นพบและเพิ่มพูนศักยภาพที่แตกต่างระหว่างตนเอง

กบัผูอ้ืน่อนัน�าไปสูก่ารท�างานร่วมกนัซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัต่อ

การสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศแต่การจัดการศึกษาจะ

บรรลุเป้าหมายนี้ได้ต้องพัฒนาคุณภาพครูและการบริหาร

จัดการของสถานศึกษาควบคู่กันไปโดยมุ่งหวังให้ผู้สอนใช้

สารสนเทศจากการวดัและประเมินผลไปจดัท�าข้อมลูผูเ้รยีน

และใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	 

ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

พฒันาตนเองและยกระดบัศกัยภาพด้านนัน้ๆอย่างไรก็ตาม

ครผููส้อนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถรเิริม่พฒันานวตักรรมระดบั

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนท่ีจะสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนใน

ชนบทที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่ซับซ้อน	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)

	 จากสภาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษตัง้แต่อดตี

จนถึงปัจจุบัน	 พบว่าครูผู ้สอนส่วนใหญ่มักสนใจเฉพาะ 

ผู้เรียนที่มีความต้ังใจและสนใจในการเรียน	 ส่วนผู้เรียน 

ที่ไม่ค่อยมีความสนใจนักครูผู้สอนมักจะมองว่าเป็นพวก 

หัวดื้อ	 หัวรั้น	 โดยที่ครูผู้สอนก็มุ่งที่จะเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนโดยใช้วิธีการสอนและเนื้อหาและจุดมุ่งหมายใน

การสอนเดยีวกนักบัผูเ้รยีนทัง้ห้องโดยลมืค�านงึไปว่าในหนึง่

ห้องเรียนมีนักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่	45	คน	ซึ่งเกิดและเติบโตขึ้น

มาจากหลายครอบครัว	 หลายหมู่บ้าน	 หลายวัฒนธรรม	

สังคมของแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกัน	 ดังน้ันส่งผลให้ผู้

เรียนแต่ละคนมีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้

ที่ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน	และถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะมอง

เห็นถึงปัญหาและความส�าคัญของความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู ้เรียนและได้สร้างนวัตกรรมมากมายขึ้นมา 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา	 มีการแยกเด็กเก่ง	 ปานกลาง	 

อ่อน	 ออกจากกัน	 แล้วให้เน้ือหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละ

กลุ่ม	 เช่น	 เด็กที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ	 

ก็มอบหมายงานให้ผู้เรียนอ่านงานที่มากขึ้นกว่าเด็กที่เรียน

เก่งปานกลางและอ่อนตามล�าดับ	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	 

ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านเค้าอาจไม่ต้องการอ่าน

มากขึ้นเน่ืองจากต้องการท�าอะไรที่ท้าทายมากกว่าและ 

เดก็ทีม่คีวามสามารถในการอ่านน้อยเค้ากอ็าจจะไม่ต้องการ

อ่านแต่ผู ้สอนให้อ่านก็อาจจะกลายเป็นความอติ	 และ 

เกิดเจตคติที่ไม่ดีกับวิชาภาษาอังกฤษตามมา

	 การจัดการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลไว้ว่าถึงแม้ผู้เรียนจะมีลักษณะ

เหมือนกันในด้านของเพศอายุและวัยแต่สิ่งที่ต่างกันคือ

ความสามารถในการรับรู้	(Perception)	รูปแบบการเรียนรู ้

(Learning	Style)	แนวคดิ	(Idea)	และภมิูหลงั	(Backgrounds) 

ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการสอน

และการเรียนรู้ซึ่งครูจะต้องให้ความส�าคัญเพื่อน�าไปสู ่ 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพบนความ

แตกต่างของผูเ้รยีนในชัน้เรยีน	มใิช่การมุง่แก้ไขปัญหาเฉพาะ

ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งโดยที่ผู้สอนจะมีการวางแผนการสอน	

สื่อการสอน	วิธีการสอน	การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสม

กับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มในชั้นเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เน้นคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือความรู้ความเข้าใจของ 

ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียน	(Whole	Class)	มากกว่าปริมาณ

ของ เนื้ อหาที่ สอนหรือสอนครบตามเนื้ อหาสาระ	

(Qualitative	more	than	quantitative)	หรือผู้เรียนคน

ใดคนหนึ่ งและเป ิดโอกาสให ้ผู ้ เรียนมีส ่ วนร ่วมใน 
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การออกแบบการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 

การเรียนรู้ของตนเป็นต้น	 (Tomlinson,	 2001)	 ประกอบ

กบัผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้

งานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศมี

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของประสทิธิผลของการจัดการเรยีนรู้

ภายใต้แนวคดิความแตกต่างระหว่างบคุคล	ในทกุระดับการ

ศึกษา	 เป็นต้นว่า	 ความส�าเร็จของการสอนตามความแตก

ต่างระหว่างบุคคลกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คือ	ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	(College	Success	:	

A	Fresh	Look	at	Differentiated	Instruction	and	Other	

Student-Centered	Strategies)		ของประเทศอเมรกิาเพือ่

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 (Susan	 K.	

Lightweis,	2013)	แม้ว่าในประเทศไทยเองกม็หีลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ถงึความส�าเรจ็ของการจัดการเรยีนรูต้ามความแตก

ต่างระหว่างบุคคล	(Differentiated	Instruction)	แต่ยังไม่

แพร่หลายนัก	 ท่ีได้ท�าการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในระดับประถมศึกษาใน

โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็กในจังหวดัอบุลราชธานแีละ

จังหวัดศรีสะเกษ	

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ

ผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	และสร้างเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน

วิชาภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากผู้วิจัยมีความเชื่อว่าหากเรา

พัฒนาออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ

ศักยภาพและความสนใจของผู ้เรียนแล้ว	 นอกจากจะ

เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพได้อย่างเต็มที่แล้วยังจะ

น�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพของ

ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 2.	เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึ
ความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้าน
การพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1
	 3.	 เพื่อศึกษาผลทดลองใช้รูปแบบของการจัดกา
เรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิ
ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่	1	

วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที	่1	การศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูท้ีค่�านงึ

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	แหล่งข้อมูล	ได้แก่	เอกสาร	ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ปี 

การศึกษา	2561	จ�านวน	83	โรงเรียน	รวมทั้งสิ้น	83	คน	 

ซึ่งได ้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

sampling)	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ได้แก่	ครูที่มีความเชี่ยวชาญใน

การสอนภาษาอังกฤษ	(Master	Teacher)	ในสหวิทยาเขต	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 28	 

สหวิทยาเขตละ	1	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	11	คน	ซึ่งได้มา

โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ศกึษา

สภาพการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ส�าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และ	ความคิดเห็นของ

ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูป

แบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ส�าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 ระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิใน 
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การตรวจคณุภาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึ

ความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้าน

การพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)

จ�านวน	 5	 ท่าน	 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ขององค์ประกอบหลักของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ซึ่งประกอบด้วย	 6	 องค์ประกอบ	 ดังนี้		 

1)	 กรอบแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน	 (Basic	 Thoughts	 and	

Theories	of	the	Model)	2)	หลักการ	(Principle	of	the	

Model)	 3)	 จุดมุ่งหมาย	 (Objective	 of	 the	Model)	 

4)	สาระการเรียนรู้	(Content	of	the	Model)	5)	ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้แบบ	6Ps	(Teaching	Stages	with	6Ps)	 

6)	การวัดและประเมินผล	(Evaluation)		และความเหมาะ

สมของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้าน

การพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 ระยะที่	 3	 การศึกษาผลของการทดลองใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนเขื่อนช้าง		

วิทยาคาร	 ในสหวิทยาเขตกันทรารมย์	 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2561	 จ�านวน	 4	 ห้องเรียน	 รวมนักเรียนทั้งสิ้น	 142	 คน	 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 1/1	 โรงเรียนเขื่อนช้าง	 วิทยาคาร	 ในสหวิทยาเขต

กันทรารมย์	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 28	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2561	 รวมนักเรียน 

ทั้งสิ้น	 35	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	

Random	Sampling)	ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี	1	ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรียน

รูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความ

สามารถด ้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูด

ภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 	 1	 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีต่อรูป

แบบการจัดการเรียนรู้	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์

เนือ้หา	(Content	analysis)	และการวเิคราะห์สถติพิืน้ฐาน	

ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

และ	การทดสอบ	t-test	

ผลการศึกษา 

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	แบ่งออกเป็น	2	ข้อย่อย	ดังนี้		

	 	 1.1	 ผลการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพ

การจัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึงความแตกต่าง	 ระหว่างบุคคล

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	พบว่า	สภาพการจดัการเรยีน

รู้ที่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการพู ดภาษาอั งกฤษส� าหรับนั ก เรี ยน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =3.90)	
	 	 1.2	 ผลการสัมภาษณ์ครูที่มีความเชี่ยวชาญใน

การสอนภาษาอังกฤษ	 (Master	 Teacher)	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	28	จ�านวน	

11	 คน	 ตามประเด็นการสัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี	 1)	 สภาพ 

การจดัการเรยีนรูท้ีค่�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่

ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ด้านการเตรียมความพร้อม	 

มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ้ ทั น กั บ 
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การเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด	 

มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล	 วิเคราะห์หลักสูตร

ก่อนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และมีการตรวจสอบ

ประเมนิและปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูก่้อนน�าไปใช้จรงิ	

ด้านการน�าเสนอค�าศัพท์ใหม่	 มีวิธีการที่หลากหลายเช่น	 

การใช้บตัรค�าประกอบสือ่	รปูภาพของจรงิ	แสดงอาการหรอื

ยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่และความ

หมาย	 มีการเขียนค�าศัพท์บนกระดานหรือ	 บัตรค�าพร้อม

ความหมายแล้วสอนให้นักเรียนออกเสียงมีการให้นักเรียน

เรียนรูค้�าศพัท์จากการได้อ่าน	ได้ฟัง	รบัรูจ้ากเนือ้หาจากการ

ท�าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 วิเคราะห์ 

ค�าศัพท์	 นอกจากนี้ครูยังให้นักเรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เ พ่ือส ่ง เสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ	 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์	 ใช้การ

อธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์	การใช้และตัวอย่างโดยใช้

ชุดฝึกทักษะหรือแบบฝึกทักษะที่หลากหลายรูปแบบ	และ

มีกิจกรรม	 การแทรกหลักและโครงสร้างไวยากรณ์ไว้ใน

เนือ้หา	และให้นกัเรยีนท�ารายงานและน�าเสนอผลงานเกีย่ว

กับหลักโครงสร้างไวยากรณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

สร้างขึ้น	 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย	 เช่น	

ก�าหนดสถานการณ์การสื่อสาร	ฝึกแสดงบทบาทสมมุติ	ให้

นกัเรยีนออกเสยีงค�าหรอืวลตีามเทปหรอืครฝึูกการเน้นเสยีง

และฝึกการออกเสียง	นักเรียนฝึกฟังและออกเสียง	มีการใช้

เกมและเพลงในกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการพูดภาษาอังกฤษ	 และมีการสะท้อนผลการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู้ของครแูละนกัเรยีน	ด้านสือ่การเรยีน

รู้	 มีการใช้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใช้

สือ่	เช่น	รปูภาพ	วดีีโอ	ภาพยนตร์	CAI	Movie	e	–	learning	 

ให้นักเรียนท�าแบบฝึกหัดหรือท�ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความ

สามารถในการพูดโดยปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้ที่หลาก

หลาย	 ให้นักเรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างต ่อเนื่อง	 

มีการจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนรู ้ด้วยตนเอง	 โดยให้

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดัหาหรอืผลติสือ่การเรยีนรู	้และ

มีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมการเรียน

รู้ก่อนน�าไปใช้จริง	 ด้านการวัดและประเมินผล	 มีการใช้

เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 

ทั้งจากคะแนนชิ้นงาน	 การสนทนา	 การสัมภาษณ์	 แบบ

ทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ	มีการท�าแบบทดสอบย่อยใน

ชุดฝึกทักษะหรือแบบฝึกทักษะ	 มีการวัดและประเมินผล

จากท้ังงานเดีย่วและงานกลุม่	การประเมินผลตามสภาพจรงิ 

เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลอ

ย่างต่อเนื่อง	 และด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู	้ 

เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	 

มีการสร้างแรงจูงใจ	สร้างความมั่นใจในตนเองของนักเรียน	

สร ้างบรรยากาศที่มีความสนุกสนานในการเรียนรู ้	 

ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของครูกับ

นักเรียน	 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทั้งในและนอก

ห้องเรยีนโดยใช้ภมูปัิญญาและแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิน่	มกีาร

จัดห้องเรียนให้น่าสนใจ	 และมีการแสดงนิทรรศการและ 

ผลงานนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน	2)	ปัญหา

ส�าคญัในการจดัการเรยีนรูท้ีค่�านงึถงึ	ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	1	ทีต้่องรีบปรบัปรงุแก้ไข	 

คือ	 ครูบางคนขาดการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล	 

ไม่มีการศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีเก่ียวกับ 

การจดัการเรยีนรูท้ีค่�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่

ใช้เป็นข้อมลูในการเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู	้ครูขาดตรวจ

สอบความรูค้วามเข้าใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัหลกัโครงสร้าง

ไวยากรณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 ขาดความรู้ความเข้าใจ

และงบประมาณในการผลิ ตสื่ อ มั ลติ มิ เ ดี ย 	 เช ่ น	 

CAI	e	–	learning	เพือ่พฒันาความสามารถในการพดูภาษา

อังกฤษของนักเรียน	 ครูส ่วนใหญ่ขาดการประเมิน

ประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ก่อนน�าไปใช้

จรงิ	การวดัและประเมนิผลขาดความหลากหลายเป็นระบบ

และต่อเนื่อง	 และไม่มีการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน

การวดัและประเมนิผล	3)	รปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีค่�านงึ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

261

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	 ควรประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน	 ของรูปแบบ	 

หลักการของรูปแบบ	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 ขั้นตอน 

การจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ	 การวัดและประเมินผลของ

รูปแบบและระบบสนับสนุนรูปแบบ	 4)	 รูปแบบการจัด 

การเรียนรู ้ ท่ีค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ 

ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ควรยึดแนวคิด	หลักการหรือ

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส�าคัญ	 คือ	 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ทฤษฎีแรงจูงใจ	

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 ทฤษฎีการสร้างองค์

ความรูด้้วยตนเอง	แนวคิดการเรยีนรูเ้น้นภาระงานเป็นฐาน	

แนวคิดการใช้แผนภูมิความคิดรวบยอด	 แนวคิดการสอน

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	แนวคดิการใช้สถานการณ์เป็น

ฐานการเรยีนรู้	และทฤษฎีพหปัุญญา	5)	รปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	ควรมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ดังนี้ 	 คือ	 1)	 ขั้นเตรียมการก ่อนการจัดการเรียนรู 	้

(Preparation)	 2)	 ขั้นเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใกล้ตัว	

(Personalization)	 3)	 ขั้นน�าเสนอเนื้อหา	 (Presenting	

New	Language)	4)	ขั้นฝึกปฏิบัติ	(Practice)	5)	ขั้นการ

สะท้อนผลเชิงบวก	(Positive	Feedback)	และ	6)	ขั้นเผย

แพร่ผลงาน	(Publication)	6)	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ควรมีการก�าหนดตัวชี้วัด/เครื่องมือ/วิธี

การ/การวิเคราะห์และเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลที่

ชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้และสาระ 

การเรียนรู้	 มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง

ผลต่อคุณภาพนักเรียนหลากหลายวิธีครอบคลุมท้ังด้าน

ความรู้	 ทักษะการปฏิบัติ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค	์

เช่น	การสนทนา	การสมัภาษณ์	การทดสอบ	การสงัเกต	และ

การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามสภาพจริงพิจารณา

ความสามารถโดยรวม	(Holistic	Rating	Scale)	และเกณฑ์

การให้คะแนนแบบวเิคราะห์รายละเอยีด	(Analytic	Rating	

Scale)	 ใช้การวัดและประเมินผลทั้งแบบรายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม	 เปิดโอกาสให้หลายฝ่าย	 คือ	 นักเรียน	 ครู	 และ 

ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการวดัและประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง

และมกีารรายงานผลการวดัและประเมนิผลอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง

	 2.	ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้โดยค�านงึ

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	1	สรุปผลได้เป็น	2	ข้อย่อย	ดังนี้		

	 	 2.1	ผลการสร้างรปูแบบและคูม่อืการใช้รปูแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1พบว่า	รปูแบบการจดัการเรยีน

รูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความ

สามารถด ้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 	 1	 ที่สร ้างขึ้นประกอบด ้วย	 6	 

องค์ประกอบหลัก	 ดังน้ี	 1)	 กรอบแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน	 

2)	หลักการ	3)	จุดมุ่งหมาย	4)	สาระการเรียนรู้	5)	ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู ้แบบ	 6Ps	 ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย	 

6	ขั้น	คือ	5.1)	ขั้นเตรียมความพร้อม	5.2)	ขั้นเชื่อมโยงกับ

สถานการณ์ใกล้ตัว	 5.3)	 ขั้นน�าเสนอเนื้อหา	 (5.4)	 ขั้นฝึก

ปฏิบัติ	5.5)	ขั้นการสะท้อนผลเชิงบวกและ	 5.6)	 ขั้นเผย

แพร่ผลงานและ	6)	การวัดและประเมินผล	ส่วนคู่มือการใช้

รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านึงถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ประกอบด้วย	ปก	ค�าน�า	

สารบญั	บทน�า	ค�าอธบิายประกอบรปูแบบ	แผนการจดัการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการพูด

และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบ	

	 	 2.2	 ผลการตรวจคุณภาพของรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ตามความคิดเห็นของผู้ทรง

คุณวุฒิมีความเหมาะสมโดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด	 

(x̄ =	 4.57)	 และผลการประเมินคุณภาพของคู่มือการใช ้

รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านึงถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ส�าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1		ตามความคดิเหน็ของ

ผูท้รงคณุวฒุพิบว่าโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	

(x̄ =	4.20)	
	 3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด ้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	สรุปได้เป็น	3	ข้อย่อย	ดังนี้		

	 	 3.1	 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบั

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ตามเกณฑ์	 75/75	 พบว่า	 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านึงถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสทิธภิาพเท่ากบั	78.74/78.07	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์	75/75	

ที่ตั้งไว้

	 	 3.2	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	พบว่า	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 1	 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้าน

การพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 	 3.3	 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรยีนรู	้โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิ

ความสามารถ	ด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที	่1	โดยรวมอยูใ่นระดบั	มากทีส่ดุ	(x̄ =	4.59)	

อภิปรายผล

	 จากการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียน

รูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความ

สามารถด ้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ซึ่งผู้วิจัยพบประเด็นส�าคัญที่จะน�ามา

อภิปรายผล	ดังนี้

	 	 1.	สภาพการจดัการเรียนรูท้ีค่�านงึถงึความแตก

ต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการพดูภาษา

อังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ผลการวิจัย

พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษา

อังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	(x̄ =	3.90)		ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากครผููส้อนในยคุ

ปัจจบัุนได้ผ่านการอบรมการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษจาก

หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานการนิเทศภายในเก่ียว

กับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่าง 

ต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของนวพร	 ชลารักษ์	 (2557)	 ได้ท�าการวิจัยเร่ือง	 สภาพ 

การเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ	ของครชูาวต่างประเทศ

ในโรงเรียนประถมศึกษา	 จังหวัดล�าพูน	 ผลการวิจัยพบว่า

ระดบัการปฏบิตัเิกีย่วกับสภาพการเรยีนการสอนของครชูาว

ต่างประเทศโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวมในทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก	 โดยมีระดับการปฏิบัติที่อยู ่ในระดับมากที่สุดคือ	 

ด้านสื่อการสอน	 ส่วนด้านอื่น	 ๆ	 มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก	 ได้แก่	 ด ้านเนื้อหา	 ด้านการจัดกิจกรรม	 

ด้านการวัดผลประเมินผล	ด้านครูผู้ช่วย	 และด้านนักเรียน
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ตามล�าดับข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนามีประเด็น

ส�าคัญดังนี้	ด้านการสื่อสารทั้งของครูผู้สอน	ครูผู้ช่วย	และ

นกัเรยีนด้านหลกัสตูร-การสอนและด้านการจดัประเมนิผล

ของครู	 ส่วนปัญหาส�าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 ที่ต้องรีบปรับปรุงแก้ไข	 คือ	 ครูบางคนขาดการ

วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล	 ไม่มีการศึกษาแนวคิด	 

หลักการ	 และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเขียน

แผนการจดัการเรียนรู้	ครขูาดตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ

ของนักเรียนเกี่ยวกับหลักโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยวิธีการ 

ทีห่ลากหลาย	ขาดความรูค้วามเข้าใจและงบประมาณในการ

ผลิตสื่อมัลติมิเดียเช่น	CAI	e	–	learning	เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน	 ครูส่วนใหญ่

ขาดการประเมินประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ก่อนน�าไปใช้จริง	 การวัดและประเมินผลขาดความ

หลากหลายเป็นระบบและต่อเนือ่ง	และไม่มกีารหาคณุภาพ

ของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวดัและประเมนิผล	ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของทิพาชา	 นวลหลง	 (2558)	 ได้ศึกษาเรื่อง	

สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ	 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	เครอืข่ายกลุม่โรงเรยีนดารา

ราชวิทย์	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์	 เขต	 1	 ผลการศึกษาพบว่า	 หลักสูตรที่ใช้ในการ

จดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่น�ามาจากหลกัสตูร

แกนกลาง	ครสู่วนใหญ่ใช้ซดีเีป็นสือ่	สือ่ส่วนมาก	ซือ้ด้วยงบ

ประมาณของโรงเรียน	ครผูลติขึน้เองและนกัเรยีนช่วยกนัท�า	

โรงเรยีนส่วนมาก	มห้ีองปฏิบตักิารภาษาองักฤษไม่เพยีงพอ	

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่ครบถ้วนหรือใช้ไม่ได้และไม่

เพียงพอ	 นักเรียนมีทัศนคติต่อการจัดการเรียนรู ้ภาษา

อังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 นักเรียนในโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนคติแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่รุนแรงมากที่สุดคือ	สื่อการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ	 ครูมีภาระงานนอกเหนือจาก 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ	 มากเกินไป	 ระดับรุนแรงมาก

ได้แก่ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษ

สือ่ไม่เหมาะสมกบัเนือ้หาทีส่อน	ครใูช้ภาษาองักฤษไม่คล่อง	

ครขูาดความช�านาญในการสอนและงบประมาณไม่เพียงพอ	

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก	 มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 เรื่องเน้ือหาใน

หลักสูตรไม่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน	 ครูใช้ภาษา

อังกฤษไม่คล่อง	 คุณวุฒิครูไม่ตรงเอก	 ครูใช้ภาษาและสื่อ

ความหมายกับนักเรียนไม่ถูกต้องและครูขาดความช�านาญ

ในการสอน	

	 2.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน 

การพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 

ทีส่ร้างขึน้ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบหลกั	ดงันี	้1)	กรอบ

แนวคดิทฤษฎีพืน้ฐาน	2)	หลักการ	3)	จดุมุง่หมาย4)	สาระ

การเรยีนรู	้5)	ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ	6Ps	ประกอบ

ด้วยขั้นตอนย่อย	 6	 ขั้น	 คือ	 5.1)	 ขั้นเตรียมความพร้อม	 

5.2)	 ขั้นเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใกล้ตัว	 5.3)	 ขั้นน�าเสนอ

เนื้อหา	 5.4)	 ขั้นฝ ึกปฏิบัติ	 5.5)	 ขั้นการสะท้อนผล 

เชิงบวก		และ	5.6)	ขั้นเผยแพร่ผลงาน	และ	6)	การวัดและ

ประเมินผล	 ส่วนคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 เพ่ือส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	ประกอบด้วย	ปก	ค�าน�า	สารบัญ	บทน�า	

ค�าอธิบายประกอบรูปแบบ	 แผนการจัดการเรียนรู้ตาม 

รูปแบบ	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด ้านการพูดและ

แบบสอบถามความพึงพอใจ	 ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ	

และ	 ผลการตรวจคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการใช้รูป

แบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคล	เพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 พบว่า	 รูปแบบการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ตามความคิดเห็นของ 

ผู้ทรงคุณวฒิุมคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

(x̄ =	 4.57)	 และผลการประเมินคุณภาพของคู่มือการใช้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษา

อังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ตามความคิด

เห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิพบว่าโดยรวมมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.20)	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้

ด�าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 เพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 อย่างเป็นระบบ	 โดยมีการศึกษา	

วเิคราะห์แนวคดิ	ทฤษฎ	ีทีเ่กีย่วข้องมีการศกึษาสภาพ	การ

จดัการเรยีนรูโ้ดยค�านึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 การสัมภาษณ์ครูที่มีความ

เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ	 (Master	 Teacher)	

เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยค�านึงถึงความ 

แตกต ่างระหว ่างบุคคลเพ่ือส ่งเสริมความสามารถ 

ด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและส�าคัญก่อนที่ผู้วิจัยจะน�า

มาสร้างเป็นรปูแบบส่งผลให้โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของรปูแบบ	ทัง้องค์ประกอบมคีวามสอดคล้อง

กันมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์	คู่มือการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ตามความคิดเห็นของผู้ทรง

คุณวุฒิโดยรวมมีความเหมาะสม	 ครอบคลุม	 ของเนื้อหา

แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ

เข้าใจง่ายและสะดวกในการน�าไปใช้	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของธีระ	 รุญเจริญ	 (2550)	 ได้สรุปองค์ประกอบที่

ส�าคัญของรูปแบบประกอบด้วย	 6	 องค์ประกอบ	 คือ	 

1)	 หลักการของรูปแบบ	 2)	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 

3)	ระบบและกลไกของรปูแบบ	4)	วธิดี�าเนนิการของรปูแบบ	

5)	 แนวทางการประเมินผลรูปแบบ	 และ	 6)	 เง่ือนไขของ 

รปูแบบ	(สมาน	อศัวภมู,ิ	2550)	ใช้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของจอยซ์	และ	คณะ	(2011)	ได้น�าเสนอองค์ประกอบรูป

แบบการจดักจิกรรม	การเรยีนรูท้ีส่�าคญั	6	องค์ประกอบ	คอื	

1)	แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน	2)	วัตถุประสงค์	3)	ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้	4)	หลักของการปฏิสัมพันธ์	5)	หลักการ

ตอบสนอง	และ	6)	ระบบสนบัสนนุการเรยีนรู้	สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของสุธาวัลย์	จันทร์เรือง	(2559)	ได้ท�าวิจัยเรื่อง	

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การฟังการพูดภาษา

อังกฤษตามแนวทฤษฎีไวก๊อตสก้ี	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	ผลการวิจัย	พบว่า	ผลการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้การฟังการพูดภาษาอังกฤษตามแนว

ทฤษฎีไวก๊อตสกี้	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	คอื	1)	แนวคดิและทฤษฎพีืน้

ฐาน	2)	วตัถปุระสงค์	3)	ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู	้4)	ระบบ

สังคม	 5)	 หลักการตอบสนอง	 และ	 6)	 ระบบสนับสนุน	

ส�าหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	มี	5	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นที่	1	

ขั้น	 Warm	 up	 (ขั้นนาเข ้าสู ่บทเรียน)	 ขั้นที่ 	 2	 ขั้น	

Presentation	 (ขั้นการนาเสนอเน้ือหา)	 ขั้นที่	 3	 ขั้น	

Practice	(ขั้นการฝึกปฏิบัติ)	ขั้นที่	4	ขั้น	Production	(ขั้น

การนาไปใช้)	และขั้นที่	5	ขั้น	Conclusion	(ขั้นสรุป)	

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้	โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที	่1		ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 1	 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้าน

การพูดภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญ		ทางสถิติที่ระดับ	.01		และระดับความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูป

แบบการจัดการเรียนรู้	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยรวมอยู่ในระดับ	
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มากที่ สุ ด 	 ( x̄  = 	 4 . 59 ) 	 ทั้ ง นี้ อ า จ เนื่ อ งม าจาก 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านึงถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	

ส�าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ได้ผ่าน

กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบก่อน

น�าไปทดลองใช้ในสภาพการณ์จรงิ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของบญุชม	ศรสีะอาด	(2533)	สรปุได้ว่า	การพฒันารปูแบบ

ไว้ว่า	 เป็นกระบวนการในการสร้างหรือพัฒนาแบบจ�าลอง

นอกจากนี้ 	 การวิ เคราะห ์แนวคิดเ ก่ียวกับขั้นตอน	 

การพัฒนารูปแบบพบว่าไม่สามารถก�าหนดแน่นอนตายตัว

ได้แต่ขึ้นกับรายละเอียดของปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราจะ

พฒันารปูแบบนัน้	ๆ 	ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ขัน้ตอน	ดงันี	้																					

1)	 การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพ้ืน

ฐาน	(รวมถงึองค์ประกอบ	และสภาพจริง	โดยอาจใช้วธิกีาร

สัมมนาก็ได้)	 และระบุปัญหาและความต้องการจ�าเป็น	 

เพื่อการสร้างรูปแบบเบื้องต้น	 (อาจเป็นลักษณะทางเลือก

ก็ได้)	 2)	 การตรวจสอบ/ทดสอบรูปแบบ	 (ความเหมาะสม

ความตรงของรูปแบบและการยอมรับ)	 ประมวลความคิด

เห็นจากการตรวจสอบ	 (ซึ่งอาจใช้วิธีการสัมมนาก็ได้)	และ

เปรียบเทียบรูปแบบกับองค์ประกอบและภารกิจจริงหรือ

ทดสอบ	และ	3)	ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้

สมบรูณ์	ผลการทดลองใช้รปูแบบยงัส่งผลท�าให้นกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	1	ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่1	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบั

นกัเรยีน	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเน้นนักเรียน

เป็นศูนย์กลาง	 ตอบสนองความต้องการในการเรียนตาม

ความสนใจและความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนเป็นการ

จัดการเรียนรู ้ที่ ครู เริ่ มต ้นด ้ วยการก� าหนดเนื้ อหา	 

และมาตรฐาน	 ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

โดยนกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดกจิกรรมการเรียนการ

สอนให้มคีวามดงึดดู	น่าสนใจ	และเหมาะสมกบัความพร้อม

ของนักเรียน	 และมีการวัดผลประเมินผลที่ยืดหยุ ่น	 

และหลากหลาย	ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถ

และความต้องการที่แท้จริงของตนเองและยังส่งเสริมให้ครู

ได้รู้ว่านักเรียนต้องการอะไร	นักเรียนจะเรียนอย่างไร	และ

นักเรียน	 จะแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างไร	 

ซึ่ งสอดคล ้อง กับแนวคิดของฮอกเคทท ์ 	 ( 2018 )	 

ได้กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	 ว่า	 เป็นทั้งปรัชญาและรูปแบบการปฏิบัติ 

ทีน่�าไปสูก่ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนท่ีมปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิล	โดยครจูดัการเรยีนรูภ้ายใต้ความพร้อม	

ความต้องการ	 และพื้นฐานความรู้ของนักเรียนทุกคน 

ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 และน่าสนใจ	 ซึ่งสอดคล้อง 

กับแนวคิดของเบจริมี	(2013)	ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้

ทีค่�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลว่า	เป็นวธิกีารจดัการ

เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 โดยมีจุดประสงค์ที่จะ

ช่วยให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ท่ามกลาง

ความแตกต่างทางการเรียนรู้ของนักเรียน	ซึ่งครูจะต้องเริ่ม

จากการวางแผน	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	จัดกิจกรรม

ตามกระบวนการสอนที่วางไว้	 และวัดผลประเมินผลที่

ยืดหยุ่น	 และหลากหลาย	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

พรรณวรรท	 เล่ือมใส	 (2556)	 ที่พบว่า	 ประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษา

อังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วม

มือเทคนิค	LT	เท่ากับ	82.89/79.70	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้	(สุธาวัลย์	จันทร์เรือง,	2559)	
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ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวจิยั	เร่ือง	การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิ

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้

	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบให้เกิดความ

เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนแต่ละแห่ง	

	 	 2.	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน�ารูป

แบบการจัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่าง	 ระหว่าง

บุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ไปใช้ครูผู้สอนภาษา

อังกฤษหรือผู ้ที่สนใจและเก่ียวข้องควรเน้นขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ที่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น

ส�าคัญ

	 	 3.	 เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

กจิกรรมการเรยีนรู	้ให้นกัเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรู้

และฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบ

	 	 4.	เวลาทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้อาจ

ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม	

  5.	 จากผลการทดลองที่ผู ้ วิจัยสร ้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจักษ์สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด ้านการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ให้สูงขึ้น	 และความพึง

พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ	ส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	อยู่ในระดับมากที่สุด	ดังนั้น

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	 บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรน�ารูปแบบนี้ ไปประยุกต ์ใช ้ในการพัฒนาการจัด 

การเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่ง

เสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิ

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	ในระดับชั้นอื่น	ๆ		

	 	 2.	 ควรศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในด้านอื่น	ๆ	 เช่น	ด้านการ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ด้านความมั่นใจในตนเอง	 และด้านเจตคต ิ

ต่อการเรียน	เป็นต้น	

	 	 3.	 ควรท�าวิจัย	 เร่ือง	 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพื่อส่งเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ด้านการฟัง	การอ่านและการเขียน	

	 	 4.	ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเพือ่ส่งเสรมิ

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีประสิทธิภาพ	

กิตติกรรมประกาศ

	 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในความ

กรุณาของรองศาสตราจารย์	 ดร.ธีรวุฒิ	 เอกะกุล	 อาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก	และอาจารย์	ดร.	ชญาดา	ดานุวงศ์	อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขอกราบขอบพระคุณ	 ที่ให้ค�า

แนะน�าตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ 	จนท�าให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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พฤติกรรมการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

Knowledge Construction Behavioral of High School Students : 
Exploratory factor analysis

จตุรพร		พันธ์งาม1,	ภควัฒน์	วงศ์วรรณวัฒนา2	และ	อมรรัตน์	พันธ์งาม3

Jaturaphorn	Phanngam1,	Phakawat		Wongwanwuttana2	and	Amonrat	Phanngam3

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน	995	คน	จากส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต	28	ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม	ิเครือ่งมือทีใ่ช้เป็นแบบสอบถาม	มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.984	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	องค์ประกอบพฤติกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	คือ	1)	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	มีน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.680	ถึง	0.631	2)	

การค้นคว้าองค์ความรู้	มีน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.562	ถึง	0.896	3)	การสังเคราะห์องค์ความรู้	บรรยายมีน�้าหนักองค์

ประกอบตัง้แต่	0.750	ถงึ	0.832	4)	การน�าองค์ความรูไ้ปใช้	มนี�า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่	0.823	ถงึ	0.590	และ	5)	การบนัทกึ

องค์ความรู้	มีน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.864	ถึง	0.615

ค�าส�าคัญ:	การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	/	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	/	การแบ่งปันความรู้
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ABSTRACT

	 This	research	aimed	analyze	exploratory	factor	in	construction	behavioral	of	high	school	students.	

The	sample	comprised	995	students	in	schools	under	the	secondary	educational	service	area	office	28,	

obtained	by	stratified	random	sampling.	The	instrument	was	a	questionnaire	with	the	reliability	of	0.984.	

The	statistics	employed	for	data	analysis	were	the	average,	standard	deviation,	and	exploratory	factor	

analysis.	

	 The	results	revealed	that	the	components	of	knowledge	construction	Behavioral	of	high	school	

students	could	be	divided	into	5	groups	:	1)	sharing	of	knowledge,	ranking	from	the	highest	to	the	lowest	

factor	loadings	was	0.680	to	0.631;	2)	acquiring	of	knowledge,	ranking	from	the	highest	to	the	lowest	

factor	loadings	was	.	0.562	to	0.896;	3)	synthesis	of	knowledge,	ranking	from	the	highest	to	the	lowest	

factor	loadings	was	0.750	to	0.832;	4)	application	of	knowledge,	ranking	from		highest	to	the	lowest	factor	

loadings	was	0.823	to	0.590;	and	5)	recordind	of	knowledge,	ranking	from	the	highest	to	the	lowest	factor	

loadings	was	0.864	to	0.615	

KEYWORDS:	KNOWLEDGE	CONSTRUCTION	/	EXPLORATORY	FACTOR	ANALYSIS	/	KNOWLEDGE	SHARING.

บทน�า

	 การสร้างองค์ความรู ้	 เป็นเป้าหมายส�าคัญของ 

การพฒันาผูเ้รยีนซึง่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 มุ ่งเน ้นการเรียนรู ้ที่ทักษะและ

กระบวนการคิดเพื่อน�าไปสู ่การสร้างองค์ความรู ้และ

จติวทิยาศาสตร์	มุง่หวงัให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีเ่น้น

การเชื่อมโยง	ความรู้กับกระบวนการ	มีทักษะส�าคัญในการ

ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู	้การปฏริปูการศกึษาโดยเฉพาะ

อย่างยิง่การปฏริปูหลกัสตูรและการสอน	ได้กล่าวไว้ประการ

หนึง่ว่า	ต้องเร่งปฏริปูการจดักระบวนการเรยีนรู้ให้ผูเ้รยีนได้

ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและเน้นการปฏิบัติมากกว่า

ท่องจ�าเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน 

การเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต	 (พิมพันธ์	 เดชะคุปต์	 และ	 

พเยาว์	ยินดีสุข,	2548)	สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	2	ก�าหนดไว้ว่า	คนไทยใฝ่

รู	้สามารถเรยีนรูด้้วยตนเองรกัการอ่านแสวงหาความรูแ้ละ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการ 

ต่างประเทศได้เสนอทรรศนะในการจัดการศึกษา	อาทิ	เช่น	

Walser	(2008)	ได้เสนอว่าในศตวรรษที่	21	นี้เราต้องการ

ทักษะในด้านต่าง	ๆ	และนอกจากทักษะที่ส�าคัญแล้วที่ต้อง

เพิม่เข้ามาคอื	ทกัษะเรือ่งการสบืค้นและการสร้างองค์ความ

รู ้ด ้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับคอมมอน	 คอร์	 (2009)	 

ได้เสนอว่า	การสอนทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ต้องท�าให้นกัเรยีนใช้

ทักษะเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 และสอดคล้องกับ 

สโตรเบล	และ	แวน	(2009)	ได้สนบัสนนุแนวทางการจัดการ

ศึกษาที่เน้นองค์ความรู้ของสาขาวิชาแกนควบคู่ไปกับการ

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่	21

	 การสร้างองค์ความรู้มีอยู่	 2	 ลักษณะคือ	 ความรู ้

ที่เป็นโครงสร้างทางปัญญาของบุคคลน้ันที่สร้างขึ้นจาก

ประสบการณ์	ในการคลีค่ลายสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาและ

สามารถน�าไปใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาหรืออธิบาย

สถานการณ์อื่น	 ๆ	 ได้และอีกหนึ่งลักษณะคือ	 บุคคลเป็นผู้

สร้างความรู	้ด้วยวธิกีารต่างกนั	โดยอาศยัประสบการณ์และ

โครงสร้างทางปัญญาทีม่ตีามแนวคดิของไวก๊อตสก้ี	ทีว่่าเดก็

จะพัฒนาในกลุ่มของสังคมที่จัดขึ้น	 พฤติกรรมการสร้าง
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ความรู ้จะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลัก	 2	 ด้าน	 คือ	 

องค์ประกอบท่ีเกิดจากสติปัญญาซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ภายใน	 และองค์ประกอบท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ 

ทางสังคม	 ซึ่งองค์ประกอบทั้ง	 2	 อย่างน�าไปสู่	 พฤติกรรม

การสร้างความรู้ในด้านต่าง	ๆ	

 ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ของผูเ้รยีน	เป็นเป้าหมายของการจดัการเรยีนรู	้ทีเ่กดิจาก

พฤตกิรรมของผูเ้รียนได้ด�าเนนิการสร้างแบบวดัพฤตกิรรม

การสร้างความรู้แบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการแลก

เปลี่ยนเรียนรู ้	 (Socialization)	 ด้านการถอดความรู	้

(Externalization)	ด้านการผสานความรู้	(Combination)	

และด้านการดึงความรู้ไปใช้	(Internalization)	การสร้าง

ความรู้ตามแนวคิดของ	 Cunningham	 and	 Knuth	

(1993)	แบ่งพฤติกรรมออกเป็น	6	ด้านได้แก่	การกระท�า	

การสร ้าง	 การร ่วมมือ	 ความตั้ ง ใจ	 การสนทนา	 

การไตร่ตรองหรือใคร่ครวญ	 	 ซึ่งงานวิจัยที่กล่าวถึง	

เป็นการศกึษากบัผูเ้รยีนในระดบัอดุมศกึษาซึง่มบีรบิทการ

เรยีนรูท้ีแ่ตกต่างผูเ้รยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	

ผูว้จิยัจงึ	น�าพฤติกรรมของการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง	

มาท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจกับผู้เรียนใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	เพือ่น�าองค์ประกอบทีไ่ด้

ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการ

สร้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง	 ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การสร้างองค์ประกอบพฤติกรรมการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง	 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	ดังรายละเอียดที่ผู้วิจัยน�าเสนอต่อไปนี้

	 1.	การก�าหนดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เน่ืองจากผู้วิจัยใช้ประชากรเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	ที่มีพื้นที่ให้บริการใน	 2	 จังหวัด	 คือ	

จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรเป็นจ�านวนนักเรียน	

9,956	คน	จากโรงเรียน	83	โรงเรียน	

	 	 ตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 4	 ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 จ�านวน	 995	 คน	 จากโรงเรียน	 8	

โรงเรียน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified	

Random	Sampling)	ดังนี้

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามเกีย่ว

กับพฤติกรรมการเรียนรู้	วิชาวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญเมื่อน�ามาค�านวณแล้วได้ค่าดัชนี	

IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	อยูร่ะหว่าง	

0.60-1.00	 และค่าความเช่ือม่ัน	 (Reliability)	 โดย 

การค�านวณค ่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s	 Coefficient)	 ได้ผลการวิเคราะห์เป็นค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.984	แบบสอบถาม	เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ(Checklist)	 เป็นมาตรประเมินค่า	 

5	ระดับ
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ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มจ�านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4		จากโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ	และจังหวัดยโสธร

 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยท�า

หนงัสอืเพือ่ตดิต่อประสานงานกบัทางต้นสงักดัของตวัอย่าง	

เพื่อขอเก็บข้อมูล	 ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดให้ทางโรงเรียนเป็นผู้สุ่ม

นักเรียนโดยแบบสอบถามได้กลับคืนมาทั้งสิ้น	จ�านวน	995	

ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 เป ็นการวิ เคราะห ์สภาพการเรียนรู ้และ 

สร้างองค์ประกอบพฤติกรรมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร	์

จ�านวน	38	ข้อค�าถาม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 	 	 4.1	 สภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร	์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

													 	 4.2	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	

(Exploratory	 Factor	 Analysis:	 EFA)	 ใช้ข้อมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามจ�านวน	995	ฉบับ	โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 ทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร

ด้วยการวิเคราะห์	 Kaiser-Meyer-Olkin	 Measure	 of	

Sampling	Adequacy	:	KMO	พร้อมทัง้	สกดัองค์ประกอบ

ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (Principal	

Component	Analysis)	และหมุนแกนองค์ประกอบแบบ

มุมฉาก	 (Orthogonal	 Rotation)	 ด้วยวิธีแวริแมกซ์	

(Varimax)	 เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและต้ังชื่อองค์

ประกอบ

ผลการวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

	 1.	ส่วนค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ของตวัแปร

ทั้ง	 38	 ตัวแปร	พบว่ามีค่าเฉลี่ย	 3.04	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	เท่ากับ	0.74	ดังตารางที่	2
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ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของตัวแปรทั้ง	38	ตัวแปร
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ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของตัวแปรทั้ง	38	ตัวแปร	(ต่อ)
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 2.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	

(Exploratory	 Factor	 Analysis	 :	 EFA)	 ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (Principal	 Component	

Analysis)	โดยน�าเสนอผลดังนี้											

	 	 2.1	 พิจารณา	 ค่า	 Kaiser-Meyer-Olkin	

Measure	of	Sampling	Adequacy	:	KMO	เพือ่ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของข้อมูล	ดังตารางที่	2

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ค่า	 KMO	 เท่ากับ	 .945	 

ซึ่งมีค่ามากกว่า	 .5	 และมีค่าเข้าใกล้	 1	 สรุปได้ว่าข้อมูล 

ที่มีอยู ่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	ผลการทดสอบ	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

(appox.	chi	–	square	=	38840,	sig	=	.000)	แสดงว่า

ตวัแปรต่าง	ๆ 	มคีวามสมัพันธ์กนั	มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้

เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบในการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป

	 	 2.2	 สกัดองค์ประกอบ	 ด้วยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบหลัก	 (Principal	Component	Analysis)	

และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก	 (Orthogonal	

Rotation)	 ด้วยวิธีแวริแมกซ์	 (Varimax)	 เพื่อจัดตัวแปร 

เข้าองค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบ	 ผลปรากฏ 

ดังตารางที่	3
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	 จากตารางท่ี	4	เมือ่พิจารณาค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ

หลงัการหมนุแกนองค์ประกอบโดยวธิแีวรแีมกซ์	(Varimax)		

โดยพิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	0.3	ขึ้น	ไป	ซึ่งทั้ง	38	

ตัวแปร	มีน�้าหนักองค์ประกอบมากกว่า	0.3	ผู้วิจัยจึงได้จัด

ตัวแปรพฤติกรรมการสร ้างองค ์ความรู ้ด ้วยตนเอง	 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกตอนปลาย	 ให้อยู่ในองค์

ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูง	 ได้ผลการจัดกลุ่ม

องค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบ	ดังนี้

	 องค์ประกอบที	่1	องค์ประกอบด้านการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกัน	บรรยายได้ด้วยตัวแปร	11	ตัวแปร	น�้าหนัก

องค์ประกอบตั้งแต่	0.680	-	0.631	ประกอบด้วย	ตัวแปร

ท่ีเรยีงล�าดบัตามน�า้หนกัองค์ประกอบมากทีส่ดุ	3	อนัดบั	คอื	

ตัวแปรที่	10	นักเรียนได้ค้นพบแนวคิดและความรู้ใหม่จาก

การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้(.841)	ตวัแปรที	่1	นกัเรยีนได้สนทนา

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 แนวคิด 

ร่วมกันระหว่างเพื่อน	 (.837)	 และตัวแปรท่ี	 2	 นักเรียนได้

สนทนาเพือ่แลกเปลีย่นความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	แนวคดิ

ร่วมกนัระหว่างเพือ่น	(.829)	ตามล�าดบั	พบว่าองค์ประกอบ 

ท่ี	1	เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ	เท่ากบั	

7.273	 มีร ้อยละของความแปรปรวน	 คิดเป็นร้อยละ	

19.141ของความแปรปรวนทัง้หมด	จะเหน็ไค้ว่าตวัแปรส่วน

ใหญ่อธิบายถึง	 การมีปฏิสัมพันธ์	 การแลกเปลี่ยนความคิด

ร่วมกนั		จงึตัง้ชือ่ให้เหมาะสมว่าองค์ประกอบด้าน	การแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 องค์ประกอบที	่2	องค์ประกอบด้านด้านการค้นคว้า

องค์ความรู้	บรรยายได้ด้วยตัวแปร	8	ตัวแปร	น�้าหนักองค์

ประกอบตัง้แต่	0.562	-	0.896	ประกอบด้วย	ตวัแปรทีเ่รยีง

ล�าดับตามน�้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด	 3	 อันดับ	 คือ	

ตัวแปรที่	17	นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลโดยการส�ารวจ	(.896)	

ตัวแปรที่	18	นักเรียนได้ค้นหาค�าตอบโดยการลงมือท�าการ

ทดลอง	 (.871)	 และตัวแปรที่	 31	 นักเรียนค้นหาความรู้	

ทักษะ	 ประสบการณ์	 และแนวคิดต่าง	 ๆ	 ผ่านเครื่องมือ 

ท่ีหลากหลาย	 (.859)	 ตามล�าดับ	 พบว่าองค์ประกอบที่	 2	

เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ	 เท่ากับ	

6.203	มร้ีอยละของความแปรปรวน	คดิเป็นร้อยละ	16.323	

ของความแปรปรวนทั้งหมด	 จะเห็นไค้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่

อธบิายถงึ	การค้นคว้างองค์ความรูด้้วยเครือ่งมอื	และวธิกีาร

ต่าง	ๆ 	จงึตัง้ชือ่ให้เหมาะสมว่าองค์ประกอบด้านการแสวงหา

ความรู้

	 องค์ประกอบที่	3	องค์ประกอบด้านการผสานองค์

ความรู้	 บรรยายได้ด้วยตัวแปร	 7	 ตัวแปร	 น�้าหนักองค์

ประกอบตัง้แต่	0.750	-	0.832	ประกอบด้วย	ตวัแปรทีเ่รยีง

ล�าดับตามน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 3	 อันดับ	 คือ	

ตัวแปรที่	 26	 นักเรียนมีการน�าเสนอการคิดเปรียบเทียบ 

ยกตัวอย่างความรู้	ทักษะประสบการณ์	และแนวคิดต่าง	ๆ	

(.832)	ตวัแปรที	่28	นกัเรยีนได้แนะน�าเพือ่นและแสดงความ

คิดเห็นในบันทึกความรู้	 ของเพื่อนที่บันทึกไว้	 (.828)	 และ

ตวัแปรที	่25	นกัเรยีนได้น�าเสนอความรู	้ทกัษะประสบการณ์	

และแนวคดิต่าง	ๆ 	ในรปูแบบของตวัอกัษร	รปูภาพ	เอกสาร	

แผนผงั	(.826)	ตามล�าดบั	พบว่าองค์ประกอบที	่3	เป็นแหล่ง

ความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ	 4.988	 มีร้อยละ 

ของความแปรปรวน	 คิดเป็นร้อยละ	 13.128	 ของความ

แปรปรวนท้ังหมด	 จะเห็นไค้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึง	

การตรวจสอบ	 การประมวลและการผนวกองค์ความรู	้ 

จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่าองค์ประกอบด้าน	 การสังเคราะห์

ความรู้

	 องค์ประกอบที	่4	องค์ประกอบด้านด้านการน�าองค์

ความรู้ไปใช้	บรรยายได้ด้วยตัวแปร	7	ตัวแปร	น�้าหนักองค์

ประกอบตัง้แต่	0.823	-	0.590	ประกอบด้วย	ตวัแปรทีเ่รยีง

ล�าดับตามน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 3	 อันดับ	 คือ	

ตวัแปรที	่32	นกัเรยีนแสดงความคดิเห็นในประเดน็เกีย่วกบั

เร่ืองที่ก�าลังจะเรียน	 โดยอ้างถึงข้อสังเกตหรือข้อมูล	 

ที่นักเรียนมีมาก่อนหน้านี้	 (.823)	 ตัวแปรที่	 33	นักเรียนมี

การประเมนิค่าสรปุหรอืลงความเหน็จากเร่ืองท่ีศกึษา	ในชัน้

เรียน	(.817)	และตัวแปรที่	35	นักเรียนมีการน�าความรู้จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ่วมกันมาช่วย	 ในการตัดสินใจ	 

และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 (.738)	 ตามล�าดับ	 

พบว่าองค์ประกอบที่	 4	 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวม 
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ขององค์ประกอบ	 4.988	 มีร้อยละของความแปรปรวน	 

คดิเป็นร้อยละ	13.128	ของความแปรปรวนทัง้หมด	จะเหน็

ได้ว่าตวัแปรส่วนใหญ่อธบิายถงึ	การอ้างองิข้อมลูทีม่อียูเ่ดมิ	

การสรุปประเมินค่า	 การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	

การสะท้อนผลการเรียนรู้	 การสร้างชิ้นงาน	 จึงต้ังชื่อให้

เหมาะสมว่าองค์ประกอบด้าน	การน�าองค์ความรู้ไปใช้

	 องค์ประกอบที	่5	องค์ประกอบด้านการบนัทกึองค์

ความรู้	 บรรยายได้ด้วยตัวแปร	 5	 ตัวแปร	 น�้าหนักองค์

ประกอบตัง้แต่	0.864	-	0.615	ประกอบด้วย	ตวัแปรทีเ่รยีง

ล�าดับตามน�้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด	 3	 อันดับ	 คือ	

ตัวแปรที่	 19	 นักเรียนได้จดบันทึกการสนทนาในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ในชั่วโมง	วิทยาศาสตร์	 (.864)	ตัวแปรที่	 20	

นักเรียนบันทึกค�าแนะน�าและความคิดเห็นต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ

การเรียนวิทยาศาสตร์	 (.854)	 และตัวแปรที่	 21	 นักเรียน

สรปุความรูท้างวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้

แล้วจัดท�าเป็นบันทึกความรู้	 (.828)	 ตามล�าดับ	 พบว่า 

องค์ประกอบที่	 5	 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์

ประกอบ	 3.884	 มีร้อยละของความแปรปรวน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	10.221	ของความแปรปรวนทั้งหมด	จะเห็นไค้ว่า

ตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึง	การสรุป	การบันทึกองค์ความรู้

ที่ได้	 จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่าองค์ประกอบด้าน	 การบันทึก

องค์ความรู้

อภิปรายผล

	 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 พฤติกรรม 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 

1.	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 2.	 การแสวงหาความรู	้	

3.การสังเคราะห์ความรู ้	 4.	 การน�าความรู ้ไปใช้	 และ	 

5.การวิเคราะห์ความรู้	 โดยองค์ประกอบที่	 1	 การแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สังคมของ	เอ็นเก็ตสตอน	(1999)	ที่กล่าวว่า	การเรียนรู้เป็น

กจิกรรมทางสงัคม	ทกุคนมบีทบาทหน้าทีแ่ละมปีฏสิมัพนัธ์

การเรียนรู้ร่วมกัน	 การท�าความเข้าใจปรับตัวให้อยู่ร่วมกับ

คนอืน่ได้	การสร้างสงัคมทางการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ควรให้

ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน	 เรียนรู้ความเป็น

มนุษย์	รู้จัก	รัก	เกลียด	แพ้	ชนะ	ให้อภัย	และเข้าใจความ

เป็นไปของชวีติมนษุย์และสิง่แวดล้อม	การเรยีนรู	้ทางสงัคม

เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อได้รับการปรับเปลี่ยน

จากการสังเกตและกระท�าตามแบบ	 และแนวคิดของ 

แมนสตีล	 และ	 เฮวสโตน	 (1999)	 ที่กล่าวว่า	 เม่ือเกิด 

การเรียนรู้ก็จะสร้างเป็นความสัมพันธ์ภายในระหว่างกลุ่ม

องค์ประกอบที่	 2	 การแสวงหาความรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

กระบวนทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่	21	ของ	

วิจารณ์	พานิช	(2555)	ผู้เรียนต้องสามารถสืบเสาะ	ข้อมูล

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไต้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สือ่สารอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดเีมือ่จะจดัการเรยีนการ

สอนวิทยาศาสตร์ให้ตรงตามจริง	 ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้

สร้างและผูซ้มึซบัความรู้	โดยอาศยัเครือ่งมอืทางการเรียนรู้

ที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนตหรือสังคมออนไลน์	

หรือการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร	 มาท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 องค์ประกอบที่ 3  

การสงัเคราะห์ความรู	้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ	Knowledge	

construction	 ของเอ็จเจน	 และ	 เคาแช็ค	 (1996)	 เป็น 

การออกแบบความรู้ตามแนวคิดของการสร้างสรรค์ความ

รอบรู้ท่ีใช้ในหลักการของ	 ปัญญาประดิษฐ์	 กล่าวคือ	 

การสร้างความรอบรูใ้นระบบการเรยีนรูข้องเครือ่งจกัรเพือ่

สร้างระบบ	 ฐานความรอบรู้	 และใช้ในระบบ	 Expert	

system	การสร้างทกัษะเพือ่แสวงหาความรูแ้ละศกึษาเรยีน

รูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างมกีระบวนการ	เช่น	ทบทวนความรูเ้ดมิ

แสวงหาความรูใ้หม่ทีเ่ชือ่มโยงกบัความรูเ้ดมิ	วเิคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้	 องค์ประกอบที่	 4	 การน�าความรู้ไปใช้	 

ซึง่สอดคล้องกบัสมรรถนะทีส่�าคญัของผูเ้รยีนตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในสมรรถนะด้านความ

สามารถในการคิด	 เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

การคดิอย่างสร้างสรรค์	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และการ

คิดเป็นระบบ	 เพื่อน�าไปสู ่การสร ้างองค์ความรู ้หรือ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองงและสังคมได้

อย่างเหมาะสม	และสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้
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ปัญหา	 เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 

ต่าง	ๆ	ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก

เหตุผล	คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ	เข้าใจ	ความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหลุการณ์ต่าง	ๆ	ในสังคมแสวงหา

ความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

และมีการตัดผู้สนใจที่มีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบ

ที	่เกดิขนืต่อตนเอง	สงัคมและสิง่แวดล้อม	และองค์ประกอบ

ที่	5	บันทึกองค์ความรู้	ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบนัก

ปราชญ์	 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	

ได้พระราชทานอรรถาอธิบาย	สุ	จิ	ปุ	ลิ	ไว้ว่า	สุ	คือ	สุตมย

ปัญญา	ปัญญาทีเ่กดิจากการฟัง	ตคีวามว่า	การฟังคือ	การฟัง

คือการรับสารหรือสาระทั้งปวงจากสื่อต่าง	ๆ	มิใช่แต่เฉพาะ

การฟังทางหูอย่างเดียว	 จิ	 คือ	 จินตมยปัญญา	 	ปัญญาเกิด

จากการคิด	รู้จักไตร่ตรองโดยใช้เหตุผล	วิเคราะห์ช่วยให้เกิด

จินตนาการและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 ปุ	 คือ	 ปุจฉา	 

แปลว่า	 ถาม	 ต้องมีการปรารถนาค�าตอบเพ่ิมด้วยวิธีการ 

ต่าง	 ๆ	 ให้มีปัญหางอกเงยยิ่ง	 ๆ	 ขึ้น	 แนวโน้มทศวรรษหน้า	 

ปุ	 เป็นเรื่องส�าคัญ	 ลิ	 คือ	 ลิขิต	 จดบันทึก	 ต่อมาค�าว่า	 จด	 

ก็ขยายเป็นการพิมพ์	 การท�าฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์	 

(ปองพล	อดิเรกสาร,	2548)

ข้อเสนอแนะ

	 การวจิยัครัง้นีเ้กดิข้อค้นพบเพือ่เป็นแนวทางส�าหรบั

ผู้สนใจ	ซึ่งผู้วิจัยของน�าเสนอออกเป็น	2	ประเด็นดังนี้

	 	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการ

สร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเองส�าหรับนักเรียนในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบ 

การเรียนรู ้ที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้าง 

องค ์ความรู ้ด ้วยตนเองของนักเรียนและจัดกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวิชาที่จัดการเรียนรู้

 	 2.	ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 	 2.1	 ควรน�าข้อมูลไปท�าการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือยืนยันผลของข้อมูลของแต่ละ 

องค์ประกอบและน�าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบไป

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ	 บริบทของเน้ือหา

และธรรมชาติวิชาท่ีช ่วยจะเสริมสาร้างความสามารถ 

ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

	 	 	 2.2	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงส�ารวจและได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็น

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 28	 เท่าน้ัน	 

ดังน้ัน	 การท�าวิจัยคร้ังต่อไปอาจศึกษาและเก็บข้อมูล 

กับตัวอย่างที่อยู่ในระดับชั้นอื่น	 ๆ	 เพื่อจะได้องค์ประกอบ 

ของของพฤติกรรมการสร ้างองค ์ความรู ้ด ้วยตนเอง	 

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับนั้น	ๆ
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Active learning management model for improving the learning 

and scientific innovations skills of high school students

อุบลวรรณ	ไท้ทอง1,	มาลีรัตน์	ขจิตเนติธรรม2	และ	กานต์ตะรัตน์	วุฒิเสลา3

Ubonwan	Thaithong1,	Maleerat	Kajitnatitham2	and	Kantarat	Wuttisala3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์	คือ		1)	เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 2)	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	3)เพ่ือตรวจสอบประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีน
รูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	ตวัอย่างเป็นนกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล	จ�านวน	70	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	และ	4)	เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองในขั้นที่	3	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	และการทดสอบค่าที
	 ผลการวิจัยพบว่า	องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบด้วย	4	องค์ประกอบคือ	หลักการ	จุดประสงค์	
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบ	และการวัดและประเมนิผลทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม	รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ประเมนิ
จากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมในระดับมาก	 คะแนนทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อรปูแบบการจดัการเรียนรู	้เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละ

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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 ABSTRACT

	 This	research	and	development	aimed	to	1)	Synthesize	the	elements	of	the	learning	management	

model	 In	 order	 to	 develop	 learning	 skills	 and	 scientific	 innovations	 2)	 Develop	 a	 proactive	 learning	

management	model	to	develop	learning	skills	and	scientific	innovation	of	high	school	students,	5	experts	

were	assigned	to	review	of	the	model.		3)	Examine	the	effectiveness	of	a	proactive	learning	management	

model	to	develop	learning	skills	and	scientific	innovation.	Of	high	school	students	for	example,	a	group	

of	70	Mathayomsuksa	4	students,	High	School,	Trakan	Phuetphon	School,	acquired	by	cluster	sampling.		

Study	the	opinions	of	students	towards	the	proactive	learning	management	model	to	develop	the	learning	

skills	and	scientific	innovations	of	the	upper	secondary	school	by	being	the	experimental	group	students	

in	step	3.	The	statistics	employed	was	percentage,	standard	deviation,	factor	analysis,	and	t-test.

	 The	results	revealed		The	components	of	proactive	learning	management	consist	of	4	elements:	

principles,	objectives,	 learning	process,	management	according	to	the	format.	And	measurement	and	

evaluation	of	learning	and	innovation	skills.	The	model	developed	by	experts	is	appropriate	at	a	high	

level.	Learning	skill	scores	and	innovation	of	the	experimental	group	were	significantly	higher	than	the	

control	group	at	the	level	of	.05.	Students'	opinions	on	the	learning	management	model	to	develop	

learning	skills	and	scientific	innovation	Of	students	in	the	overall	picture	is	at	a	high	level

KEYWORDS:	ACTIVE	LEARNING	/	LEARNING	AND	SCIENTIFIC	INNOVATIONS	SKILLS	/	HIGH	SCHOOL	STUDENTS

บทน�า

	 ปัจจุบันสังคมแห่งการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไป	 โลกของ

ข่าวสาร	 แหล่งความรู้ต่าง	 ๆ	 ไม่ได้อยู ่เพียงในเอกสาร	 

ต�ารา	 หรือเรียนรู้ได้จากครู	 อาจารย์เหมือนในอดีต	 ดังนั้น	

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับโลกยุคใหม่	 ต้องเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะ 

ที่จ�าเป็นในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี	 21	 โดยมี	 3	 ด้าน 

ที่ส�าคัญ	คือ	ด้านที่	1	ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ที่นักเรียนต้องหมั่นฝึกฝน	พัฒนาตนเอง	เรียนให้เกิดทักษะ			

เรยีนโดยการปฏบิตั	ิทกัษะด้านนีเ้ป็นตวัก�าหนดความพร้อม

ของนักเรียนในการเข้าสู ่การท�างานซึ่งมีความซับซ้อน 

เพิม่มากขึน้ในบรบิทของโลกยคุปัจจบุนั	เน้นให้นกัเรยีนเกดิ

การเรยีนรู	้มกีารคดิวเิคราะห์	การสือ่สาร	ความร่วมมอื	และ	

ความคิดสร้างสรรค์	 ด้านที่	 2	 ด้านสารสนเทศ	 สื่อและ

เทคโนโลย	ีทีค่วรฝึกฝนให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใช้

สารสนเทศ	 สื่อ	 และเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 และ	 ด้านที่	 3	 

ด้านทกัษะชวีติและการท�างาน	ทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนมทีกัษะ

ทางสงัคม	รูจ้กัปรบัตวั	มคีวามยดืหยุน่	มคีวามเป็นผูน้�า	และ

มีความรับผิดชอบ	 วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่	

21	มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	คือ		กระบวนการเรียน

รูเ้ป็นแบบเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั	โดยมคีรเูป็นเพยีงผูเ้อือ้ให้

เกดิการเรยีนรูเ้ท่านัน้	การเรยีนรูเ้ป็นแบบสร้างประสบการณ์	

โดยเน้นให้นักเรียนค้น	 คว้าหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	

เป็นการศึกษาที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ว่า	 จะเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองต่อไปอย่างไร	

	 การเตรียมคนไทยให้เป็นพลเมืองในศตวรรษที่	 21	

หรอืการเตรยีมคนไทย	4.0	(กองบรหิารงานวจิยัและประกัน

คุณภาพการศึกษา,	2559)	ได้เสนอโมเดลในการขับเคลื่อน

ประเทศไทยสูค่วามมัง่คัง่มัน่คง	และยัง่ยนืในด้านการศกึษา

ว่าต้องปรับเปลี่ยนใน	4	มิติดังต่อไปนี้	มิติที่	1	เปลี่ยนจาก
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คนไทยที่มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ�ากัด	 เป็น 

คนไทยที่มีความรู ้และทักษะสูงมีความสามารถใน 

การรงัสรรค์นวตักรรม	มติทิี	่2	เปล่ียนจากคนไทยทีม่องเน้น

ประโยชน์ส่วนตน	เป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ	และมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม	 	 มิติที่	 3	 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ	

Thai-Thai	เป็นคนไทยแบบ	Global	Thai	มคีวามภาคภมูใิจ

ในความเป็นไทยและสามารถยนือย่างมศีกัดิศ์รใีนเวทสีากล	

มิติที่	4	เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น	Analog	Thai	เป็นคนไทย

ที่เป็น	Digital	Thai	สามารถด�ารงชีวิต	เรียนรู้ท�างาน	และ

ประกอบธุรกิจได้	 อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล	และ

ต้องท�าการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้	4	กระบวนการ

เรียนรู ้	 คือ	 1)	 การปรับเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้าง 

แรงบนัดาลใจ	มคีวามมุง่มัน่	เพือ่ให้มชีวีติอยูอ่ย่างมีพลงัและ

มีความหมาย	 2)	 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความ

คิดสร้างสรรค์	 และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม

ใหม่	 ๆ	 3)	 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ	

ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้	4)	การปรบัเปลีย่นเรยีนรู้เพือ่

มุง่การท�างานให้เกดิผลสมัฤทธิ	์จะก่อให้เกดิการปรบัเปลีย่น

เป้าหมายและระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้	กระบวน

ทัศน์และทักษะครู	 หลักสูตรการเรียนการสอน	 รูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้	 	 ตลอดจนระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้

ส�าหรับในด้านการศึกษานั้น	การศึกษา	1.0	คือยุคครูบอก

ให้เชื่อตาม	ครูมีบทบาทเป็นครู	การศึกษา	2.0	คือยุคของ

การสร้างองค์ความรู ้ร ่วมกันด้วยความช่วยเหลือจาก

อนิเทอร์เนต็แต่การเข้าถงึยงัจ�ากดั	การศกึษา	3.0	คอืยคุของ

การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันและสร้างความรู้เดิมขึ้นมาใหม่	

และการศึกษายุค	 4.0	 คือยุคที่มีการสร้างความสนใจราย

บคุคลและจากการรวมตวัของคนทีม่แีรงผลกัดนัเป็นทมี	เช่น	

พื้นที่ที่มีนวัตกรรมเป็นจุดเน้น	ขยายองค์ความรู้โดยการให้

วงจรผลสะท้อนกลับจากการสร้างนวัตกรรมเชิงบวก	

(ไพฑูรย์	 สินลารัตน์,	 2559)	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้

นกัเรยีนเป็นนกัเรยีน	3.0	จงึไม่เพยีงพอ	ครใูนศตวรรษที	่21		

นอกจากเป็น	ครู	1.0	ครู	2.0	และครู	3.0	แล้ว	ยังต้องปรับ

เปลีย่นตนเองให้เป็นคร	ู4.0	ด้วยจงึจะสามารถท�าให้นกัเรยีน

กลายเป็นนกัเรยีน	4.0	และสามารถด�ารงตนให้ประสบความ

ส�าเร็จได้ในศตวรรษที่	 21	 การจัดการเรียนรู้ของครู	 4.0	 

จะต้องเป็นการจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นการคดิสร้างสรรค์ทีจ่ะน�า

ไปสูก่ารผลตินวตักรรม	(ดเิรก	พรสมีา,	2559)	ซึง่สอดคล้อง

กับแม็คเฟดเย่น	 (อ้างถึงใน	 เนาวนิตย์	 สงคราม,	 2557)	 

ได้กล่าวถงึระดบัของความรูท้ีจ่ะสร้างสรรค์นวตักรรม	ได้แก่	

1)	 ความรู้แสวงหา	 คือความรู้พื้นฐานที่ได้มาจากการเรียน

ในชัน้เรยีน	2)	ความรูเ้ฉพาะทาง	เกดิจากการทีค่รสูนบัสนนุ

ส่งเสริมให้นักเรียนน�าความรู้เดิมมาบูรณาการให้ได้ความรู้

ใหม่และ	3)	ความรู้สร้างสรรค์	 เป็นความรู้ขั้นสูงสุด	ที่เกิด

จากการน�าความรู	้2	ขัน้แรกมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ซึง่

การมีความรู ้สร ้างสรรค์จะท�าให้สามารถสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่	ๆ	ขึ้นได้

	 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 

เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ	 หรือ

ลงมือท�า	และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยคุศตวรรษที	่21	การเข้าถงึองค์ความรูใ้หม่	ๆ 	การเข้าถงึ

แหล่งข้อมลู	และการตดิต่อสือ่สารแบบไร้พรมแดนสามารถ

ท�าได้ทุกที่ทุกเวลา	 ท�าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเน่ือง	 ครูจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมให้สอดคล้องกับการเรียนรู ้

ของนกัเรยีน	สงัคม	และเทคโนโลย	ีโดยปรบัเปล่ียนบทบาท

จากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ

พัฒนานักเรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้

ทักษะต่าง	 ๆ	 สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง	 จนเกิดเป็นการ

เรียนรู้อย่างมีความหมาย	 (สิริพร	 ปาณาวงษ์,	 2557)	 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกน้ีจะให้ความส�าคัญกับ 

การมีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนรู ้ของนักเรียน	

ครอบคลมุวธีิการจดัการเรยีนรูห้ลากหลายวธิ	ีเช่น	การเรยีน

รู้จากกรณีศึกษาการเรียนรู้จากการสืบค้น	 การเรียนรู้จาก 

การท�ากจิกรรม		การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	การจดัการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	และ	การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ทักษะกระบวนการคิด	เป็นต้น	และส่งเสริม	หรือกระตุ้นให้

นักเรียนเป็นผู ้มีบทบาทหลักในการเรียนรู ้ของตนเอง	 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

284

การส่งเสริมมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู

กบันกัเรยีน	ด้วยเทคนคิหรอืกจิกรรมต่าง	ๆ 	ซึง่ครมูบีทบาท 

ในการอ�านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

ให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 จนเกิดเป็นการเรียนรู้

อย ่างมีความหมาย	 ดังนั้น	 การจัดการเรียนรู ้ เชิงรุก 

จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	 เนื่องจากเป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิด	 ซึ่ง	 (ทิพวัลย์	 สุทิน,	

2556)	 กล่าวว่า	 ทักษะการคิดเป็นทักษะส�าคัญ	 เพราะผู้ที่

จะสร้างองค์ความรู้ใหม่	 สร้างนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาที่

สร้างสรรค์ได้ส�าเร็จ	 จะต้องเป็นผู้ที่มีคิดเป็น	 ซึ่งสอดคล้อง

กบันายแพทย์วจิารณ์	พานชิ	(2555)	ทีก่ล่าวการจดัการเรยีน

รู ้ที่พัฒนาทักษะเหล่านี้แต่ ่ละทักษะต้องให้นักเรียน/

นักศึกษา	 เรียนและฝึกทักษะเหล่านี้ผ่านการเรียนโดยการ

ลงมือปฏิบัติ	 และคิดทบทวน	 หรือเรียนแบบ	 Active	

Learning	 โดยครู/อาจารย์	 ท�าหน้าที่ออกแบบกิจกรรม	 

ดังนัน้การจะพฒันานกัเรียนให้เป็นนกัเรยีนในศตวรรษที	่21	

ครูจะต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก	
	 วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง	 ซ่ึงมีเนื้อหา 
ทีเ่น้นกระบวนการทดลอง	และการใช้สารเคมเีป็นส่วนใหญ่	
ดั งนั้นการเรียนการจัดการเรียนรู ้ จึ งต ้องมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาให้ครบทั้งด้านสติ
ปัญญา	ทกัษะ	และอารมณ์	เนือ่งจากการเรยีนรูข้องนกัเรียน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน	 ดังนั้น
ป ัจจัยที่มีผลต ่อการเรียนรู ้ของนักเรียนโดยตรงเช ่น	 
ครู	 กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 	 และสิ่งที่อยู ่รอบ	 ๆ	 
ตัวนักเรียน	(สมสุข	ธีระพิจิตร,	2545)	แต่ในปัจจุบันพบว่า
นักเรียนวิชาเคมี	 ส่วนมากมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชา
เคมีต�่า	 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา	 พบว ่า	 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	
ปีการศึกษา	 2560	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 รายวิชา
วิทยาศาสตร์	สาระที่	3	สารและสมบัติของสสาร	มีจ�านวน
ผู้เข้าสอบทั่วประเทศ	ทั้งหมด	704,697	คน	มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ	 29.37	 คะแนน	 และนักเรียนส่วนใหญ่มี

คะแนนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง	 ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจาก
การจัดกระบวนการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนไม่สามารถเข้าใจในบท

เรียน	หรือน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
	 	 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน	 ผู้วิจัยจึงสนใจ 
ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างแท้จริง	สามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาได้	น�า
ความรู้ทีได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	 เน่ืองจาก
นักเรียนได้เรียนรู้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้บัเพือ่นในชัน้เรยีนท�าให้เข้าใจในเนือ้หาอย่างแท้จรงิ	 
ทัง้ยงัมกีารสะท้อนความรูท้ีเ่กดิขึน้ท�าให้นกัเรยีนเกดิทกัษะ 
การคดิข้ันสงู	สามารถแก้ปัญหาต่างจนเกดิเป็นประสบการณ์	
น�าไปสู่การคิดสร้างสรรค์	จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้	นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะการสือ่สารจากการแลกเปลีย่นความ
รู้และการน�าเสนอ	 รวมถึงได้ฝึกทักษะการท�างานร่วมกับ 
ผูอ้ืน่	โดยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุจะท�าให้นกัเรยีนมี
ทกัษะการเรยีนรูท้ีส่ามารถจะเป็นนกัเรยีนในศตวรรษที	่21	
และเป็นคนไทย	4.0	ทีส่ามารถแข่งขนักบัสงัคมโลกได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้	 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 3.	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 4.	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูป
แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เชิ งรุก 
เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	ผูว้จิยัใช้รปูแบบการ
วิจัยและพัฒนา	 มีขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย	 4	 ระยะ	
ดังนี้
	 ระยะที่	 1	 สังเคราะห์องค์ประกอบของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	 โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ตัวชี้วัดใน
ทักษะการเรยีนและนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	จากเอกสาร
ทางวิชาการ	 หนังสือ	 บทความ	 วารสาร	 และรายงาน 
การวิจัยที่เก่ียวข้อง	 จากนั้น	 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีส่ามารถพฒันาตวัชีว้ดัทกัษะการเรียน
รู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	ด�าเนินการโดยใช้	วิธีการ
วิจัย เอกสาร	 (Documentary	 Research)	 เป ็น 
การสังเคราะห์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พิมพ์เผยแพร่
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551-2561	 จากนั้นน�ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ที่สามารถพัฒนาตัวชี้วัดทักษะการเรียนรู ้และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาสังเคราะห์องค์ประกอบของ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ตอนปลาย
	 ระยะที่	 2	 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 น�าผลที่ได้จาก 
การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์มาจดัท�าโครงร่างรปูแบบ	ประกอบไปด้วย	หลกั
การ	 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ	การวัดและประเมิน
ผลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 และ
คู่มือการใช้รูปแบบ	 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน 
เพื่อพิจารณาคุณภาพ	 ความถูกต้องและความเหมาะสมใน
การน�าไปใช้ของรปูแบบ	และคณุภาพของเครือ่งมอื	จากนัน้
น�าด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า
	 ระยะที่	 3	 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรูเ้ชงิรกุเพือ่พัฒนาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทาง

วิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
ใช้การวิจัยก่ึงทดลองรูปแบบการวิจัยแบบ	 pretest-
posttest	 design	 โดยการน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เชิงรุกเพื่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นขั้นตอนการน�า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ได้พัฒนาข้ึน	 และผ่าน 
การตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของเน้ือหา	
กิจกรรมและเคร่ืองมือประเมินผลแล้ว	 ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนตัวอย่าง	 ประชากรในกาธยมศึกษาชั้นปีที่	 4	 -	 6	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	29	จ�านวน
ทั้งสิ้น	34,788	คน	ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	คือ	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล	อ�าเภอ
ตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ห้องเรียน	 ได้มาโดย 
การสุม่แบบหลายขัน้ตอนอย่างง่าย	โดยในขัน้แรกใช้การสุม่ 
แบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เพื่อเลือกระดับ 
ชั้นจากนักเรียนชั้น	 ม.4	 ม.5	 และ	 ม.6	 ได้นักเรียน	 ระดับ 
ชัน้	ม.4	จากนัน้เลอืกตวัอย่างจากนกัเรียนชัน้	ม.	4	เนือ่งจาก
การจัดชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ของโรงเรียน	
เป็นแบบคละความสามารถโดยใช้ผลคะแนนการสอบ 
วดัความรูพ้ืน้ฐานเป็นเกณฑ์	คละพฤตกิรรม	และเพศดงันัน้
ในแต่ละห้องเรียนจึงมีจ�านวนเพศและความสามรถเท่ากัน	
ยกเว้นห้องเรยีนพเิศษ	จงึเลอืกชัน้	ม.4/5	และ	4/8	เนือ่งจาก
เป็นห้องที่มีจ�านวนนักเรียนเท่ากัน	 และอัตราส่วนนักเรียน
ชายต่อนักเรียนหญิงเท่ากัน	จากนั้นน�านักเรียนทั้งสองห้อง	
มาทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน 

เป็น	2	กลุ่ม	คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ดังตาราง

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตาราง	พบว่ากลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่แตกต่าง

กันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ	 .05	 สามารถ 

ใช้ศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบผลของการจดัการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
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กันได ้	 ท�าการสุ ่มกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมด ้วย 

การจบัสลาก	ได้นกัเรยีนห้อง	ม.4/8	เป็นกลุม่ทดลอง	ม.	4/5	

เป็นกลุ่มควบคุม

	 ระยะที่	 4	 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนปลาย	 ใช้การวิจัยเชิงประเมินประชากรในการศึกษา 

ครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 29	 จ�านวนทั้งสิ้น	

34,788	 คนตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4		

โรงเรยีนมธัยมตระการพืชผล		อ�าเภอตระการพชืผล		จงัหวดั

อบุลราชธาน	ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	

เขต	29	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบสอบถาม

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 แบบสอบถามความคิดเห็น

ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 สถิติท่ีใช้	 ได้แก่	 

การหาค่าเฉลี่ย	(x̄)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

ผลการวิจัย

 ผลการด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย	

ปรากฏผลดังนี้

	 ระยะที	่1	ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบรปูแบบ

การจัดการเรียนรู ้	 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้และ

นวัตกรรม	สรุปได้ดังนี้

	 	 1.1	 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาตัวชี้วัด

ของทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 

ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะย่อย	3	ทักษะ	ได้แก่	1)	ทักษะ 

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 2)	 ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา	3)	ทักษะการสื่อสารและ

การร่วมมอื	ระหว่างปี	พ.ศ.	2551	-	2561	จ�านวนทั้งหมด	

176		เร่ือง	จาก	13	มหาวทิยาลยั	พบว่ารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ถูกน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด 

ในทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์

มากที่สุด	 5	 อันดับคือ	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้	 (Inquiry)	 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน	การสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละ

สงัคม	(STS)		การจดัการเรยีนรูด้้วยโครงงานวทิยาศาสตร์

หรอืการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐาน	การจดัการ

เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา	(Stem	Education)	

	 	 1.2	รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันา

ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ประกอบด้วย	 4	 

องค์ประกอบ	 คือ	 1)	 หลักการ	 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน	 

2)	 วัตถุประสงค์	 3)	 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตาม 

รูปแบบ	และ	4)	การวัดและประเมินผล		

	 	 1.3	ขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้ตามรปูแบบ	

การประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	คือ	1)	ก�าหนดปัญหา	หรือ

ความต้องการ	 2)	 การแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู	้

รวบรวมข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน	 3)	 การสร้างองค์

ความรู	้4)	น�าเสนอผลงาน	5)สะท้อนคดิและปรบัปรงุแก้ไข	

ชิ้นงาน	หรือนวัตกรรม	6)	น�าความรู้ไปใช้

	 ระยะที่	2	ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

รู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

สรุปผลได้ดังนี้

	 	 2.1	คณุภาพของรปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้ชงิ

รุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

ที่ประเมินโดยผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านการออกแบบและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียน

รู้	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล	พบว่า	1)	ความ

สอดคล้องและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ขององค์

ประกอบของรูปแบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี		2)	ความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนา

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์โดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับดี	 3)	 ความเหมาะสมของคู่มือการใช ้

รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีน

รูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์โยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี	

4)	ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	

แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นมี

ความตรงเชิงเนือ้หา	มคีวามเหมาะสม	สามารถน�าไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้และ

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายได้

	 	 2.2	รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันา

ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร	์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 มีค ่า	 ดัชนี

ประสิทธิผล	(E.I.)	เท่ากับ	0.79	หมายความว่า	ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 คือมากกว่า	 0.50	 สรุปว่า	 รูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีทั้งความตรงภายในและความตรงภายนอก	

สามารถน�าไปใช้เพ่ือพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้

	 	 2.3	รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันา

ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มี

ประสิทธิภาพ	(E1/E2)	เท่ากับ	79.49/73.36	เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	70/70
	 ระยะที	่3	ผลการทดลองใช้ของรปูแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
สรุปผลได้ดังนี้
	 	 3.1	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มคีะแนนทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	.05

	 	 3.2	 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรยีนรูเ้ชงิรกุเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายคะแนน

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3.3	นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีน

รู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	สามารถ

สร้างนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่สามารถน�าไปใช้งาน 

ได้จริง	ผลงานมีคุณภาพในระดับดี

	 ระยะที่	 4	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 สรุปได้ว่า	 ความคิดเห็นของ

นกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ 

เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พบว่า	 นักเรียน 

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี	 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.35	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.75	

อภิปรายผล

	 ระยะท่ี	 1	 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบ

การจดัการเรยีนรู	้เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม

การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เชิ งรุก เพื่ อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ และนวัตกรรม 

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

เร่ิมจากการศึกษาความหมายของค�าว่าทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมเนื่ อ งจาก	 เป ็นค� า ใหม ่ซึ่ ง เกิ ดจาก 

การน�าแนวคิดเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตหรือทักษะใน

ศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นการรวมทักษะที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้

ให้เป็นคนในศตวรรษที่	 21	 จากทักษะเดิมที่มีอยู ่อย่าง

มากมาย		ดงันัน้ในการวจิยัจงึต้องเริม่ต้นจากการสงัเคราะห์

ความหมาย	องค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการเรียนรู้
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และนวัตกรรม	ซึ่งประกอบด้วย	3	ทักษะย่อย	คือ	1)	ทักษะ
การคิดสร ้างสรรค์และนวัตกรรม	 2)	 ทักษะการคิด
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา	 2)	 ทักษะการสื่อสารและ
ความร่วมมือ	 ซึ่งจะท�าให้ได้แนวทางการศึกษารูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมทีเ่หมาะสม	จากนัน้จงึรวบรวมงานวิจยัทีเ่ป็นงาน
วิจยัระดับบณัฑติศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาเนือ่งจากเป็น
งานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว	 
โดยรวบรวมงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร	์
จ�านวน	176	เรือ่ง	จาก	13	มหาวทิยาลยั	มาท�าการวเิคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามรถพัฒนาตัวชี้วัดในทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม	 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่ถูกน�าไปใช้มากที่สุดในการพัฒนาตัวชี้วัดทักษะการคิด
สร้างสรรค์	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะ
หาความรู้	 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 และ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา	 ซ่ึงเป็นรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีการผลิตผลงาน	 ชิ้นงาน	 
เพื่อแก้ปัญหา	เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
รู้	ค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
มีการวางแผนการท�างาน	ลงมือด�าเนินการ	วิเคราะห์ข้อมูล
และน�าเสนอผลงาน	นกัเรยีนได้แลกเปลีย่นความรู	้ความคดิ
เห็นร ่วมกันอย่างอิสระ	 ส ่งผลให ้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน	 และมีความรับผิดชอบมากขึ้น	 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ี ถูกน�าไปใช ้การพัฒนาตัวชี้วัดทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแก้ปัญหา	แยกเป็น	2	ทกัษะคอื	ทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการแก้ปัญหา	ได้แก่	
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละสงัคม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นฐาน	 ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่มี 
การก�าหนดสถานการณ์ปัญหามาให้เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะในการแก้ปัญหา	 ในส่วนของทักษะการสื่อสารและ
ความร่วมมอื	พบว่า	มงีานวจิยัทีว่ดัทกัษะในด้านการสือ่สาร
วิทยาศาสตร์	 วัดการท�างานเป็นทีม	 เพียง	 6	 เรื่องเท่าน้ัน	 
ซ่ึงรูปแบบที่ถูกน�ามาศึกษามากที่สุดคือรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียน
รู้ท่ีสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
วทิยาศาสตร์นัน้มลีกัษณะร่วมกนัคอืมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ
จะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างในบางขั้นตอนของ 
การจัดการเรียนรู้หรือการมุ่งหวังให้เกิดผลกับนักเรียน	 ใน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซ่ึงเป็นทักษะที่
ครอบคลมุถึงทกัษะท่ีจ�าเป็นในการเป็นคนแห่งการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่	 21	 จึงต้องมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่การก�าหนด
สถานการณ์ปัญหาต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียน	
เพื่อนักเรียนจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา	 และ
รวบรวมองค์ความรูเ้พือ่หาหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์	คิดค้นนวัตกรรมเพื่อน�ามา
แก้ปัญหา	 ลงมือสร้างนวัตกรรม	 สะท้อนคิดสิ่งที่ได้จาก 
การเรียนรู้	ข้อดีข้อที่ควรปรับปรุงของนวัตกรรม	เพื่อน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมให้เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	และ
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนรูแ้ละในชวีติประจ�าวนั
ได้	และผลจากการสงัเคราะห์รปูแบบการจดัการเรยีนรู้โดย
ค�านึงถึงสิ่งที่มุ ่งจะพัฒนาให้เกิดกับผู ้เรียนจึงสามารถ
สั ง เคราะห ์องค ์ประกอบของรูปแบบที่ มีหลักการ	
วัตถุประสงค์	 และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของ
นักเรียน	 และมีการตรวจสอบได้ด้วยเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพ
	 ระยะที่	 2	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิ งรุก เพื่ อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ และนวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย		 
ผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบการจดัการเรยีนรูค้วามสอดคล้อง	
เหมาะสม	 และความเป็นไปได้อยู่ในระดับดีเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นได้ว่าการด�าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมี
การศึกษา	 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง	 และน�ามา
ก�าหนดองค์ประกอบอย่างสอดคล้องเหมาะสม	 น้ันท�าให ้
ได้มาซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	นอกจากน้ี 
ยังต้องตรวจสอบยืนยันด้วยการน�ารูปแบบไปทดลอง 
น�าร่องกับนักเรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่างแต่ต้องมีบริบทต่าง	 ๆ	
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เหมือนตัวอย่างที่จะท�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลอง
ใช้	เพือ่เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในเชงิปฏบิตักิาร	โดยน�ารปู
แบบการจดัการเรยีนรูซ้ึง่ประกอบด้วยแผนการจดัการเรยีน
รู ้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไปทดลองใช ้แล ้วน�าผลจากการเรียนรู ้ 
ของนักเรียนมาหาค่าประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	พบว่า	 
มีประสิทธิภาพผ ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 70/70	 และ 
ดัชนปีระสทิธผิลผ่านเกณฑ์	0.50	ทีก่�าหนดไว้	ท�าให้สามารถ
ยนืยนัได้ว่ารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้นัน้เป็นรปู
แบบการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเพราะผ่านการตรวจ
สอบคุณตรวจคุณภาพทั้งด ้านความตรงภายในและ 
ความตรงภายนอกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทวัส	 
ดวงภุมเมศ	(2559)	ได้ท�าการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วม
กันเพื่อส่งเสริมความสารถการสื่อสารวิชาวิทยาศาสตร์
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	มกีารด�าเนนิการ
วิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา	 โดยมีการวิจัย	 2		 
ขั้นตอนคือขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ	 และขั้นตอน
การน�ารูปแบบไปทดลองใช้	 ซึ่งในกระบวนการพัฒนารูป
แบบนั้นเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์	แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความ
สามารถในการสือ่สารวชิาวทิยาศาสตร์	จากนัน้จดัท�าร่างรปู
แบบการเรียนรู ้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจให้ค�าแนะน�า	 
จากนั้นแก ้ ไขและน�าให ้ผู ้ เชี่ ยวชาญตรวจประเมิน 
ความเหมาะสม	 และปรับปรุงแก ้ไขตามค�าแนะน�า	 
และน�ารูปแบบไปทดลองน�าร่องกับกลุ่มท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง	 
ซึ่งผลการพัฒนาตามขั้นตอนนี้ท�าให้ได้รูปแบบการเรียนรู ้
ที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของริชชี	 และ	 คลีน
(2007)	ซึง่กล่าวถงึการพฒันารปูแบบต้องมกีระบวนการใน
การพฒันาที่ชดัเจนได้แก่1)	การพฒันารปูแบบโดยมวีธิกีาร
หรอืกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการพฒันาเช่น	การสังเคราะห์รปูแบบใช้
การวจิยัเอกสารการศกึษาบรบิททีเ่กีย่วข้อง	การศกึษาความ
ต้องการจ�าเป็น	 ด้วยการวิจัยเชิงส�ารวจ	 2)	 การตรวจสอบ
ความตรงของรูปแบบทั้งความตรงภายในในการออกแบบ	
และความตรงภายนอกจากผลกระทบในการน�าไปใช้
	 ระยะที	่3	ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียน
รู ้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
การศึกษาผลการใช ้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เชิงรุก 
เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมท�าโดยการน�ามา
น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมที่ผ่านการหาคุณภาพด้วยผู้เช่ียวชาญ
มาแล้วไปทดลองใช ้กับตัวอย่างที่ เป ็นกลุ ่มททดลอง	 
โดยเปรียบเทียบกับนักเรียนกลุ ่มควบคุมท่ีเรียนรู้ด้วย 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย 
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนทักษะ 
การเรียนรู ้และนวัตกรรมสูงกว่านักเรียนที่ เรียนด้วย 
การจัดการเรียนรู้ปกติ	 และมีคะแนนทักษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้เน่ืองจากการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกน้ันนักเรียนเป็นผู้ได้ฝึกการ
วเิคราะห์ปัญหา	ท�าความเข้าใจกบัปัญหา	จากนัน้ค้นหาองค์
ความรู้เพ่ือคิดนวัตกรรมที่จะน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	 และได้ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อเลือกนวัตกรรมท่ีดี
ที่สุดในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ปัญหาและเงื่อนไขที่
ครูก�าหนด	จากนั้นนักเรียนได้ลงมือออกแบบร่างนวัตกรรม	
ออกแบบวิธีการในการสร้างนวัตกรรม	 ทดลองสร้าง
นวตักรรมปรบัปรงุแก้ไขจนได้ชิน้งานทีส่มบรูณ์สามารถใช้ได้
จริง	 และน�านวัตกรรมมาน�าเสนอกับเพื่อนในชั้นเรียน	
ทดลองใช้นวัตกรรมของทั้งกลุ ่มตนเองและกลุ ่มเพื่อน	 
จากน้ันได้สะท้อนคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้	 ข้อดี	 ข้อจ�ากัดและ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงของนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่ม
เพื่อนจากการทดลองใช้	 จากน้ันน�าผลจากการสะท้อนคิด
มาปรับปรุงแก้ไขผลงานของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้นจนเป็น
นวตักรรมทีม่คีณุภาพ	ซึง่ข้ันตอนการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนของ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกน้ีท�าให้นักเรียนได้ใช้ทักษะต่าง	 ๆ	 
มาใช้ท�าให้นกัเรยีนมพีฒันาการของทกัษะดขีึน้ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเจษฎา	 นาจันทอง	 (2560)	 ที่ศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ที่ส่ง
เสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส�าหรับผู้เรียนระดับ
มธัยมศกึษา	พบว่า	ก่อนเรยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีน
รู ้ เชิงรุกออนไลน์นักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรมอยู่ในระดับต�่า	 แต่หลังจากใช้ 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู ้นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะ 
การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู	นอกจาก
น้ีการเรียนรู ้แบบกลุ ่มและการท่ีนักเรียนร่วมกันใน 
การคิดค้นนวัตกรรม	 ลงมือท�านวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ท�าให้นักเรียนได้สื่อสารกับเพื่อในกลุ่มมากขึ้นส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและร่วมมือท่ีสูงขึ้นด้วย	 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทวัส	 ดวงภุมเมศ	 (2559)	 
ทีพ่บว่าเรยีนเรียนรู้ร่วมกันจะท�าให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมใน
การสื่อสารที่ดีขึ้น	ทักษะการสื่อสารที่สูงขึ้น
	 ระยะที	่4		ผลการศกึษาความคดิเห็นของนกัเรยีน
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการรู ้
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเน่ืองจากได้ลงมือค้นหาความรู้ 
ด้วยตนเอง	ได้ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนสนุกที่ได้ลงมือท�ากิจกรรม	 ได้มีส่วนร่วมใน 
ทกุขัน้ตอนของการเรยีนรูท้�าให้ได้สือ่สารกบัเพือ่นในกลุม่
และในห้องเรยีนมากขึน้ส่งผลให้นกัเรยีนชอบทีจ่ะเรยีนใน
วิชาที่คิดว่ายากมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.	 การน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ควรศึกษาท�าความเข้าใจกับรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ในคู่มือให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
	 	 2.	 ในการวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์	 สามารถปรับใช้กับเนื้อหาอื่นวิชาเคม	ี
หรือน�าไปใช้ในวิชาอื่น	 โดยการก�าหนดสถานการณ์หรือ
เงือ่นไขในการสร้างผลงานให้สอดคล้องกบัเนือ้หา	หรอืวดั

ทักษะย่อยบางทักษะในทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	 
ซึ่งครูผู ้สอนหรือผู ้เกี่ยวข้องต้องท�าการประชุมตกลง
ท�าความเข้าใจกันให้ชัดเจน
	 	 3.	 ในการน�ารูปแบบไปประยุกต์ใช้จะต้อง
ค�านึงถึงบริบทของโรงเรียน	 ความพร้อมของนักเรียน	 
อาจใช้ในการการจัดกิจกรรมในวิชาเพิ่มเติมเช่น	 วิชา	 IS	 
วิชาโครงงาน	หรือกิจกรรมชุมนุม	เพื่อเพิ่มเวลาในการท�า
กจิกรรมให้กบันกัเรยีนมากขึน้	น�าเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็น
ปัญหาใกล้ตัวนักเรียน	และให้นักเรียนฝึกสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหานั้น
	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1.	 ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นในการพัฒนาทักษะด้านอื่นเช่น	ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ทกัษะทางการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
	 	 2.	 ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เชงิรกุในด้านการพฒันาด้านอืน่	เช่น	ผลสัมฤทธิข์องผู้เรยีน	
ความคงทนความรู ้	 มโนมติที่คาดเคลื่อน	 เจตคติต่อ 
การจัดการเรียนรู้
	 	 3.	 ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ลักษณะอื่น
หรอืน�ารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรกุไปเปรียบเทยีบกบั
การจัดการเรียนรู้แบบอื่น	ๆ
  4.	 พัฒนาแนวทางการการวัดประเมินทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

อื่น	ๆ	ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ	อาจารย์	ดร.มาลีรัตน์	ขจิตเนติ

ธรรม	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.กานต์ตะรัตน์	วุฒิเสลา	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วมขอกราบขอบพระคุณ	ที่ให้ค�าแนะน�าตลอดจนตรวจ

สอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	จนท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

291

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.	(2559).	Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู ่

 ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน.	สืบค้นจาก	www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf	

เจษฎา	นาจันทอง.	(2560).	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสังคมเชิงรุกออนไลน์	ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ 

		 นวัตกรรมส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา.	วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 12(1).	

ทิพวัลย์	สุทิน.	(2556).	การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครศรีธรรมราช:	

	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

เนาวนิตย์	สงคราม.	(2557).	ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บ 

		 แบบผสมผสาน	เพื่อการออกแบบการศึกษานอกสถานที่เสมือนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

		 ครุศาสตร์.	ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต.	วารสารศึกษาศาสตร์, 10(2)15.

ไพฑูรย์	สินลารัตน์.	(2559).	การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา.	ศูนย์ต�าราและเอกสารวิชาการ:	วิทยาลัยครุศาสตร์	 

		 มธบ.

ดิเรก	พรสีมา.	(2559).	ครูไทย 4.0 (ออนไลน์).	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/news.

วิจารณ์	พานิช.	(2555).	วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.	กรุงเทพมหานคร:	มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

วิทวัส	ดวงภุมเมศ.	(2559).	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถการสื่อสารวิชา 

 วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	 

		 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน).	คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร,	พิษณุโลก.

สิริพร	ปาณาวงษ์.	(2557).	Active Learning เทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21.	สืบค้นจาก	 

	 http://edu.nsru.ac.th/2011/qass/?view=research.php

สมสุข	 ธีระพิจิตร.	 (2545).	หน่วยท่ี 8 การสอนวิทยาศาสตร์ ใน ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและ วิทยวิธีทาง 

  วิทยาศาสตร์. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	นนทบุรี.	

ภาษาอังกฤษ

Richey	 and	Klein.	 (2007).	Design and Development Research: Methods, Strategies, and Issues.  

		 Mahwah,	NJ:	Lawrence	Erlbaum	Associates,	Publishers.





วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

293

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถ                                   
ในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

The  Development  of  Systematic  Thinking  Instructional Model                                   
to Enhance Problem  Solving  Ability  in mathematics Learning                       

Area of  Matthayomsuksa  6 Students

วิชิต	ศรีโลห้อ1,	ณรงค์ฤทธิ์	อินทนาม2	และ	จ�าลอง		วงษ์ประเสริฐ3

Wichit	Srilohor1,	Narongrith	Intanom2	and	Jamlong	Vongprasert3

บทคัดย่อ 

	 การวจิยัและพฒันานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	2)	พฒันารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 3)	 ทดลองใช ้
รปูแบบการจดัการเรียนรู	้ทีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
และ	4)	ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบใช้การวิจัยเชิงประเมิน	ตัวอย่างเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองในขั้นที่	3	สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่า	PNI	ค่าร้อยละ		ค่าเฉลี่ย		ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่าที
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 6	 โดยภาพรวม	 สภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับน้อย	 สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น	 2)	 ผลการประเมินความเหมาะสม 
โดยผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	3)	ผลการทดลองใช้รปูแบบ	พบว่า	คะแนนเฉลีย่การคดิเชงิระบบเพือ่แก้ปัญหา
หลังการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	4)	นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	study	the	status	of	mathematics	education	management,	

2)	develop	a	learning	model	to	promote	mathematics	problem	solving	ability.	3)	Experiment	using	

learning	management	model	that	focuses	on	system	thinking	that	affects	the	ability	to	solve	problems	

Mathematics	learning	group,	and	4)	evaluate	the	experimental	group	satisfaction	of	using	the	form	of	

evaluation	research	The	sample	is	a	student	in	the	experimental	group	in	step	3.	Statistics	used	in	

data	analysis	are	PNI	values,	percentages,	mean,	standard	deviation,	and	t-test.

	 	 The	research	revealed	that	:	1)	Conceming	about	staes	of	mathematics	education	management	

with	the	aspect	of	the	teacher	dimension	at	a	lower	level.	The	learning	model	using	system	thinking	

process	 to	enhance	mathematics	problem	solving	ability,	2)	 the	expert	evaluated	 the	developed	

model	at	a	high	level	of	appropriateness.	3)	The	model	implementation	showed	that	the	average	

score	of	the	experimental	group	were	statistically	higher	than	those	of	the	control	group	at	.05	level,	

and	4)	The	students	satisfaction	on	the	model	at	a	high	level.

KEYWORDS:	LEARNING	MODEL	/	SYSTEM	THINKING	TO	MATHEMATICS	PROBLEM	SOLVING	/	MATHEMATICS	

บทน�า  

	 การคิดเป็นกระบวนการทางสมองท่ีมนุษย์มี

ศักยภาพสูงมากและเป็นสิ่งท่ีท�าให้มนุษย์แตกต่างไปจาก

สตัว์โลก	ดงันัน้การคดิจงึเป็นสิง่ทีส่ามารถสอนหรอืพฒันา

ได้แม้ว่าการคิดจะให้โดยตรงไม่ได้	 แต่ครูผู้สอนสามารถ 

จดัสถานการณ์และการประมวลข้อมลูเพือ่ส่งเสรมิการคดิ

ของนักเรียนได้	 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการการคิดของ

มนษุย์มนีกัจติวทิยาหลายท่านทีไ่ด้พยายามศึกษาค้นคว้า

ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญกลุ ่มหนึ่ง	 คือ	 การใช้วิธีการ 

ตามทฤษฎีของ	 Piaget	 นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีความเชื่อว่า	

มนุษย์ทุกคนสามารถจัดระบบของความคิดได ้โดย

อัตโนมัติเพื่อให้เกิดการปรับตัวได้ดีท่ีสุดเกิดเป็นสภาวะ

สมดลุ	(Equilibrium)	โดยการคดิของมนษุย์นัน้จะมลี�าดับ

ขั้นตอนพัฒนาการของการการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะ 

อันเนื่องมาจากการเจริญทางด้านร่างกายและได้รับ

ประสบการณ์ต่าง	ๆ	(ทิศนา	แขมมณี	และ	คณะ,	2544)		 

ซึ่งการคิดเป็นไปตามล�าดับขั้นและกระบวนการคิดนั้น

เป็นกระบวนการท�างานภายในสมองหรือภายใจจิตท่ีท�า

หน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้	การจ�า	การคิดและการแก้ปัญหา

ต่าง	 ๆ	 โดยกระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นภายในสมอง	 

การจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาคณติศาสตร์ช่วยพัฒนาทกัษะ

กระบวนการคิดของนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น

ส�าหรับนักเรียนทุกคน	(Brandt,	1984)

	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่น�าไปสู ่การปฏิบัติในการจัด

กระบวนการจัดการเรียนรู้คือครูผู้สอนต้องท�าหน้าที่เป็น

ผู ้อ�านวยความสะดวก	 และสนับสนุนการเรียนรู ้ของ

นักเรียน	 ครูผู ้สอนอาจจะแสดงบทบาทเป็น	 ผู้ชี้แนะ 

ผู้ฝึกหัด	ฯลฯ	แต่ไม่ใช้ผู้ก�าหนดวิธีการเรียนให้กับนักเรียน	

ความ	ผดิพลาดและความส�าเรจ็ของการแก้ปัญหามคีวาม

ส�าคัญต่อกระบวนการดูดซับ	 (Assimilation)	 และ 

การปรับให้เหมาะ	(Accommodation)		ซึ่งเป็นกระบวน

การส�าคัญในการปรับภาวะสมดุลทางปัญญาของบุคคล	

(Merril,	1997;	Zahoric,	1995)	ผู้น�ายุคใหม่ในศตวรรษ

ที่	21	จะต้องมีทักษะ	การจัดการเปลี่ยนแปลง	การสร้าง

ทมีงาน	และการคดิเชงิระบบ	(Satterlee,	1997)	นอกจาก

นัน้บคุลากรทางการศกึษาในอนาคตจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องมี



ทักษะการคิดเชิงระบบเพราะเป็นกรอบการท�างาน 

ที่จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ทางการศึกษาโดยรวมมากกว่าท่ีจะมองการศึกษาแบบ

แยกส่วน	การคดิเชงิระบบยงัมส่ีวนส�าคญัทีเ่ก่ียวกบัการน�า

วิ ธี การคุณภาพขององค ์ รวม	 (Tota l 	 Qual i ty	

Management:	TQM)	ซึ่งเป็นวิธีการที่มีพลังสามารถน�า

การเปลี่ยนแปลงมาสู ่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ															

มีหลักการพื้นฐานของการด�าเนินการ	 3	 ประการคือ	

ประการแรกการคิดเชิงระบบช่วยท�าให้เกิดแนวทาง 

การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง	 ๆ	 

ร่วมกัน	 ประการที่สอง	 การบริหารจัดการข้อมูลจะช่วย

ท�าให้ระบบด�าเนนิไปได้ด้วยดมีปีระสทิธภิาพและประการ

สดุท้ายการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งเป็นวนิยัทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้

บคุคลในองค์กรได้ตรวจสอบความคดิอย่างต่อเนือ่งตลอด

เวลา	

	 การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์การคิด 

ในลกัษณะเชือ่มโยงแบบภาพรวมให้มองเห็นทัง้หมด	มอง

เห็นเส้นสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ของระบบการคิดเชิงระบบเป็นวิธี

การเกี่ ยวกับการคิดและเป ็นอีกรูปแบบหนึ่ งของ 

การอธิบายและสร้างความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับพลังงาน

และความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างปัจจัยต่าง	 ๆ	 ท่ีจะน�า

ไปสู ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบให้ไปสู่ทิศทางท่ี

ต้องการได้	(Kreutzer,	2001)	ซึง่สอดคล้องกบัความหมาย

ของมกราพันธุ์	จุฑะรสก	(2551)	เพราะการคิดเชิงระบบ 

จะช่วยให้สามารถมองเหน็รปูแบบและเหตกุารณ์ทีจ่ะอบุตัิ

ขึ้นในอนาคตได้	 	 เราจึงสามารถที่จะเตรียมตัวก่อนได	้ 

(วีรวุธ	 	 มาฆะศิรานนท์,	 2549)	 การจะฝึกฝนและ 

ปฏิบัติการตามแนวคิดน้ีจะเป็นต้องพัฒนาเก่ียวกับความ

ตระหนักในความซับซ้อนของปัญหาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่เป็นเงื่อนไขที่จะเป็นพลังน�าไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

	 การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ถือว่า

มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาทกัษะการคดิทัง้นีเ้พราะ

ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ได้ก�าหนดความส�าคัญ

ของวิชาคณิตศาสตร์ว่ามีความส�าคัญต่อความคิดของ

มนษุย์ท�าให้มนษุย์มคีวามคดิสร้างสรรค์	คดิอย่างมเีหตผุล	 

เป็นระบบ	ระเบียบ	มีแบบแผน	สามารถวิเคราะห์ปัญหา

และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ	 ท�าให้สามารถ

คาดการณ์	วางแผน	ตดัสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง

และ เหมาะสม 	 คณิ ตศาสตร ์ เ ป ็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใน 

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตลอดจนศาสตร ์

อื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�ารง

ชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	(สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2550)	 นอกจากนี้

คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มี

ความสมดุลทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	และอารมณ์	

สามารถคิดเป็น	 ท�าเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2546)	 เมื่อพิจารณาคุณภาพและสมรรถนะส�าคัญของ

นกัเรยีนในการจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้	12	ปีโดยเฉพาะ

ในช่วงชัน้ที	่4	แล้วนัน้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้

ฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ก�าหนดให้นักเรียนมีสมรรถนะ

ส�าคัญทางด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิด

สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด

อย่างเป็นระบบ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	 	ก�าหนด

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ก�าหนดว่านักเรียนจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์	 รวมทั้งมี

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ�าเป็นได้แก่	 ความ

สามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย	การให้

เหตุผล	 การสื่อสาร	 สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ

การน�าเสนอ	มคีวามคดิ	รเิริม่สร้างสรรค์การเชือ่มโยงความ

รู้ต่าง	 ๆ	 ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่น	 ๆ	 มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์	 ตระหนักใน

คุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถน�าความรู ้ทาง

คณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ตลอดจนสามารถน�า

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่ง

ต่าง	ๆ	และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	
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	 จากปัญหาท่ีพบดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ัน	 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนยังขาดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่
ถูกต้อง	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากนักเรียนมีความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี	 นักเรียน 
กอ็าจประยกุต์ใช้ความคดิรวบยอดเดมิกบัความคดิรวบยอด
ใหม่และน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย	 
ดังที่	สมนึก	ภัททิยธนี	(2551)	ที่กล่าวไว้ว่า	หากนักเรียนมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แล้ว	 เมื่อพบปัญหาใหม่
นักเรียนก็จะไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้น	
การมีความคิดรวบยอดช่วยให้เข้าใจเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ
เรือ่งนัน้ได้ง่ายและชัดเจนยิง่ขึน้	โดยความคดิรวบยอดท�าให้
รู้จริง	 และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น	 แต่จากปัญหาการขาด
ความคดิรวมยอดทางคณติศาสตร์ทีพ่บนัน้	ส่งผลให้นกัเรยีน
มองว่าวชิาคณติศาสตร์	เรือ่ง	แคลคลูสัเบือ้งต้น	เป็นเนือ้หา
ที่ยากแก่การท�าความเข้าใจ	มีความซับซ้อน	ท�าให้นักเรียน
รู ้สึกท้อแท้	 ขาดความสนใจ	 และไม่อยากเรียนวิชา
คณติศาสตร์	โดยมพีฤตกิรรมการเรยีนทีส่ามารถสงัเกตเหน็
ได้ชัดเจน	คือ	นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน	
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมและนักเรียนมี 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนน้อย
	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแคลคูลัสเบื้อง
ต้น	การพัฒนาการคิดเชิงระบบ	จึงมีความจ�าเป็นส�าหรับผู้
เรียนที่จะเข้าใจในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ	 และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง	 ๆ	 ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง		และเป็นพืน้ฐานของการศกึษา
ต่อในระดับสูงได้		แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมการจัดการเรียน
รูเ้พือ่พฒันาการคดิทางการศกึษายงัมน้ีอย		ผูวิ้จัยจงึมคีวาม
สนใจทีจ่ะพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูก้ารคดิเชงิระบบ		
เพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบที่ท�าให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด

เชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่เน้น 
การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6
	 3.	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6
	 4.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความ
สามารถในแก ้ป ัญหาวิชาคณิตศาสตร ์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
เชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 
ผู้วจิยัใช้รปูแบบการวจิยัและพฒันามข้ัีนตอนในการด�าเนนิ
การวิจัย	4	ขั้นตอน	ได้แก่	 	ตอนที่	1	ศึกษาสภาพการจัด 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหา	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ขัน้ตอนที	่2	พฒันารปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถใน 
การแก้ปัญหา	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ขั้นตอนที่	 3	 ทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความ
สามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ขั้นตอนที่	 4	 ประเมิน 
ความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่	6	การด�าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
	 	 ตอนที่ 	 1	 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เป็น 
การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ใช้วิจัยเชิงส�ารวจโดยเก็บข้อมูล

กับครูผู ้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ของครูผู ้สอน

คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัด	 จังหวัด
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อุบลราชธานีและอ�านาจเจริญ	จ�านวน	170	คน	 	ตัวแปร 

ทีใ่ช้ในการศกึษา	คอื	สภาพในการจดัการเรยีนรู้คณติศาสตร์

ของครูผู ้สอนคณิตศาสตร์	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 

ได้แก่	แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง

	 	 ตอนท่ี	2	พฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้น

การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที	่6	โดยน�าผลการวเิคราะห์ข้อมลู	และผลการวจัิยได้จาก

ขั้นตอนที่	1	และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ	แนวคิด	ทฤษฎี	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวก�าหนดโครงสร้าง	 

องค์ประกอบ	และขัน้ตอนของรปูแบบ	ใช้การวจิยัเชงิปฏบิตัิ

การเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดเชิง

ระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ	 

5	 ท่าน	 ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ตรวจพิจารณาคู่มือ 

การใช้รูปแบบ	การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มี

ผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์ของนักเรียน	 และแบบทดสอบวัดผล

กระบวนการคิดเชิงระบบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 จ�านวน	 8	 แผน	 และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผล 

ต่อความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	เพื่อตรวจพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือ

	 	 ขัน้ตอนที	่3		ทดลองใช้รปูแบบการจดักิจกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถใน

การแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้การวิจัย

กึง่ทดลอง	ซึง่ใช้รูปแบบการวจัิยเป็นแบบ	Nonequivalent	

control	group	design	มีกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่

เรยีนคณติศาสตร์โดยใช้รปูแบบการจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นการ

คิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มที่เรียนคณิตศาสตร์

โดยใช้	 การเรียนการสอนตามปกติ	 มีการเก็บข้อมูลทั้ง	 2	

กลุ่มก่อนและหลังการทดลอง	 เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกัน	

โดยเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียน

พบิลูมงัสาหาร	อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร		จงัหวดัอบุลราชธาน	ี	

จ�านวน	 2	 ห้องเรียน	 รวม	 67	 คน	 (กลุ่มทดลอง	 33	 คน	 

กลุ่มควบคุม	34	คน)	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

การเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติ	 และการจัดการเรียนรู้ที่

เน ้นการคิดเชิงระบบท่ีมีผลต่อความสามารถในการ 

แก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย	 	 ได้แก่	คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้

ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 แผนการจัดการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหา	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์		จ�านวน	8	แผน	

แบบทดสอบกระบวนการคิดเชิงระบบวิชาการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 	 ร้อยละ		

ค่าเฉลี่ย	(x̄)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และใช้ค่าสถิติ

ทดสอบค่าที	(t-test)

	 	 ขัน้ตอนที	่	4		ประเมนิการใช้รปูแบบการจดัการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		มีรายละเอียด

ดังนี้

	 	 	 การประเมินการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเชิงประเมิน	เพื่อประเมินการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์	

โดยเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างเดยีวกนักบัขัน้ตอนที	่3	คอื	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร	

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	ตัวแปรที่ศึกษา	

คือ	ความพงึพอใจต่อการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
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การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้

ที่ เน ้นการคิดเชิ งระบบท่ีมีผลต ่อความสามารถใน 

การแก้ปัญหา	 โดยขั้นตอนการวิจัยมีรายละเอียดดังนี	้

ประชากร	คอื	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีน

พิบูลมังสาหาร	อ�าเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	

จ�านวน	336	คน	ตวัอย่าง	คอื		นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่	6/5	ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร	อ�าเภอพิบูลมังสาหาร	

จังหวัดอุบลราชธานี		จ�านวน	1	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม	(Cluster		random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูป

แบบการจดัการเรยีนทีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการศึกษา 

	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิด

เชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6		

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1.	เมือ่พจิารณาสภาพทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัสภาพ

ปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ	 ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที	่6	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย	(x̄ =	1.99,	S.D.	=	0.27)	
เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่สงูสดุทีส่ดุ	คอื	ครู

ผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด

ตลอดกิจกรรม	(x̄ =	1.32,	S.D.	=	0.52)	ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ์นักเรียนมีส ่วนร ่วมในการระดมสมอง 

เพื่อแก้ปัญหาเสมอ	(x̄ =	1.39,	S.D.	=	0.58)	นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา	อภปิรายปัญหาในระหว่าง

เรียนอย่างมาก	(x̄ =	1.41,	S.D.	=	0.57)	มีการวัดผลและ

ประเมนิผลด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	(x̄ =	1.45,	S.D.	=	0.75) 
ในการเรียนรูน้กัเรียนมีการฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา	

(x̄=	1.46,	S.D.	=	0.58)	ในกจิกรรมการเรียนรูค้รมูกีารสอด

แทรกเทคนคิ	วธิคิีดท่ีน่าสนใจเสมอ	(x̄ =	1.48,	S.D.	=	0.61)	
ในการเรียนรู้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	

(x̄ =	 1.48,	 S.D.	 =	 0.72)	 หากนักเรียนแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ไม่ได้	 จะคิดหาวิธีการอื่น	 ๆ	 ในการแก้ปัญหา

เสมอ	(x̄ =	1.56,	S.D.	=	0.72)

	 	 2.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นการคิด 

เชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	

ผลการประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญ		พจิารณาความเหมาะสมใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.25,	S.D.	=	0.24)

	 	 3.	 ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์

หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	.05

	 	 4.	 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูป

แบบการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นการคิดเชิงระบบ	 ที่มีผล 

ต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	โดยภาพรวม	

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.33,	S.D.	=	0.23)

อภิปรายผลการวิจัย

	 ในการอภิปรายผลการวิจัย	 ผู้วิจัยจะน�าข้อค้นพบ

จากการวจิยัมาอภิปรายในประเดน็เกีย่วกบั	1)	ผลการศึกษา

สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ 

ด้านต่าง	ๆ 	2)	ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	 

3)	ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด

เชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาให้

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการคิดเชิงระบบ

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างจาก

นกัเรยีนกลุม่ควบคมุ		และ	4)	ผลการประเมนิความพึงพอใจ

ต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบ

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาท้ังน้ีสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
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	 	 1.	 ผลการศึกษาสภาพและแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 

ด้านต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 	 1.1	ด้านครจูากผลการวจิยัพบว่ามปัีญหา

อยู่ระดับน้อย	 ส่วนมากครูผู้สอนส่วนใหญ่สอนตามสาขา 

ทีส่�าเร็จออกมา	นอกจากนัน้บคุลกิภาพบางประการของครู

คือ	 เทคนิคการสอน	 การพูด	 ท่าทาง	 การย้ิมแย้มแจ่มใส		

อารมณ์ดี	 การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้	

บคุลกิลกัษณะของผูส้อนทีด่มีคีวามส�าคญัต่อการเรยีนรู	้จะ

ท�าให้บรรยากาศการจัดการเรียนรู ้ในห้องเรียนมีความ

อบอุ่นเป็นกันเอง	 ผู้เรียนจะเรียนแบบมีความสุขและมี

ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน	(ทัศนีย์	สัตยมาศ,	2547)

	 	 	 1.2	 ด้านนักเรียน	 จากผลการวิจัยพบว่า 

มปัีญหาในระดบัปานกลาง	โดยนกัเรยีนส่วนมากได้รบัการ

สนับสนุนจากทางโรงเรียน	 ในด้านการสนับสนุนทาง

โรงเรียน	 มีอุปกรณ์	 สื่อในการจัดการเรียนรู้	 	 ห้องสมุด

คณิตศาสตร์	ห้องคอมพิวเตอร์		รวมทั้งห้องปฏิบัติการทาง

คณิตศาสตร์	 ตลอดทั้งนักเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรทางโรงเรียนจัดขึ้น	 ผู้ปกครองสนับสนุน	 และ 

มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คณิตศาสตร์	 ช่วยส่งเสริมมีความรู้ความสามารถ	 นักเรียน

เกิดความคิดสร้างสรรค์	 และช่วยแก้ปัญหาด้วยตนเอง	

(Bloom,	 1976)	 	 สอดคล้องกับการกล่าวว่าพฤติกรรม	 

การเรียนรู้ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของครู		ถ้าครูผู้สอน

คาดหวงัทีจ่ะให้นกัเรยีนตัง้ใจฟังคร	ู	นกัเรยีนจะไม่ค่อยกล้า

แสดงความคิดเห็น	 ไม่กล้าตัดสินใจ	 ครูผู ้สอนจึงต้อง

ปรบัปรงุในด้านนี	้	เพือ่ให้นกัเรยีนเรยีนอย่างมคีวามสขุ	และ

กล้าแสดงออกให้ได้	 และให้ขวัญก�าลังใจส�าหรับนักเรียน 

ที่ออกมาน�าเสนอหน้าห ้องเรียน	 เพื่อให ้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์		 

(ชัยยงค์		พรหมวงค์,	2546)

	 	 	 1.3	 ด ้านการจัดการเรียนรู ้ 	 จากผล 

การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง	 ครูจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน	 และครูจะอธิบายล�าดับข้ันตอน

ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่า	 	 ครูจะต้องให ้

ค�าแนะน�า	ตกัเตอืนถงึอนัตรายทีเ่กิดขึน้กบันกัเรยีนทุกครัง้	

ที่มีการปฏิบัติการทดลอง	

	 	 	 1.4	 ด้านสื่อการเรียนรู้	 จากผลการวิจัย 

พบว่า	 ปัญหาในระดับปานกลางส่วนใหญ่ในการจัดการ

เรียนรู้ครูจะใช้สื่อที่ทันสมัยและครูมีความพร้อมในการใช้

สื่อ	และมีการผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพโดยนักเรียนมีส่วน

ร่วม	ส�าหรบัหนงัสอืเรยีนทีน่ยิมใช้คอื	แบบเรยีนของ	สสวท.	 

ครมูกีารใช้ส่ือการสอนประเภท	e-learning		มาช่วยในการ

จัดการเรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงสื่อการเรียนรู้ 

ที่ว่า	 ควรเป็นส่ือที่มีความหมายหลากหลาย	 น่าสนใจ		 

ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	

โดยครูผู ้ สอนสามารถเลือกใช ้สื่ อและปรับจัดการ 

ใช้ส่ือต่าง	ๆ 	อย่างเหมาะสมกับจดุประสงค์การเรยีนรู	้เนือ้หา

ของเรื่องท่ีเรียนนับตั้งแต่พ้ืนฐานใกล้ชิด	 เช่น	 สื่อของจริง	 

สิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสื่อ	 และเทคโนโลยี	 (กุณฑรี																

เพ็ชรทวีพรเดช	และ	คณะ,	2550)

   1.5	 ด ้านการวัดผลและประเมินผล	 

จากผลการวจิยั	พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลางซึง่ครใูช้วธิแีบบ

ทดสอบอตันยัให้ผูเ้รยีนได้แสดงความคิดเหน็ออกมาตามขัน้

ตอน	และการเขยีนอภปิรายการหาผลลพัธ์		โดยจดุประสงค์

ของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	คือ	เพื่อประเมิน

การเรียนรู้ของครูว่าสอนแบบใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ

วิธีสอนแบบใด	 ต้องการปรับปรุง	 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ในการเรียนของนักเรียนว ่ามีความรู ้ความสามารถ	 

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด	 เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง	

และจุดเด่นในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล	เพื่อประโยชน์ใน

การสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนทีเ่รียนอ่อน

	 	 2.	ผลการพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

	 	 	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจากหลักสูตรแกน																			

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร,	2551)	การประเมนิผลการทดสอบคณติศาสตร์

นานาชาติ	 (สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และ
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เทคโนโลย,ี	2551)	ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ

ขัน้พ้ืนฐาน	(O-NET)	ของสถาบนัการทดสอบทางการศกึษา

แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	ศกึษาแนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 ซึ่งได้แก่ทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้	 (Constructivism)	 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน	 (Constructionism)	

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน	 (Eclecticism)	 ทฤษฎี 

การเรียนรู ้อย่างมีความหมาย	 (Meaningful	 verbal	

Learning)

	 	 จากการศึกษาทฤษฎีดังกล่าวได้น�ามาสร้าง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้	5	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 	 1)	 ขั้นการกระตุ ้นให้เกิดการคิด	 เป็น 

การก�าหนดสถานการณ์ปัญหาเพือ่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนสามารถ

ก�าหนดประเด็นปัญหา	 วิเคราะห์บริบทของเรื่องท่ีก�าหนด	

2)	 ขั้นการจ�าแนกแยกแยะสาเหตุของสภาพปัญหาที่พบ	

การให้ผู้เรียนท�าความเข้าใจปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัย

อะไร	 ระดมสมองอภิปรายร่วมกัน	3)	ขั้นการเลือกวิธีการ	

และการปฏิบัติการแก้ปัญหา	 เป็นการน�าเสนอผลการคิด

ของผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มย่อย	 โดยน�าเสนอระบุ

ตวัแปรทีเ่กีย่วข้องกับปัญหา	4)	ขัน้บรูณาการการคดิในการ

พจิารณาแก้ปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเสนอผลงาน

และสรุปผลร่วมกัน		ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป

ของประเดน็ปัญหา	5)	ขัน้ประเมนิผลการคดิของตนเองเพือ่

ประยุกต์ให้เกิดผลส�าเร็จ	เป็นการประเมินกระบวนการคิด

ของตนเองและของกลุ่ม	 ครูและนักเรียนประเมินผลงาน

ร่วมกันผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนรู ้สอดคล้องกับ	 

สมพร	หลิมเจริญ	(2552)	ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรเสริม

เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที	่2	

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ

เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที	่2	

และประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูรเสรมิเพือ่ส่งเสรมิความ

คิดสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี	 2	 ผลการวิจัย 

พบว่า	นกัเรยีนกลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์สงู

กว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	 และนักเรียนกลุ ่มทดลองมีระดับความคิดเห็น 

ต่อหลักสูตรเสริมอยู่ในระดับดีมาก

	 	 3.	ผลการทดลองการใช้รปูแบบการจดัการเรยีน

รู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้

ปัญหากลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ส�าหรับนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	6	พบว่า	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	

แต่ละแผนเฉลี่ยทักษะคณิตศาสตร์หลังและก่อนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองคะแนนเฉล่ียทักษะ

คณิตศาสตร์หลังและก่อนการเรียน	 การสอนของกลุ่ม

ควบคุม	 และคะแนนเฉล่ียทักษะคณิตศาสตร์หลังการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน

ภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

สอดคล้องกบับญุเลีย้ง	ทมุทอง	(2553)	ได้ศกึษาการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

เชิงระบบวิชาคณิตศาสตร์	 ระดับช่วงช้ันที่	 4	 ผลการวิจัย 

พบว่า	1)	รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการ

คดิเชงิระบบวชิาคณติศาสตร์ระดับช่วงชัน้ที	่4	พบว่า	มอีงค์

ประกอบ	6	ด้าน	ได้แก่	จุดประสงค์การเรียนรู้		ผู้เรียนและ

ผู้สอน	 	 สภาพแวดล้อมในการเรียน	 การเตรียมการเรียนรู้	  

การด�าเนินการจัดการเรียนรู ้ 	 และการประเมินผล 

การเรียนรู้	และมี	8	ขั้นตอน	ได้แก่	 (1)	ขั้นกระตุ้นให้เกิด

ปัญหา/ให้สถานการณ์	 (ขัดแย้งปัญหา)	 (2)	 ขั้นท�าความ

เข้าใจกับปัญหาและแสวงหาข้อมูลหรือข้ันจัดระเบียบ

ปัญหา	 (แสวงหาข้อมูล)	 (3)	 ขั้นพัฒนาความคิด	 (เพิ่มพูน

วงจร)	(4)	ขั้นส่อสารและปรับปรุงการคิด	(สัญจรความคิด)	 

(5)	ขัน้วางแผนการน�าเสนอผลการคดิของกลุม่	(เสนอความ

คิดกลุ่มใหญ่)	 (6)	 ขั้นน�าเสนอผลการคิด	 (เปิดใจร่วมกัน)	 

(7)	 ขั้นอภิปรายผลการคิด	 (สร้างสรรค์วิสัยทัศน์)	 และ	 

(8)	ขัน้ประเมนิกระบวนการคดิ	(สะท้อนกลับกระบวนการ)	

2)	 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาเพ่ือพัฒนา

กระบวนการคดิเชงิระบบวิชาคณติศาสตร์ระดบัช่วงชัน้ที	่4	

พบว่า		รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ
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ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด		และคะแนนเฉลีย่กระบวนการคดิเชงิ

ระบบในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง

ระบบหลังเรียนในแต่ละโรงเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 จากที่กล่าวมา	 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบท่ีมีผลต่อความสามารถ 

ในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 สามารถท�าให้นักเรียนมี

ทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อน�าไปแก ้ป ัญหาในวิชา

คณติศาสตร์ได้เพิม่ขึน้	และเกิดความพอใจต่อการใช้รูปแบบ

การเรียนรู้ดังกล่าว	อันส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

	 	 4.	 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูป

แบบการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นการคิดเชิงระบบท่ีมีผลต่อ

ความสามารถในการแก้ป ัญหากลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 พบว่า

ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 

การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนระดับช้ัน

มธัยมศกึษาปีที	่6	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ผลการวจิยั

ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น 

การคิดเชิงระบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้

ปัญหา	 โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดเชิงระบบท่ีมีผลต่อ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทุกขั้นตอนเน้นนักเรียน 

ร่วมกิจกรรมมากที่สุดให้นักเรียนร่วมกันคิดข้ันตอน	 

การระบุปัญหา	 อะไรคือปัญหา	 รวบรวมปัญหา	 น�าเสนอ

ปัญหา	วางแผน	หาวิธีแก้ปัญหา	ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่า

ถูกต้องหรือไม่	 ทุกข้ันตอนเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียน 

เป็นส�าคัญ	 นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยใช้

กระบวนการกลุม่	สามารถหาค�าตอบได้ด้วยตนเองจนบรรลุ

ผลส�าเร็จตามที่ต้องการ	 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

นักเรียน	 จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์ 	 ส ่งผลให ้นักเรียนมีขวัญและก�าลังใจ	 

เพราะนักเรียนแต่ละกลุ่มมาน�าเสนอหน้าชั้นครูและเพื่อน

จะคอยให้ก�าลังใจโดยการปรบมือให้ทุกครั้งส่งผลให้

นักเรียนเกิดการเสริมแรงภายในและเรียนรู ้อย ่างมี 

ความหมาย	 เกิดกระบวนการคิดและความพึงพอใจกับผล

ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง	 และกระบวนการกลุ่ม

เน่ืองจากความพอใจเกิดขึ้น	 เมื่อนักเรียนได้รับความส�าเร็จ

ตามความมุ่งหมายที่มาจากความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง	

(Wallerstein,	 1971)	 นอกจากนี้พบว่า	 การมีความสุขกับ

การท�างานกับคนอืน่ทีเ่ข้ากันได้	และมทีศันคติทีด่ต่ีองานจะ

ท�าให้นักเรียนมีความรู้สึกพึงพอใจ	 เกิดความกระตือรือร้น	

อยากรู้อยากเห็น	และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	

(Applewhite,	1965)	ส�าหรบัสิง่ทีท่�าให้เกดิความพงึพอใจ

ต่อการปฏิบตังิานทีจ่ะท�าให้เกดิในเชิงปฏบิตั	ิมลีกัษณะงาน

คืองานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความต้องการส่วนตัว	 และ 

งานนัน้มคีวามหมายส�าหรบัผู้ลงมอืท�างานนัน้จะต้องมกีาร

วางแผนควบคุมที่มีประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ

ภายในเป้าหมายจะต้องมีลักษณะคือ	คนท�างานมีส่วนร่วม

ในการตั้งเป้าหมาย	 ได้รับความส�าเร็จการท�างานโดยตรง

และงานนัน้สามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้	ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 (สุภากร	 พูลสุข,	 2547;	 เบญจวรรณ	 

แก้วโพนเพ็ก,	 2544;	 ณัฐวิทย์	 พจนตันติ,	 2546	 และ	

Mcconnell,	1992)	โดยพบว่าใช้การจัดการเรียนรู้	

	 	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิเชงิระบบทีม่ผีลต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหากลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่6	ซึง่จดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน

มีแนวการคิดเป็นระบบตามขั้นตอน	 เริ่มตั้งแต่ระบุปัญหา

วางแผนการแก้ปัญหา	 เสนอวิธีการแก้ปัญหา	 ตรวจสอบ

ผลลัพธ์ที่ได้	 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่าง	 ๆ	 และ

เกิดความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว	 

ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู ้อย่างสนุกสนาน	 และ 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

	 	 1.1	 การน�ารูปแบบ	 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 

การคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	 

กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์	ควรศึกษา	ท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ให้ชัดเจนและเข้าใจ	 

เพื่อให้ครูได้น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด

	 	 1.2	ผูส้อนต้องส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนรู้	ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้ถ่ายทอดความรู้	

เป็นผูท้ีส่่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์	วางแผนด�าเนนิการ	

เรียนรู้ด้วยตนตนเอง	รวมถงึวธิกีารเรยีนรู	้ทกัษะการท�างาน	

ทักษะการแก้ปัญหา	 การเรียนรู้ร่วมกันและทักษะการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เรียนด้วย

	 	 1.3	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการน�าเสนอรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบท่ีมีผลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหา	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 นอกจากใช้เป็น

กิจกรรมการเรียนรู ้ในห้องเรียนได้แล้ว	 ครูผู ้สอนและ

นักเรียนอาจน�าประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

เช่น	ชมรม	หรือ	ชมรมคณิตศาสตร์นอกจากนี้อาจน�าไปใช้

ในการด�าเนนิชวีติ	เช่น		การแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบั

คณิตศาสตร์	เมื่อเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบท่ีมีผลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหา	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ซึ่งมีทักษะ	 4	 องค์

ประกอบ	คอื	ทกัษะการระบปัุญหา		ทกัษะการวางแผนการ

แก้ปัญหา		ทกัษะการน�าเสนอการแก้ปัญหา	และทักษะการ

ตรวจสอบผลลัพธ์	ทัง้นีอ้าจท�าการศึกษาทกัษะคณติศาสตร์

ในรายละเอียดแต่ละด้านเพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละด้าน

สามารถส่งผลสะท้อนถึงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ได้จริง

	 	 2.2	 	การวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษารปูแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6	อาจใช้ระเบยีบวธิวีจิยั	

หรือวิธีอื่น	 ๆ	 ได้	 เช่น	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 การวิจัยแบบ

ผสานวิธี	การวิจัยสหสัมพันธ์	เป็นต้น

	 	 2.3	 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดเชิงระบบที่มีผลต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	อาจมีการศึกษาแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบอื่น	ๆ	ที่สามารถส่งเสริมด้านทักษะ

คณิตศาสตร์นักเรียนได้หรืออาจมีการเปรียบเทียบกับรูป

แบบการจัดการเรียนรู้แบบอื่น	ๆ	เช่น	รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	 

7E	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบสหศึกษา	 (STEM	

Education)	 และรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ	 5E		

เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

	 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในความ

กรุณาของอาจารย์	 ดร.ณรงค์ฤทธิ์	 อินทนาม	 อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรองศาสตราจารย์	 ดร.จ�าลอง		 

วงษ์ประเสริฐ	 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขอกราบ

ขอบพระคุณ	 ที่ให้ค�าแนะน�าตลอดจนตรวจสอบแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่าง	ๆ 	จนท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วง

ได้ด้วยดี
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การประเมินผลโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยงศึกษากรณี                                          
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Evaluation of the Teacher Development Project Basing on the Coaching and 
Mentoring System: A Case Study of the Office of Secondary                               

Education  Service Area 24

                                   สุทัศน์	แก้วค�า1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Sutat	Kaewkham1 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
โครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง	 2.ประเมินผลโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง	 และ	 3.ศึกษาข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน		
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 24	 	 จ�านวน	 124	 	 คน	 	 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 	 แบบสอบถามและแบบบันทึกการประชุม	 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.88		
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์โดยการพรรณนา
	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1.	 สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เล้ียงพบว่า	 
เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง	 ตั้งอยู่ในต�าบล	 มีงบประมาณในการบริหารจัดการจ�ากัด	 ขาดแคลนและสื่อการเรียนการสอน	
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ามีฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจน	 ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 2.	 ผลการประเมินตามโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพ่ีเล้ียง	 พบว่า	 โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยเรียงจากมากไปหาน้อย	 
คือ	ด้านสภาวะแวดล้อม	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิตและด้านปัจจัยตามล�าดับ	และ	3.	การศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาตามระบบครูพี่เลี้ยง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 24	 มีข้อเสนอแนะ	 	 ดังนี้	 (1)	 
ควรสนบัสนนุโครงการนีใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง		(2)	ควรมีการสานต่อและปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนือ่งโดยจัดหาวทิยากร	
(3)	จัดให้มีการพัฒนาครู	และ	(4)	ควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

ค�าส�าคัญ: การประเมินผลโครงการ	/	ระบบครูพี่เลี้ยง	/ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	
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ABSTRACT

	 The	research	employed	the	mixed	method.	It	aimed	to:	1.	Study	the	state,	problems	and	needs	
of	the	teacher	development	project	basing	on	the	coaching	and	mentoring	system;	2.	Evaluate	the	
teacher	development	project	basing	on	the	coaching	and	mentoring	system;	and	3.	Study	the	purposes	
of	 the	 coaching	 and	mentoring	 system	development	The	 target	 group	comprised	10	educational	
institution	directors	and	114	teachers,	totally	124.	were	people	under	the	Office	of	Secondary	Education	
Service	Area	24.The	instruments	consisted	of	minutes	of	the	meeting,	a	questionnaire,	and	a	structured	
interview	form	having	the	reliability	coefficient	of	0.8847.	The	analysis	of	data	employed	a	ready-made	
computer	program,	using	the	mean	and	standard	deviation.	The	data	from	the	interview	were	analyzed	
with	descriptive	analysis.
	 The	results	revealed	that:	1.	Regarding	the	state,	problems	and	needs	of	the	teacher	development	
project	basing	on	the	coaching	and	mentoring	system,	it	was	found	that	they	were	in	the	medium-

sized	educational	institutions	situated	in	the	sub-districts;	the	budget	for	management	was	limited;	

there	was	a	lack	of	teachers	and	the	instructional	media;	the	students’	learning	achievements	were	

low;	the	economic	status	of	the	students’	families	were	rather	poor;	the	teachers	needed	to	develop	

themselves	so	as	to	be	able	to	organize	learning	more	effectively.	2.	The	evaluation	of	the	teacher	

development	project	basing	on	the	coaching	and	mentoring	system	revealed	that,	on	the	whole,	the	

mean	was	in	the	high	level.	When	considered	by	aspect,	every	aspect	was	in	the	high	level.	Ranked	

in	descending	order,	the	aspects	were:	the	context,	the	process,	the	output	and	the	input,	respectively.

And	3.	The	study	of	the	purposes	of	the	coaching	and	mentoring	system	development	under	the	

Office	of	Secondary	Education	Service	Area	24	revealed	the	following	suggestions.	 (1)	The	project	

should	be	supported	continuously.	(2)	The	project	should	be	continued	and	improved	continuously	

by	inviting	trainers,	(3)	Provide	teacher	development	in	case,	and		(4)	The	budget	should	be	allocated	

adequately.

KEYWORDS: THE	EVALUALION	OF	PROJECT	/	COACHING	AND	MENTORING	SYSTEM	/	THE	OFFICE	OF	 

		 	 					SECONDARY	EDUCATION	SERVICE	AREA	24
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บทน�า

	 ส่ิงส�าคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การศึกษาบรรลุ

ตามจุดหมายได้คือ	 ครู	 คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศกึษา	ซึง่ถือเป็นปัจจัยส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาคณุภาพและ

มาตรฐานการศกึษา	หรอือาจกล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่า	ครคูวร

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการสอนเป็นทีป่รกึษาคอยให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาแก่ศิษย์	 (วิจารณ์	พานิช,	 2555)	 โดยผู้ที่ท�าหน้าที

โค้ชเป็นผู้เชียวชาญ	เฉพาะด้าน	เฉพาะสาขาวิชาที่มีความ

รู้ความเชี่ยวชาญ	การเป็นทียอมรับท�าหน้าที่โค้ชและได้รับ

การฝึกอบรมบทบาทหน้าทีเทคนิคการโค้ชมาเป็นอย่างด	ี

(วัชรา	 เล่าเรียนดี,	 2556)	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 รัฐบาลได้

ก�าหนดนโยบายสังคมคุณภาพชีวิต	 โดยให้มีการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบเพื่อพัฒนาครูตาม

สมรรถนะให้เป็นครูดี	มีคุณภาพ	มีคุณธรรม	 	

	 ในปีงบประมาณ	 2556	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดโครงการพัฒนาครูท่ีเน้นการ

สร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ

สอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของ

โรงเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง	 Coaching	

ให้เป็นไปตามความต้องการและความจ�าเป็นของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	 ประสาน

สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่ร่วมเป็นคูพ่ฒันาการจดัพฒันาให้เน้น

รูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน	 

(On	the	job	training)	และให้มีระบบสนบัสนนุในรูปแบบ

การ	 Coaching	 และ	Mentoring	 โดยให้เน้นการพัฒนา

เพือ่เสรมิสร้างจิตวญิญาณและอดุมการณ์ของความเป็นคร	ู

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน	Literacy,	

Numeracy	 และ	 Reasoning	 Ability	 พร้อมกับจัดการ

เรียนรู้กับผู้เรียนคือ	Communications,	information	&	

media	 literacy,	 Creativity	 &	 innovation,	 Cross-

cultural	understanding	,Collaboration,	teamwork	

&	leadership	(Bellanca	&	Brandt,	2010)	ตามระดับ

ขั้นควบรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	พทุธศกัราช	

2551	ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ด้วย	และ

เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามเหตุผลข้างต้น	ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์ 	 เขต	 24	 

จึงได้ประสานความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ในการด�าเนินการ	 โดยการพัฒนาครู	 โดยใช้

กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลีย้ง	(Coaching	and	Mentoring) 

ให้กับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 24	 

เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูให้มีคุณลักษณะ 

ของครูไทยในศตวรรษที่	 21	 ประกอบด้วยคุณลักษณะ	 

7	ประการ	คือ	1)	สร้างและบูรณาการความรูไ้ด้		2)	มคีวาม

คิด	 วิเคราะห์และสร้างสรรค์	 3)	 มีวิสัยทัศน์และตกผลึก 

ทางความคิดเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เรียนได้	 

4)	รูแ้ละเข้าใจเทคโนโลยใีหม่พร้อมทัง้ชีแ้นะข้อดข้ีอเสยีให้

ผู้เรียนได้	 5)	 มีทักษะการสอนเด็ก	 ให้เติบโตเต็มตาม

ศกัยภาพและสร้างผลงานใหม่	ๆ 	ให้ได้	6)	เข้มแขง็ในจรรยา

บรรณ	คณุธรรม	จรยิธรรมและชกัชวนให้คนอืน่ๆเพือ่สงัคม	

และ	7)	มีบทบาทในด้านการสอนและในวิชาชีพ	 (ไพฑูรย์	

สินลารัตน์,	 2557)	พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสอดคล้อง

กบัการจดัการเรียนการสอนตามระดบัชัน้	บรบิท	และขนาด

ที่หลากหลายของโรงเรียน	 และความต้องการจ�าเป็นของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	 	

	 แม้ว่าในปัจจุบันคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 จะได้มีกระบวนการของการด�าเนิน

การในการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง	

(Coaching	 and	Mentoring)	 ให้กับส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	แล้วก็ตาม	แต่ยังขาดเครื่อง

มือส� า คัญที่ต ้องอาศัยควบคู ่ ไปกับการพัฒนา	 คือ	 

การติดตามและประเมินผลโดยเน้นการติดตามอย่างมี 

ส่วนร่วม	(คมคาย	ไพฑรูย์,	2555)	ซึง่การจะท�าให้เครือ่งมอื

ดงักล่าวมปีระสิทธภิาพทีด่นีัน้	ย่อมต้องอาศัยการวางระบบ	 

การท�างานอย่างรอบคอบ	เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลบัมาพฒันา

กระบวนการด�าเนินงานให้ไปสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่าง

แท้จริง
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	 ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะท�าการศึกษาวิจัยในเรื่อง

ของการประเมินผลโครงการพัฒนาครูตามระบบพี่เลี้ยง	

(Coaching	 and	 Mentoring)	 ในกลุ ่มเป้าหมายคือ	

บคุลากรทางการศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	24	เพื่อน�าเอาผลที่ได้รับไปพัฒนาครูตาม

ระบบพี่เลี้ยง	(Coaching	and	Mentoring)	ซึ่งเป็นหนึ่งใน

เทคนิคที่ส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 

ให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้	 อันจะเป็นตัวจักรส�าคัญ 

ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ 

ตัวบุคลากรในการท�างานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

โครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง	 (Coaching	 and	

Mentoring)	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	24

	 2.	 เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาครูตามระบบ 

ครูพ่ีเลีย้ง	(Coaching	and	Mentoring)	ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24

	 3.	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนา

ตามระบบครูพี่เลี้ยง	(Coaching	and	Mentoring)	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในการวจัิยครัง้นี	้	มุง่ศกึษาการประเมนิผลโครงการ

การพัฒนาครูตามระบบครูพี่เ ล้ียง	 (Coaching	 and	

Mentor ing)	 สั ง กัดส�า นักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	24		ผู้วิจัยได้ก�าหนดการวิจัยเป็น	3	ระยะ	

ดังนี้	 	 	 	

	 	 ระยะที่	1	การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ

ความต้องการโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง	

(Coaching	and	Mentoring)	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา		เขต		24				 	 	

	 	 ระยะที่	2	ศึกษาผลประเมินโครงการพัฒนาครู

ตามระบบครูพี่เลี้ยง	(Coaching	and	Mentoring)	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24			

	 	 ระยะที	่3	ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัโครงการ

พฒันาระบบครพูีเ่ล้ียง	(Coaching	and	Mentoring)	สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้โดยวธีิการเลอืก

แบบเจาะจง	ได้แก่		ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	10	คน		

ครผููส้อน	จ�านวน	114		คน	รวมทัง้สิน้	124	คน		จากจ�านวน

สถานศึกษา	 10	 โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต		24	ปีการศึกษา		2557		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งเป็น	 3	 ระยะ	 

ที่ผู้วิจัยสร้างขั้นเองตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่

ก�าหนดขึ้น	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	 	 	

	 ระยะที่	1	ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

		 ระยะที่	2	ใช้แบบสอบถาม	 	 	

	 ระยะที่	3	ใช้แบบบันทึกการประชุม

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

	 1.	ผูว้จิยัได้ศกึษา	หลกัการ		แนวคดิ		เอกสาร		และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการการพัฒนาครู

ตามระบบครูพี่เล้ียง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 24	 โดยใช้แนวคิดการประเมินโครงการ	

CIPP	Model	ของสตฟีเฟิลบมี	เพือ่เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม		 	 	 	 	 	

	 2.	น�าผลการศกึษาใน	ข้อ	1		มาสร้างแบบสอบถาม	

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	 2	 ตอนโดยพิจารณาให้

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 	 	

	 3.	 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด

เสนอผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พจิารณาความครบถ้วน		ความถกูต้อง

และครอบคลุมเนื้อหาที่จะท�าการส�ารวจ	 แล้วน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญแนะน�า	 แล้วน�าเสนอต่อ 

ผู ้ เชี่ยวชาญอีกครั้ง	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
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ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย	 โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง		IOC	โดยในแบบสอบถามแต่ละข้อผู้เชี่ยวชาญ

จะต้องมีความเห็นตรงกันหรือมีความเห็นสอดคล้องกัน

อย่างน้อย	2	ใน	3	คน	ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	คน	มีค่าความ

เชื่อมั่น	0.88

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล     

	 1.	 ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามตามจ�านวน

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย	 	 	

	 2.ท�าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	แล้วน�า

แบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 ครูผู้สอนและน�าส่งด้วยตนเองและขอความร่วมมือ

ตอบแบบสอบถาม	 	 	 	 	

	 3.	 ผู้วิจัยติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนจากสถาน

ศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง

	 4.	น�าแบบสอบถามทีไ่ด้รับมาส�ารวจความสมบรูณ์		

ครบถ้วนของเนื้อหาในแบบสอบถามแล้วด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าเฉลี่ย	 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

สรุปผลการวิจัย

	 จากการวจิยัการประเมินผลโครงการพฒันาครตูาม

ระบบครพูีเ่ลีย้ง	(Coaching	and	Mentoring)	:	ศกึษากรณี		

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	24	สรปุ

ผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1.	กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม		มีจ�านวน		

124	คน	จ�านวนแบบสอบถามทีต่อบกลับมาคิดเป็นร้อยละ	

92.74	 จ�าแนกตามสถานภาพ	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา		

จ�านวน	10	คน	คดิเป็นร้อยละ	10.78	และครผูู้สอน		จ�านวน		

105		คน		คิดเป็นร้อยละ	84.68			

	 	 2.	ผลการศกึษาการประเมินผลโครงการพฒันา

ครูตามระบบครูพี่เล้ียง	 (Coaching	 and	Mentoring)	 :	

ศกึษากรณ	ี	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	 24	 ทั้งโดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก	 โดยเรียงตามล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 

ด้านสภาวะแวดล้อม	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิต	 และ

ด้านปัจจัย	ตามล�าดับ

		 	 3.	 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับของ

โครงการพฒันาครตูามระบบครพ่ีูเล้ียง	สงักัดส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	มีข้อเสนอแนะ		ดังนี้

	 	 	 3.1	 ควรสนับสนุนโครงการนี้ให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง		เพราะท�าให้ครูมีความตื่นตัวในการที่จะยก

ระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการใหม่	ๆ 	จากการที่ได้รับ

ความรู ้และมีการพัฒนาในการจัดการเรียนรู ้ได้ดียิ่งขึ้น		 

มีการผลิตสื่อ	ICT	เพื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

	 	 	 3.2	 ครูผู้สอนมีพัฒนาการจัดการเรียนรู้

และมีการใช้สื่อต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ส่งผล

ท�าให้ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างเรยีนสูงข้ึนเมือ่เทยีบกบัก่อนที่

จะมีการด�าเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

310

   3.3	ควรมกีารสานต่อและปรบัปรงุโครงการ

อย่างต่อเนื่องโดยจัดหาวิทยากร	 ที่เป็นศึกษานิเทศก์หรือ

อาจารย์จากมหาวทิยาลยัมาให้ความรูแ้ก่ครผููส้อนเพิม่เตมิ	

อาท	ิควรจดัให้มกีารอบรมการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น

	 	 	 3.4	จัดให้มีการพัฒนาครูในกรณีที่ความ

ขาดแคลนครูในบางกลุ ่มสาระการเรียนรู ้หรือมีครู 

ไม่เพียงพอ	เน้นให้ครูมีการใช้สื่อ	ICT	ในการจัดการเรียนรู้

เพิม่มากขึน้เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศกึษามกีารก�ากับ

ดูแล	นิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

	 	 	 3.5	ควรจดัสรรงบประมาณอย่างเพยีงพอ	

สานต่อโครงการจนท�าให้เกิดวฒันธรรมแห่งคณุภาพ	นเิทศ	

ติดตามช่วยเหลือครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร	 เพื่อสร้างเสริม

ก�าลังใจแก่ครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

อภิปรายผล

	 จากการสรุปผลการวิจัย	 การประเมินผลโครงการ

พฒันาครูตามระบบครพูีเ่ลีย้ง	(Coaching	and	Mentoring)	

:	ศกึษากรณ	ีสงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	

เขต	24	มีประเด็นที่ควรน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้	

	 1.	ผลการศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาครู

ตามระบบครพ่ีูเลีย้ง	(Coaching	and	Mentoring)	:	ศกึษา

กรณี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 24	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน	 มีการด�าเนินการอยู่ใน

ระดับมาก			ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะว่า	แนวทางในการบริหาร

และจดัการศกึษาในปัจจบุนั	ได้เปลีย่นแปลงไปสูก่ารบรหิาร

แบบกระจายอ�านาจตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิ	

พ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ทีไ่ดก้�าหนดสาระส�าคญัให้

กระทรวงกระจายอ�านาจในการบริหารไปสู่สถานศึกษา

โดยตรง	เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม

คุณธรรม	 คุณภาพ	 สมรรถภาพและประสิทธิภาพต่อไป		 

มผีลปรากฏว่า	หลงัจากทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน

ได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูตามระบบ 

ครูพี่เล้ียง	 (Coaching	 and	 Mentoring)	 แล้ว	 ท�าให้ 

มีความรู ้	 ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว	 ซึ่งน�าไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงที่ดี		จนท�าให้มีการด�าเนินการโครงการอยู่ใน

ระดับมาก		จงึนบัได้ว่า	หลกัสูตรการฝึกอบรมตามโครงการ

พฒันาครตูามระบบครพูีเ่ล้ียง	(Coaching	and	Mentoring)	

ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดยีิง่	สอดคล้องกบัแนวคิดการ

พัฒนาบุคลากรของ	สมเกียรติ	ทานอก	และคณะ	(2556)	

ที่ได้ศึกษาการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ 

พีเ่ลีย้ง	(Coaching		and	Mentoring)	พบว่า	การจดัพฒันา

เน้นรปูแบบการพฒันาฐานโรงเรยีนในขณะปฏิบตักิารสอน	

(On	the	job	training)	และให้มีระบบสนบัสนนุในรูปแบบ

การ	 Coaching	 และ	 Mentoring	 เน้นการเสริมสร้าง	 

จิตวิญญาณ	 และอุดมการณ์ความเป็นครู	 การให้บุคคล

เข้าใจองค์การ	เข้าใจงาน	เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ความรับผิดชอบ	 รวมท้ังสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ทั้งภายใน

และภายนอกองค์การอย่างกว ้างขวางทุกแง ่ทุกมุม	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุหงา	 วชิระศักดิ์มงคล		 

ทีไ่ด้ศกึษาการตดิตามผลการด�าเนนิโครงการพฒันาครโูดย

ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง	 (Coaching	 and	

Mentoring)	ครสูงักดั	สพป.	สโุขทยั	เขต	2	สาระภาษาไทย	

พบว่า	ครมูเีจตคตทิีด่ต่ีอการใช้รูปแบบการสอน	Coaching	

และ	Mentoring	5	ขั้น	QSCCS	มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูน

ทักษะของตนเองการได้รับ	 การชี้แนะมีส่วนส�าคัญช่วยให้

เกดิความ	เข้าใจและเรยีนรูด้้วยตวัของตวัเองได้อย่างชดัเจน

ขึ้น	 มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้ครูที่จะพัฒนาตนเองและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในชั้นเรียนต่อไป	2.ผลการศกึษาการประเมนิ

ผลโครงการพัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง	 	 (Coaching		

and	Mentoring)	 :	ศึกษากรณี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 24	 ด้านสภาวะแวดล้อม	 

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โครงการ	 นโยบาย	 เป้าหมายของโครงการ	 แนวทางการ

พฒันาคณุภาพครตูามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร/สพฐ./

รฐับาล	และมาตรฐานคณุภาพการศกึษาในระดบัมาก	ทัง้นี้
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เพราะบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใน

โครงการ	พัฒนาครูตามระบบครูพี่เลี้ยง		(Coaching	and	

Mentoring)	ผ่านการอบรมและได้รับความรู้จากวิทยากร

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามได้ให้ค�าแนะน�าขณะ

ตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

มาเรยีม	นลิพนัธุ	์ทีไ่ด้ศกึษากระประเมนิโครงการพฒันาครู

โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง	 (Coaching	 and	

Mentoring)	 ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษา	สุพรรณบุรี	เขต	1	พบว่าการประเมินผลการด�าเนิน

งานของโครงการ	 ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผล

สัมฤทธิ์ทางการ	 เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ

คุณภาพครูทั้งระบบ	 จากกระบวนการพัฒนาครูใน

กระบวนการ	Coaching	&	Mentoring	ที่เน้นการจัดการ

เรียนการสอน	แบบใช้สมองเป็นฐาน	(BBL)	ทั้งนี้นอกจาก

การจัดอบรมให้	 ความรู้แล้ว	 ยังมีกระบวนการนิเทศ	และ

ติดตามประเมินผล	 การปฏิบัติการสอน	 (On	 the	 Job	

Training)	 เป็นการฝึกอบรมในงานสามารถ	 ช่วยพัฒนาบุ

คลากรให้มีความรู้	 ความสามารถในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงให้สูง

ขึ้น	 ทั้งน้ีเพราะ	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนินโครงการ

เข้าใจในบริบทของงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเอง	 รวมทั้ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของยทุธนา	พนัธ์ม	ี(2552)	ทีไ่ด้ศกึษา

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร	ทางการ

ศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2551	 พบว่าผู้ร่วมโครงการมี

ความรูค้วาม	เข้าใจร้อยละ	100	มคีวามพงึพอใจของต่อการ

เข้า	ร่วมโครงการร้อยละ	98.30	สามารถน�าความรูไ้ปใช้	ร้อ

ยละ	100	เนือ่งจาก	การประเมินผลโครงการพฒันาครตูาม

ระบบครูพี่เลี้ยง	(Coaching		and	Mentoring)	ส่งผลดีต่อ

การจดัการเรียนการสอนอกีทัง้ยงัสามารถไปประยกุต์ใช้ใน

การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนได้	ท�าให้ผูไ้ด้รบัการโค้ชหรอืผู้

ที่ได้รับการแนะน�าเกิดความเข้าใจและความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด	

	 3.ผลการศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนา 

ครูตามระบบครูพี่เลี้ยง		(Coaching		and	Mentoring)	:	

ศกึษากรณ	ี	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	 24	 ด้านปัจจัย	 มีความเหมาะสมของงบประมาณ	 

ความพอเพียงของวัสดุ	 อุปกรณ์	 ของบุคลากรและความ

เหมาะสมของสถานที่	 ที่ใช้ด�าเนินงานในระดับมาก	 ทั้งนี้

เพราะต้นสงักดัทัง้ในระดบัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐานและระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้การสนับสนุน 

ของโครงการนี้อย่างพอเพียงจนท�าให้โครงการนี้ประสบ 

ผลส�าเร็จได้	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์	สังข์รักษา	

และคณะ	 (2557)	ที่ได้ศึกษาประเมินผลและถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง 

พบว่า	กระบวนการด้านปัจจัยการน�าเข้า	มสีือ่วสัดอุปุกรณ์

ทีเ่พยีงพอ	และหลักสูตรทีม่คีวามเหมาะสม	เวลาทีใ่ช้ในการ

อบรมมคีวามเหมาะสม	ส่งผลให้ด้านปัจจยัมกีารด�าเนนิการ

เป็นไปในทิศทางที่ดี	 	 	 	 	

	 	 4.	ผลการศกึษาการประเมนิผลโครงการพฒันา

ครูตามระบบครูพี่เลี้ยง		(Coaching		and	Mentoring)	:	

ศกึษากรณ	ี	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	 24	 ด้านกระบวนการ	 ที่ได้มีการวางแผนด�าเนินงาน

แต่ละกิจกรรม	 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน

สอดคล้องกับเป้าหมาย	 ความร่วมมือของบุคลากรในการ

ด�าเนนิงาน	ความเหมาะสมของระยะเวลาด�าเนนิงานแต่ละ

กิจกรรมและการติดตามด�าเนินงานแต่ละกิจกรรม	 

มีการด�าเนินการระดับมากนั้นสอดคล้องกับแนวคิด	

(Coaching		and	Mentoring)	ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

บุคลากรที่จะท�าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	

Organization)ซึ่งจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ยอมรบัการเปลีย่นแปลง	มผีลการปฎบิตังิานเป็นไปตามเป้า

หมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอัลแลน	(2007)	ทีไ่ด้ท�าการศึกษาวจัิยเรือ่ง	ผลของการ

พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการใช้ระบบพี่เล้ียง	 Coaching	

and	Mentoring	โรงเรียนมัธยมศึกษา	เขตเดเวน	ประเทศ

อังกฤษ	 พบว่า	 การพัฒนาครูในสถานศึกษาโดยใช ้

กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง	Coaching	and	Mentoring	

ท�าให้ครมู	ีความเช่ียวชาญในสาระวชิาและศกัยภาพในด้าน
การปฏิบัติงาน	 ค้นพบข้อบกพร่องของตนเองน�าไปสู่การ
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พฒันา	ตนเองและผูเ้รยีน	มกีารปฏิสมัพันธ์กบัทัง้เพือ่นร่วม
งานและผู้เรียนมากขึ้น	 	 	
	 5.ผลการศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาครู
ตามระบบครูพ่ีเลีย้ง	(Coaching		and	Mentoring)	:	ศกึษา
กรณี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 
เขต	24	ด้านผลผลติ	ผลการด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ของกิจกรรม/โครงการ	 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม
ล�าดับที่ก�าหนด	การน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ผล
การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และผลการประเมิน
ความพงึพอใจผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ซึง่สอดคล้องกบั
การ	 Coaching	 ที่เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีใช้ผลักดันและ
สนบัสนนุให้ลูกน้องท�างานให้บรรลเุป้าหมาย	Performance	
Goal)	ตามแผนงานทีก่�าหนด	นัน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ	
เชลดอน	(2013)	ทีศ่กึษาผลการฝึกอบรมครเูพือ่การเป็นครู
มืออาชีพ	 โดยใช ้การมีส ่วนร ่วมในการจัดการเรียน 
การสอน	การฝึกอบรม	การใช้คูม่อื	จากนัน้ในแต่ละขัน้ตอน
มกีารวเิคราะห์การท�างานและผลลัพธ์ทีไ่ด้เป็นระยะ	ๆ 	โดย
มีกระบวนการเป็น	 ขั้นตอน	 ผลท่ีได้ท�าสามารถท�างานได้
อย่างเป็นระบบ	สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน
และท�าให้ผูส้อนม	ีความเป็นมอือาชพี	สามารถแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไชยยศ	 ไพวิทยศิริธรรม	 (2556)	 ท่ีศึกษาการประเมิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง	
Coaching	 &	Mentoring	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	 เขต	 9	 ผลการประเมินกระบวนการด�าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบใน	ภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก	 เน่ืองจากกระบวนการด�าเนิน
โครงการมรีะบบ	สอดคล้องกับความต้องการของเข้ารบัการ
อบรมมีคู่มือ	 สื่อและ	 เอกสารประกอบการฝึกอบรมท�าให้
เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวจิยั		การประเมนิผลโครงการพฒันาครู

ตามระบบครูพ่ีเลีย้ง	(Coaching		and	Mentoring)	:	ศกึษา

กรณี	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	24	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	จากการวจิยัพบว่าการประเมนิผลโครงการ

พฒันาครตูามระบบครพูีเ่ลีย้ง	(Coaching		and	Mentoring)	

:	ศกึษากรณ	ี	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	24	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก		เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	โดยเรยีงตามล�าดบัจากค่าเฉลีย่มาก

ไปหาน้อยดังนี้	 คือ	ด้านสภาวะแวดล้อม	ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลติและด้านปัจจยั	ตามล�าดบั	ดงันัน้	ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 24	 ควรก�าหนดให้มีนโย

บาย	แผนงาน/โครงการ		โครงการพัฒนาครูตามระบบครู

พี่เลี้ยง	(Coaching		and	Mentoring)		รวมทั้งก�าหนดให้

มีการก�ากับ	 ติดตาม	 ประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

ต่อไป

	 	 1.2		ผลของการวิจัยสามารถน�าไปใช้ประกอบ

การวางแผนและเป็นกรอบช้ีน�าทางโครงการพัฒนาคร ู

ตามระบบครูพี่เลี้ยง	 (Coaching	and	Mentoring)	ที่ผล

การวิจัยพบว่า	ด้านปัจจัย		มีระดับการด�าเนินการน้อยกว่า

ด้านอื่น	ๆ	นั้น		อาจจะท�าให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

งานในหน่วยงานลดลง	 ทั้งน้ีเพราะองค์กรจะสามารถขับ

เคลื่อนได้		ก็เพราะหากมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียง

พอต่อการบรหิารจดัการ	ย่อมจะส่งผลให้การปฏบิตังิานต่าง

มปีระสิทธภิาพและประสทิธิผลขององค์กรดไีปด้วยในทีสุ่ด

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรศกึษาโครงการพฒันาครตูามระบบครู

พี่เลี้ยง	(Coaching		and	Mentoring)	ในรูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพเป็นรายบุคคลที่ประสบความส�าเร็จในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ	 								 	

	 	 2.2	ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

ครูตามระบบครูพี่เล้ียง	 (Coaching	 and	Mentoring)		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขต	24
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พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	 

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 จ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 สังกัดคณะ	 และ

สถานภาพ	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ใช้บริการ	ได้แก่	นักศึกษาและอาจารย์	ในปีการศึกษา	2560	จ�านวน	922	คน	เครื่องมือ 

ที่ใช้คือแบบสอบถาม	และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 t-test	 และ	

f-test	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง	 มีการใช้งานและ 

มีความตั้งใจใช้งานอยู่ในระดับมาก	เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	พบว่า	เพศชายและเพศหญิง

มีพฤติกรรมการใช้งานไม่แตกต่างกัน	 ผู้ใช้บริการที่มีช่วงอายุ	 54-60	 ปี	 มีความต้องการใช้	 มีการใช้	 และมีความตั้งใจใช้ 

มากที่สุด	และช่วงอายุ	24-37	ปี	มีความต้องการและมีการใช้น้อยที่สุด	ส่วนช่วงอายุ	18-23	ปี	มีความตั้งใจใช้น้อยที่สุด	

ผู้ใช้บริการที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความต้องการใช้มากที่สุด	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการใช้มากที่สุด	

ส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความตั้งใจใช้มากที่สุด	 อาจารย์มีความต้องการใช้	 มีการใช้และมีความต้ังใจใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มากกว่านักศึกษา	
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	 this	 research	were	explore	and	compare	the	usage	behavior	of	electronic	

books	(e-Books).	The	samples	were	consisted	of	922	participants	including	the	undergraduate	student,	

graduate	student,	and	lecturer	who	were	the	user	of	Academic	Resources	and	Information	Technology,	

Rajabhat	Maha	Sarakham	University.	The		research		instrument		was		a		questionnaire		and		the		data		

were		analyzed		using		by		frequency,		percentage,		mean,		standard		deviation,		independent		samples		

t-test,	One-way	ANOVA.	

	 The	results	of	the	study	revealed	that	the	user’s	need	of	e-Books	was	at	an	immediate	level	

while	as	the	usage	behavior	and	the	user	intension	of	an	e-Book	were	at	high	level.	Moreover,	the	

behavioral	comparative	study	affirmed	that	both	males	and	females	showed	no	difference	in	their	

eBook	usage	behavior;	those	participants	between	54	–	60	years	old	showed	their	need	and	usage	

behavior	of	e-Book	the	most;	the	participants	between	18-23	years	old	had	a	highest	intention	for	

e-Book	use;	those	from	the	Faculty	of	Informatics	mostly	showed	their	need	of	an	e-Book	use	whereas	

the	participants	from	the	Faculty	of	Engineering	used	an	e-Book	more	often	than	the	others;	and	the	

participants	from	the	Faculty	of	Informatics	also	had	an	intention	of	an	e-Book	use	the	most.	Notably,	

the	lecturers	had	greater	need	and	intention	of	e-Book	use	than	did	the	students.

KEWORDS: E-BOOKS	/	E-BOOKS	USAGE	BEHAVIOR	/	RAJABHAT	MAHA	SARAKHAM	UNIVERSITY

บทน�า
   ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการอ่านที่เปิดอ่านเอกสารด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่าง	ๆ	เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	หรือ	
แท็บเล็ต	 ท�าให้มีการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Book	 :	 E-book)	 
ซึ่งเป็นเอกสารท่ีถูกสร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษคือสามารถโต้ตอบกับผู้อ่าน	มีเสียง	มีภาพ
ประกอบเคลื่อนไหว	(พัชรินทร์	พุ่มล�าเจียก,	2556)	ผู้อ่าน
สามารถเข้าถงึได้ผ่านระบบออนไลน์	ไม่มีข้อจ�ากดัเรือ่งเวลา	
สถานที่	 มีวิธีสืบค้นที่ง่าย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ประหยัดเวลา	
ข้อมูลที่สืบค้นได้สามารถบันทึก	 ดาวน์โหลด	หรือพิมพ์บน
กระดาษได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 รวมถึงสามารถส่งข้อมูลที่
ดาวน์โหลดได้ทาง	 E-mail	 (Shiratuddin.	 et	 al,	 2003)	 
จุดเด่นเหล่านี้เองท�าให้ห้องสมุดในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ห้องสมดุในระดบัอดุมศกึษาต่างสนบัสนนุให้มกีารน�าหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน	 (สุพรรษา	 
ยวงทอง,	2557)
	 ในปีงบประมาณ	2560	ส�านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา	(2559)	ได้สนบัสนนุและเพิม่โอกาสทางการศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งการเรียนรู้ที่จ�าเป็นต่อการ
ศกึษาและวิจยัอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ	โดยมกีารบอกรบั
สมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ	 เพื่อให้บริการกับ
นกัศกึษา	คณาจารย์	นกัวจิยัและบุคลากรของมหาวทิยาลยั/
สถาบัน	 เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ	
จ�านวน	8	ฐานข้อมลู	(ส�านกังานบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา,	 2560)	 และส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	บอก
รับเองเพิ่มเติมจ�านวน	จ�านวน	2	ฐานข้อมูล	
 จากสถิ ติ ก า ร ใช ้ บ ริ ก า รฐานข ้ อมู ลหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ของส�านักวิทยบริการฯ	 พบว่า	 การเข้าใช้
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บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลดลงทุกปีจากปี	 2558	 ถึง	 
ปี	2561	ปี	2558	จ�านวน	418,717	ครั้ง	ปี	2559	จ�านวน	
325,563	ครัง้	ปี	2560	จ�านวน	141,401	ครัง้	และปี	2561	
135,799	ครัง้	ตามล�าดบั	สวนทางกบันวตักรรมการพฒันา
รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 รวมท้ังจ�านวนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น	
	 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทย	งานวจิยัส่วนใหญ่ศกึษาเกีย่ว
กับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแง่ของเน้ือหาและ
รูปแบบการน�าเสนอยังขาดการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้
บริการ	 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษา
พฤติกรรมผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	ซึ่งได้แก่	นักศึกษาและอาจารย์เนื่องจากเป็น
ผูใ้ช้กลุม่ใหญ่ทีม่กีารใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ประกอบ
การเรยีนการสอนและการวจิยั	โดยผลการวจิยัทีไ่ด้จากการ
ศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส�าหรับการให้บริการหนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส์	รวมถงึการจดักจิกรรมส่งเสรมิการใช้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ใช้บริการ	 ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์	
ของผูใ้ช้บรกิาร	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ใช้บริการ	 ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
จ�าแนกตามเพศ	อายุ	สังกัดคณะ	และสถานภาพ	

สมมติฐานการวิจัย 
	 ผู ้ใช ้บริการ	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีเพศ	อายุ	
คณะทีส่งักดั	และสถานภาพแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
	 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ	ท�าการศกึษา
พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
ราชภฏัมหาสารคาม	ตวัแปรทีศ่กึษาได้แก่	ตวัแปรอสิระ	คอื	
เพศ	อาย	ุคณะทีส่งักดั	และสถานภาพ	และตวัแปรตาม	คอื	
พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการศึกษา
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 1.1	ประชากร	คอื	ผูใ้ช้บรกิาร	ส�านกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	ปีการศกึษา	2560		จ�านวน	18,672	คน	ได้แก่	
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	16,974	คน	นักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา	จ�านวน	1,117	คน	และอาจารย์	จ�านวน	
581	คน
  1 .2 	 กลุ ่ ม ตัวอย ่ าง 	 ใช ้ สู ตรค� านวณของ	 
(Yamane,	1973)	โดยก�าหนดค่าความคลาดเคล่ือน	เท่ากับ	
0.05	ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	922	คน	และค�านวณ
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรได้ดังนี้	 คือ	 นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	390	คน	นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา	จ�านวน	295	คน	อาจารย์	จ�านวน	237	คน	การได้
มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม	แบ่ง
ออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล	และ	ส่วนที่	2	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	
Scale)	5	ระดับ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	คือ	ด้านความต้องการใช้
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส ์	 ด ้านลักษณะการใช ้หนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส์	และด้านความตัง้ใจใช้หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์		
แบบสอบถามมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา	
(Content	Validity)	โดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	และใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง	 (IOC)	 ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามอยู่ระหว่าง	 0.67	 ถึง	 1.00	 และวิเคราะห์
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หาความเชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบสอบถามได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ	.896	

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างแต่ละกลุม่
มีวิธีการเก็บรวบรวมดังนี้	
	 	 1.1	นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีผูว้จัิยน�าหนงัสอื
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม	 โดยแจกแบบสอบถามสุ่มไปตามห้องเรียน	
คณะต่าง	 ๆ	 และขอเก็บแบบสอบถามหลังจากนักศึกษา
ตอบแบบสอบถามเสร็จ
	 	 1.2	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ผู ้วิจัยน�า
หนงัสอืขออนญุาตเกบ็รวบรวมข้อมลูและความอนเุคราะห์
ตอบแบบสอบถามถึงคณะต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	 และขอเก็บแบบสอบถามกลับภายหลัง
ประมาณ	45	วัน	
	 	 1.3	 อาจารย์	 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลจากอาจารย์	 โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส	์
(Google	Form)	 เนื่องจากสามารถระบุให้ตอบข้อค�าถาม
ทกุค�าถามเพ่ือป้องกนัการกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน	ซ่ึงผูว้จิยั
ได้ส่งลิงค์แบบสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส	์
(E-mail)	ข้อความ	SMS	รวมทัง้ผ่านทางแอปพรเิคชัน่	line	
ในการเก็บข้อมูลจนครบตามจ�านวนแต่ละคณะ	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ข ้อมูลส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	เพือ่ทราบลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างใช้สถติพิืน้
ฐานบรรยาย	 ได้แก่	 ความถี่	 (Frequency)	 และค่าร้อยละ	
(Percentage)	
	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	 ใช้สถิติได้แก่	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	
(Standard	Deviation)	และ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	
	 3.	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ของผูใ้ช้บรกิาร	ส�านกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
จ�าแนกตามเพศใช้สถิติทดสอบ	 t-test	 ส่วนการวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า	2	กลุม่		
ได้แก่	อายุ	สังกัดคณะ	และสถานภาพ	ใช้การวิเคราะห์ค่า	
ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และ 
การเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนรายคู	่(Multiple	Comparisons)	
ด้วยวิธีการของ	Scheffé	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	

ผลการศึกษา
	 ผลการวิจัยมีดังนี้
	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 53.3)	 มากกว่าเพศชาย	
(ร้อยละ	 46.7)	 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	 18-23	 ปี	 
(ร้อยละ	 42.3)	 รองลงมาเป็นช่วงอายุ	 24-37	ปี	 (ร้อยละ	
38.1)	ช่วงอายุ	38-53	ปี	(ร้อยละ	16.3)	และช่วงอายุ	54-
60	ปี	(ร้อยละ	3.3)	ตามล�าดับ	สังกัดคณะครุศาสตร์	(ร้อย
ละ	 30.6)	 มากที่สุด	 รองลงมาคือมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 (ร้อยละ	 18.5)	 วิทยาการจัดการ	 (ร้อยละ	
12.3)	 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 (ร้อยละ	 11.6)	
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(ร้อยละ	10.6)	วศิวกรรมศาสตร์	
(ร้อยละ	4.8)	เทคโนโลยกีารเกษตร	(ร้อยละ4.2	)	เทคโนโลยี
สารสนเทศ	(ร้อยละ	4.1)	และสังกัดคณะนิติศาสตร์	(ร้อย
ละ	3.3)	สถานภาพของกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี	 (ร้อยละ	 42.3)	 รองลงมาเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา	 (ร้อยละ	32.2)	และอาจารย์	 (ร้อยละ	
21.3)	สถานทีใ่ช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	ส่วนใหญ่ใช้ทีส่�านกั
วทิยบรกิารฯ	(ร้อยละ	47.5)	รองลงมาใช้ทีส่�านกังาน/คณะ/
หลักสูตรสาขาวิชา	(ร้อยละ	31.2)	และน้อยที่สุดใช้ที่บ้าน/
หอพัก	(ร้อยละ	21.3)
							2.	ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์
ของผู้ใช้บรกิาร	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ดังตารางที่	1
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ตำรำงที่ 1 พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

		 		ผู้ใช้บริการ
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	 3.	 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ใช้บริการ	 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

จ�าแนกตามเพศ	 อายุ 	 สังกัดคณะ	 และสถานภาพ	 

มีรายละเอียดดังนี้

										3.1	 พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ 

ผูใ้ช้บรกิารจ�าแนกตามเพศ	พบว่า	พฤตกิรรมการใช้ทัง้ด้าน

ความต้องการใช้	ด้านลกัษณะการใช้	และด้านความตัง้ใจใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ใช้บริการเพศชายและเพศหญิง 

มีพฤติกรรมการใช้ไม่แตกต่างกันดังตารางที่	2

ตารางที่  2	 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช ้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	จ�าแนกตามเพศ

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05
  

  3.2	 พฤติกรรมใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ใช้บริการ	จ�าแนกตามอายุ	ทั้ง	3	ด้าน	พบว่า	ผู้ใช้บริการ
ทีม่อีายทุีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	ดังนี้
   3.2.1	 ด ้านความต ้องการใช ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ใช้บริการที่มีอายุในช่วง	 อายุ	 18-23	 ปี	 
มีความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าช่วงอาย	ุ
24-37	 ปี	 แต่น้อยกว่าช่วงอายุ	 38-53	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
54-60	ปี	
	 	 	 3 .2.2	 ด ้านลักษณะการใช ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ใช้บริการที่มีช่วงอายุ	 18-23	ปี	 มีการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า	 ช ่วงอายุ	 24-37	 ปี	 

แต่น้อยกว่า	ช่วงอายุ	38-53	ปี	และช่วงอายุ	54-60	ปี	
	 	 	 3 .2 .3 	 ด ้ านความตั้ ง ใจ ใช ้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ใช้บริการที่มีช่วงอายุ	 18-23	ปี	 มีการใช้
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์น้อยกว่า	ช่วงอาย	ุ24-37	ปี	ช่วงอาย	ุ
38-53	ปี	และช่วงอายุ	54-60	ปี	ดังตารางที่	3	

ตารางที่ 3	 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	จ�าแนกตามอายุ

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05
  
	 	 3.3	 พฤติกรรมใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้
ใช้บริการ	จ�าแนกตามสังกัดคณะ	ทั้ง	3	ด้าน	พบว่า	มีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	แสดงว่า	ผู้ใช้บริการ
ที่ สั ง กั ดคณะต ่ า งกั นมี พฤติ ก ร รมการ ใช ้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน	ดังนี้
   3.3.1	 ด้านความต้องการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้บริการที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มีความต้องการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าคณะครุศาสตร์	และคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์	
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   3.3.2	ด้านลักษณะการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 	 1) 	 ผู ้ ใช ้บริการที่สั ง กัดคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	และคณะนิตศิาสตร์	มี

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าคณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	

	 	 	 	 2) 	 ผู ้ ใช ้บริการที่สั ง กัดคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด

	 	 	 3.3.3	ด้านความตั้งใจใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 	 1) 	 ผู ้ ใช ้บริการที่สั ง กัดคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีความตั้งใจใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์น ้อยกว ่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

แต่มากกว่าคณะนิติศาสตร์	

	 	 	 	 2) 	 ผู ้ ใช ้บริการที่สั ง กัดคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	มคีวามตัง้ใจใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์

มากกว ่ า 	 คณะนิ ติ ศ าสตร ์ 	 คณะรั ฐศาสตร ์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ	 และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	

	 	 	 	 3) 	 ผู ้ ใช ้บริการที่สั ง กัดคณะ

ครศุาสตร์	และคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มคีวาม

ตัง้ใจใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์มากกว่า	คณะนติศิาสตร์	คณะ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 และคณะวิทยาการ

จดัการ	และผูใ้ช้บรกิารทีส่งักดัคณะนติศิาสตร์มคีวามตัง้ใจ

ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	

และคณะเทคโนโลยีการเกษตร	ดังตารางที่	4		

ตารางที่ 4	 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	จ�าแนกตามคณะ

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	

	 	 3.4	 พฤติกรรมใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ใช้บริการ	 จ�าแนกตามสถานภาพ	 ทั้ง	 3	 ด้าน	 พบว่า	 มี 
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 แสดงว่า	 ผู้ใช้
บริการที่มีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน	ดังนี้
	 	 	 3.4.1	 ด้านความต้องการใช้หนังสือ
อิ เล็กทรอนิกส ์	 อาจารย ์มีความต ้องการใช ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่านักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	 และ
ระดบับณัฑิตศึกษา	ส่วนนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีมคีวาม
ต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่านักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา	แต่น้อยกว่าอาจารย์	
	 	 	 3 .4.2	 ด ้านลักษณะการใช ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	มีการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 
แต่น ้อยกว ่าอาจารย์	 ส ่วนอาจารย์มีการใช ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่านักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	 และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
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	 	 	 3 .4 .3 	 ด ้ านความตั้ ง ใจ ใช ้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีความตั้งใจใช้
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์น้อยกว่านกัศกึษาระดบับัณฑติศึกษา	
และอาจารย์	ดังตารางที่	5	

ตารางที่ 5	 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ	จ�าแนกตามสถานภาพ
*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05

สรุปผล
	 ผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญน�ามาสรุปผลและ
อภิปรายผลดังนี้
	 พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้
บรกิารทีอ่ยูใ่นกลุม่อายตุ่างกนั	โดยกลุม่อายทุีใ่ช้งานหนงัสอื
อเิลก็ทรอนกิส์มากทีส่ดุคอื	54-60	ปี	ซึง่อยูใ่นกลุม่คน	Gen	
เบบี	้บมูเมอร์	สอดคล้องกับการศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภค
และช่องทางการตลาดส�าหรับ	 Generation	 ต่าง	 ๆ	 ของ
(ส�านกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ,	2559)	ทีก่ล่าวถงึ
คนในรุน่อายนุีว่้า	ถงึแม้คนกลุม่นีจ้ะเกดิในช่วงทีย่งัไม่มกีาร
พัฒนาเทคโนโลยีมากเท่าไรนัก	 และหลายฝ่ายเชื่อว่า 
คนกลุ่มนี้ไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ซ่ึงน้ันเป็นความเชื่อ 
ที่ผิด	หารู้ไม่ว่าปัจจุบันนี้กลุ่ม	เบบี้	บูมเมอร์	ถือว่าเป็นรุ่น

อายุที่มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงโลกสมัยใหม่อย่าง
มาก	รุ่นอายุนี้จึงต้องการค�าแนะน�า	การเรียนรู้และปรับตัว
ในการใช้เทคโนโลยี	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	กลุ่มนี้
ไม่ได้แค่ใช้อินเตอร์เนตในการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์
หรือเพื่อความเพลิดเพลิน	 แต่ยังใช ้ เพื่อการส่ือสาร	 
การสืบค้นสารสนเทศ	 และอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
อีกด้วย	
	 ส่วนผู้ใช้บรกิารกลุ่มอาย	ุ18-23	ปี	ซึง่อยูใ่นกลุ่มคน	
Gen	Z	มกีารใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์น้อยทีส่ดุ	สอดคล้อง
กับรายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทยของจากการส�ารวจพบว่า	 ถึงแม้คนรุ่นอายุ
นี้จะเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและเติบโตมาพร้อมกับ 
สิง่อ�านวยความสะดวกมากมายท่ีอยูแ่วดล้อม	ท�าให้มคีวาม
สามารถในการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 
มีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้สูงและรวดเร็ว	คนรุ่นอายุนี้
มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงถึง	 5.7	 ชั่วโมงต่อ
วนั	ผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน	และคอมพวิเตอร์	แต่กจิกรรม
ที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิง	 คือ	 ใช้เพื่อพูดคุย	 ดูหนัง
ออนไลน์	ดทูวี	ีดถู่ายทอดสด	ฟังเพลง	ดาวน์โหลดเกม/หนงั/
เพลง/ซอฟต์แวร์	 และการเล่นเกมออนไลน์	 มากกว่าจะใช้
เพื่อการศึกษาค้นคว้า	หรืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	เช่น
เดียวกันกับ	 Scott	 Overland	 (2018)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 
การศึกษาของคนรุ่นถัดไปจากยุค	 Millennials	 พบว่า	
จ�านวน	59%	ของกลุม่คนอาย	ุ14-23	ปี	(Gen	Z)	ชอบการ
เรียนหนังสือผ่านยูทูปมากกว่าการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียน
การสอนอื่น	 ๆ	 รวมถึงแอปพริเคช่ันเพื่อการเรียนรู้	 และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย	 เพราะข้อมูลจากหนังสือเป็น
ข้อมูลเก่าและใช้เวลานานกว่าจะปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อ
เปรยีบเทียบกบัข้อมูลบนยูทูป	การศึกษาผ่านยูทูปจงึเข้าถงึ
ได้ง่าย	สะดวกรวดเร็ว	และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคน	
Gen	Z
	 พฤตกิรรมการใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ของอาจารย์
มีการใช้งานมากที่สุด	เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักในการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์	คือ	 ใช้เพื่อผลิตผลงาน
ทางวชิาการ	ท�าวทิยานพินธ์	โครงงาน	การวจิยั	และรายงาน	
และอาจารย์รับรู้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มพูน 
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ความรู้	 ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและการวิจัย 
	 ไม่มีค่าใช้จ่าย	 มีการจัดหมวดหมู่ท�าให้ง่ายต่อการสืบค้น	
สามารถค้นหาผ่านระบบออนไลน์ได้ง ่ายและสะดวก	 
มีขั้นตอนและวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน	และสามารถ
อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พัชรินทร	์ 
พุม่ล�าเจียก	(2556)	ศกึษาเรือ่ง	อทิธพิลเชงิสาเหตทุีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพฯ	 ท่ีพบว่า	
เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ประโยชน์	 รับรู้ว่าใช้งานง่าย	มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้งาน	 ผู้ใช้คิดว่าเทคโนโลยีสามารถรองรับการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความน่าเชื่อถือ	ผู้ใช้ก็จะมี
ความรู ้สึกชื่นชอบและรู ้สึกดี	 ตลอดจนพึงพอใจต่อ 
การใช้งาน	 ท�าให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	จากผลการวิจัยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้อง
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ	
ส�านักวิทยบริการฯ	 จึงควรจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทยเพ่ิมขึน้	รวมทัง้จดัให้มกีารแนะน�าการใช้งาน	หรือ
บริการสบืค้นแล้วรวบรวมหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ฉบบัภาษา
อังกฤษ
	 2.	ผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลส�าหรับพัฒนาช่อง
ทางการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ควรมีแอปพริเคชั่นในสมาร์ท
โฟนส� าห รับการสืบค ้น 	 และดาวน ์ โหลดหนัง สือ
อเิลก็ทรอนกิส์ไว้อ่าน	เพือ่ให้เกดิความง่ายในการใช้งานมาก

ขึ้น	หรือเมื่อมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรยีนการสอนในสาขาวิชาทีผู่ใ้ช้บริการสนใจจะมรีะบบ
แจ้งเตือนไปที่ผู้ใช้บริการ	เป็นต้น
	 3.	 ผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลส�าหรับพัฒนา
กลยุทธ์ทางการสื่อสาร	 การประชาสัมพันธ์	 การน�าเสนอ
ข้อมลู	และการออกแบบรปูแบบการให้บริการทีส่ร้างสรรค์
และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ	เช่น	ส�านักวิทยบริการฯ	ควร
มกีารประชาสัมพนัธ์	การตอบค�าถามเก่ียวกบัการใช้หนงัสือ
อเิลก็ทรอนกิส์ผ่านโซเชยีลมเีดยีต่างๆ	เนือ่งจากผูใ้ช้บรกิาร
ส่วนใหญ่ใช้โซเชยีลมเีดยีในการรบัข้อมลูข่าวสารต่าง	ๆ 	หรอื	
การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให ้
เข้าถึงได้ง่าย	 เว็บไซต์ไม่ซับซ้อน	 ตัวหนังสือขนาดใหญ่	 
มีข้อมูลมากเพียงพอ	เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง	 ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้
บริการ	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนจาก
เงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได ้	 
ประจ�าปี	 2562	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 คณะผู้วิจัย 
ขอขอบคุณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่อนุญาต 
ให้เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วชิาการ	มหาวทิยาลยัมหาสารคามท่ีให้ทุน	อดุหนนุการวจิยั	
รวมทั้งผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องที่ช ่วยท�าให้งานวิจัยส�าเร็จ 
ลุล่วงด้วยดี
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

The Development of the Learning Management Model in Economics using
the Problem Based Learning. Learning Area of Social Studies, Religion and 

Culture for Grade three Students

วิชัย		พ้องเสียง1

Wichai		Pongseang1

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจดัการเรยีนรูส้าระเศรษฐศาสตร์	
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	2)	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	3)	ศึกษาผลการใช้ 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูส้าระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรูสั้งคมศกึษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอน	 จ�านวน	 17	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่ 
1)	 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการ	 2)	 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้รูปแบบ	 
3)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	4)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ	5)	แบบสอบถาม
วัดความความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ	 
ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การหาประสิทธิภาพ	การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที	t-test	และการวิเคราะห์เนื้อหา
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ด้านสภาพปัญหาของครู	 คือ	 นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต�่ากว่าเกณฑ ์
ร้อยละ	 60	 ที่ตั้งไว้	 2.	 ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	มีคุณภาพและความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด	3.	ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้	พบว่า	1)	นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 2)	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	 มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	/	การใช้ปัญหาเป็นฐาน	/	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	 this	 study	were	 :	 1)	 study	 the	 state	of	problems	and	need	 for	a	 learning	

management	model	in	using	the	Problem	Based	Learning,	2)	Develop	a	learning	management	model	

of	economics	by	using	the	Problem	Base,	and	3)	Examine	the	results	from	the	implementation	of	the	

Problem	Base,	Learning	Social	Studies,	Religion	and	Culture	Learning	for	Grade	three	Students.	Research	

tools	in	this	study	were	1)	A	rating	scale	questionnaire	for	teachers	on	the	problems	and	requirements.		

2)	Teaching	plan./	Lesson	plan.	3)	A	test	on	problem-solving	skills	4)	Measure	achievement	test.	5)	

The	measure	satisfaction	questionnaire	with	learning	management	of	economic	using	the	problem	

base	learning.	The	data	were	analyzed	using	percentage,	mean,	standard	deviation	Finding	efficiency	

and	hypothesis	testing	with	t-test	values.	

	 The	research	results	revealed	that:	1.	Concerning	about	teachers'	problems	found	that	there	

have	focus	on	the	concepts	 in	the	lesson	content,	students	still	lack	the	opportunity	to	promote	

learning.	Test	results	that	students	have	the	ability	to	think	and	solve	problems	Lower	than	the	60	

percent	threshold	set.	2.	The	development	of	the	learning	management	model	in	economics	using	

the	Problem	Based	Learning.	Learning	Area	of	Social	Studies,	Religion	and	Culture	for	Grade	three	

Students	have	the	highest	quality	and	suitability.		3.	The	results	of	learning	found	that	students	using	
learning	model	developed	problem	solving	ability	and	post-test	is	higher	than	pre-test	at	the	level	of	
statistical	 significance	 .05.	 students	using	 learning	model	developed	achievement	and	post-test	 is	
higher	than	pre-test	at	the	level	of	statistical	significance	.05.	And	4.	concerning	about	students	satisfied	
with	the	learning	management	overall	at	highest	level.

KEYWORDS:  MANAGEMENT	STYLE	/	LEARNING	/	ECONOMICS.	THE	PROBLEM	BASED	LEARNING	/	THINKING	 
		 	 				AND	SOLVING	PROBLEMS	SKILLS.
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บทน�า
	 การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย  ์
ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก	และเป็นส่วนที่ท�าให้มนุษย์แตกต่างไป
จากสัตว์โลกอื่น	 ๆ	 (ทิศนา	 	 แขมมณี,	 2557)	 โดยเฉพาะ 
การคดิแก้ปัญหา	ถอืเป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญทีส่ดุของการคิดทัง้
มวล	 เป็นสิ่งส�าคัญต่อวิถีชีวิตการด�าเนินชีวิตในสังคมของ
มนษุย์	ซึง่จะต้องใช้การคิดเพ่ือแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา	 
(สุวิทย์	 มูลค�า,	 2547)	 ในสภาพปัจจุบันที่มีปัญหาต่าง	 ๆ	
รุนแรงมากขึ้นทุกขณะ	 ทั้งป ัญหาทางสังคม	 ป ัญหา 
สิง่แวดล้อม	ปัญหาการเมอืง	ปัญหาเศรษฐกจิ	ปัญหาสขุภาพ	
ปัญหาครอบครัว	 ฯลฯ	 ส่งผลให้สังคมไทยต้องการคนที่คิด
เป็น	 มีวิธีคิดเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาส่ิงเหล่าน้ีให้ดีขึ้น	 
ผูท้ีม่ทีกัษะและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาจะสามารถ
เผชิญกับภาวะสังคมที่มีความสับสนวุ่นวายได้อย่างเข็มแข็ง	
มัน่คง	ดงันัน้การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจงึ
ต้องได้รับการฝึกฝน	จึงจะท�าให้ทุกคนสามารถคิดแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
พฒันาการจดัการเรยีนรู้ให้กบัผู้เรียนเป็นส่ิงส�าคญัอย่างมาก
ที่จะส่งผลให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ดีขึ้นได้	 (เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 2556)	 นโยบายการ
ศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ	พ.ศ.2542	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหา
เป็น	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	ถือว่าเป็นพื้นฐานที่
ส�าคัญเพราะเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมของ
มนุษย์	 ซึ่งต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา	จึงมิใช่เพียงแต่รู้จักคิดและ
รู้จักการใช้สมอง	 หรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนา
ทัศนคติ	วิธีคิด	ค่านิยมความรู้	ความเข้าใจสภาพการณ์ของ
สังคมได้ดีอีกด้วย	 (เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักด์ิ,	 2556)	 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พทุธศกัราช	2551	ได้กล่าวไว้ถงึสมรรถนะส�าคญั	5	ประการ
ของผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ซึง่สมรรถนะส�าคญั
และจ�าเป็นที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือ	 ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา	และอุปสรรคต่าง	ๆ 	ทีเ่ผชิญได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล	 คุณธรรมและข้อมูล

สารสนเทศ	 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ในสังคม	แสวงหาความรู้ประยุกต์มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา	 และมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)	ทั้งนี้
ทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหายังสอดคล้องกับ 
การพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่	 21	 โดยเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้มีทักษะ
ส�าคญัในการเผชิญชวีติในโลกทีม่กีระแสของการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว	ผู้ที่คิดเป็น	ท�าเป็น	ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องโดยวิธีที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์	 สามารถอยู ่
ร่วมกับผู้อื่นและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข	 (ไพฑูรย	์ 
สินลารัตน์,	2557)
	 การเรียนรู ้กลุ ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 เป็นการจัดการเรียนรู้พ้ืนฐานที่น�าความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจและสังคม	 และมีความ
ส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ท่ีท�าให้สามารถปรับตัว
และด�ารงอยู่ได้ในสังคม	 ช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ	มเีหตผุล	รูจ้กัการแก้ไขปัญหา	เป็นกระบวน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์โดยให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสร้างพื้นฐานการคิด	 ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการ 
แก้ปัญหาและวกิฤตชิาต	ิมจีดุมุง่หมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวาม
รูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอทิธพิลของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอการ
ด�ารงชีวิตเป็นการเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่
มีประสิทธิภาพ	 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติประจ�าวัน	
เพื่อให้มีความรู้	 มีทักษะ	 มีความรับผิดชอบสามารถคิด
ตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมรีะบบ	สาระเศรษฐศาสตร์
เป็นขอบข่ายของการเรียนรู้ที่มีความคิดรวบยอดและ
ชัดเจน	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง	 ๆ	 หลายศาสตร์	 คือ	
เศรษฐศาสตร์	ภมูศิาสตร์	ประวตัศิาสตร์	มุง่ให้มคีวามเข้าใจ
ว่ามนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 เพราะมนุษย ์
มีความต้องการท่ีไม่จ�ากัด	 ในขณะที่ต้องด�ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในการเรียนรู้ 
จึงต้องให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู ้และประสบการณ์ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ	การแจกจ่าย	การบรโิภคสนิค้าและ
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การบริการ	การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีท่ีมี
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ	ให้มคีวามสามารถทีจ่ะเลอืก
ประเมิน	 คิดพิจารณาผลที่เกิดจากการเลือกและตัดสินใจ	
พร้อมทั้งมีการคิดแก้ปัญหาได้	ให้ความส�าคัญกับตัวผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ	 จนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาท่ีเป็น
คุณสมบัติที่ส�าคัญของผู้เรียนอีกประการหน่ึงท่ีต้องพัฒนา
ให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)
	 แต่การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ส่งเสริมการคิด
แก ้ป ัญหา	 และการจัดการเรียนรู ้ป ัจจุ บันน้ันไม ่ได ้ 
บ่มเพาะและไม่มุง่เน้นการสอนด้านทกัษะการคดิเท่าทีค่วร	
(เกรียงศักดิ์	 	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 2556)	 สอดคล้องกับผล 
การวิเคราะห์ของนักวิชาการ	 นักวิจัยท่ีวิเคราะห์ทักษะ
ส�าคัญในศตวรรษที่	21	แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับเด็กไทย	
ชีใ้ห้เหน็ว่าประเทศทีพ่ฒันาแล้วได้พฒันาคนในประเทศให้
มีความสามารถด้านการคิดและพัฒนานวัตกรรมสิ่งใหม่	ๆ	
ส่วนประเทศที่ก�าลังพัฒนาจะส่งผลต่อนวัตกรรมส่ิง
สร้างสรรค์ใหม่หรือมีการส่งเสริมด้านการคิดยังมีน้อย	
(ไพฑูรย์	 สินลารัตน์,	 2557)	 และสอดคล้องกับผลการ
ประเมินสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ปีการศกึษา	2559	ด้านความสามารถ
ในการคดิ	และความสามารถในการแก้ปัญหา	ของนกัเรยีน
ระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา	มีคะแนนรวมจาก
การทดสอบประเมินมีผลเฉลี่ยต�่ ากว ่าร ้อยละ	 60	 
ซึง่ต�า่เกณฑ์ระดบัประเทศ	ซึง่มข้ีอเสนอแนะให้เป็นนโยบาย
ในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านนี้	 (คณะกรรมการ 
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,	 2559)	 และสอดคล้องกับผลการ
ศกึษาข้อมลูรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ
ขัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
มีระดับคะแนนเฉลี่ยในระหว่างปีปีการศึกษา	2557-2559	
พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ย	3	ปีย้อนหลัง	มีค่าเท่ากับ	48.19	
ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับสถาน
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา	 และระดับประเทศ	 และเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข	 เมื่อพิจารณาแยกตามสาระ 
การเรียนรู้	พบว่า	สาระที	่3	คอื	สาระเศรษฐศาสตร์	มรีะดบั

ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	52.43	ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับต�่า
กว่าเกณฑ์เป้าหมายของสถานศกึษา	(งานวชิาการ	โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,	2559)
	 รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เป็นลกัษณะของการเรียน
รู้ที่คลอบคลุมองค์ประกอบส�าคัญซึ่งได้รับการจัดการเรียน
รู้ไว้อย่างเป็นระบบ	 โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือ 
ขั้นตอนส�าคัญในการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแนวคิด	 ทฤษฎี	
และหลักการ	(ทศินา	แขมมณ,ี	2557)	อนัจะช่วยให้นกัเรยีน
ได้มีองค์รวมความรู้	ความคิด	ทักษะ	และการแสดงออกใน
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ	 ส�าหรับแนวคิดที่สนับสนุน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	คือ	แนวคิดการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-Based	Learning)	เป็น
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ที่ให้
ประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรู	้เรยีนสนกุท้าทายความคดิ	
ส่งเสรมิทกัษะการคดิแก้ปัญหา	โดยผ่านการปฏบิตักิจิกรรม
ทดลองเสาะหาความรู้	จนสามารถค้นพบประสบการณ์สา
มารถบรูณาการความรูไ้ปใช้ในการคดิแก้ปัญหาได้	(จนิตนา		
ธนวิบูลย์ชัย,	 2556)	 ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรยีนได้เกดิการเรยีนรูด้้วยตนเอง	โดยใช้ปัญหาทีน่�ามาจาก
สถานการณ์จรงิหรอืจ�าลอง	เพือ่เป็นเครือ่งกระตุน้ให้ผู้เรยีน
เกดิความต้องการทีจ่ะศกึษาค้นคว้าหาความรู	้โดยมผีูส้อน
เป็นผู้ให้การสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกในการเรยีน
รู้	การเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่ม
ความรู	้ความเข้าใจ	ยงัมส่ีวนให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการเรยีน
รูด้้วยตนเอง	การตดิต่อส่ือสารทกัษะการท�างานกลุ่ม	ท�าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา	 ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาและอธิบายการแก้ปัญหา
ด้วยวธิเีลอืกได้	ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิแก้ปัญหาจะสามารถ
เผชญิกบัภาวะสถานการณ์ของสังคม	สอดคล้องกบักนษิฐา	
ศิริวงษ์ขันธ์	(2560)	ที่กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 เป็นการฝึกและเตรียมนักเรียนให้เป็นผู้ที่คิดอย่างมี
วิจารณญาณ	คิดวิเคราะห์	และการคิดแก้ปัญหา
 จากเหตุผลและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 
ข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจมุ่งม่ันที่จะพัฒนารูปแบบ 
การจดัการเรยีนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
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ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ซึง่เป็นระดับของการเรียนขัน้พ้ืนฐาน
ที่ส�าคัญในการวางรากฐานความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น	 
โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยคร้ังนี้จะส่งผลให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้และสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาของนักเรียนที่มีคุณภาพได้	 และเป็นแนวทางใน 
การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูส้�าหรบัผูส้นใจได้ศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน 
การจดัการเรยีนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้สาระ
เศรษฐศาสตร์	 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	3	

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สาระเศรษฐศาสตร์	 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
การจดัการเรยีนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีขอบเขตการวิจัย
ไว้	3	ระยะ	ดังนี้
	 	 การวิจัยระยะที่	1	การศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการในการจัดการเรียนรู้
	 	 การวิจัยระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้

	 	 การวิจัยระยะที่	3	การศึกษาผลการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้

	 ดังรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังภาพประกอบ	1	

ภำพประกอบ 1	ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3
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	 ขอบเขตการวจิยั	ระยะที	่1	ศกึษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการในการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

	 ขอบเขตเนื้อหา	ได้แก่	

									 	 ขั้นตอนท่ี	 1	 ศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจัดการเรียนรู้

									 	 ขั้นตอนที่	2	ศึกษาบริบท	แนวคิด	ทฤษฎีและ

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง	
	 	 ขัน้ตอนที	่3	ศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
	 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่
											 กลุม่เป้าหมายเป็นครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีน
รู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จาก	8		
โรงเรียนจ�านวน	 17	 คน	 ศึกษานิเทศก์	 รองผู้อ�านวยการ
สถานศกึษาฝ่ายวชิาการ	หวัหน้างานวิชาการ	ครผููส้อนกลุม่
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมที่มี
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญให้การสัมภาษณ์จ�านวน	7	คน	และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ท่ีก�าลังศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	
จาก	8	โรงเรียน	ๆ	ละ	2	คน	รวมนักเรียนที่การสัมภาษณ์
จ�านวน	16	คน	ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling) 

 ขอบเขตการวจิัย	ระยะที่	2	การพฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้สาระเศรษฐศาสตร์	 ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3
ขอบเขตเนื้อหา	ได้แก่
	 	 ขั้นตอนที่	1	สังเคราะห์ร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้	
					 	 ขั้นตอนที่	2	ตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้	
					 	 ข้ันตอนที	่3	ตรวจสอบคณุภาพความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

  ขั้นตอนที่	4	ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล

	 	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ประกอบด้วย	 

1)	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วม

พิจารณาสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในการจัดท�าร่างรูปแบบ 

การจัดท�าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	 7	 คน	

ประกอบด้วย	ศึกษานิเทศก์	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมท่ีมีวิทยฐานะ 

ครูเชี่ยวชาญหรือครูผู ้สอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ด้านหลักสูตรและการสอน	 2)	 กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ให้ข้อมูล

ในการประเมนิคณุภาพความสอดคล้องและความเหมาะสม 

ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น	 

โดยวิธีการประเมินด้วยแบบประเมิน	 จ�านวน	 5	 ท่าน	

ประกอบด้วย	 ผู ้เช่ียวชาญด้านการวิจัยหลักสูตรและ 

การสอน	จ�านวน	2	คน	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการวดัและประเมนิ

ผลจ�านวน	1	คน	ครเูช่ียวชาญด้านการจดัการเรยีนการสอน

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จ�านวน	2	คน	ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	

	 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างในการทดลองน�าร่องใช้ร่าง 

รูปแบบ

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	

28	 คน	 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)

	 ขอบเขตการวิจัย	 ระยะที่	 3	 การศึกษาผลการใช ้

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้สาระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

	 ขอบเขตเนื้อหา	ได้แก่

						 	 ขั้นตอนที่	1	เปรียบเทียบความสารถในการคิด

แก้ปัญหา	ก่อนและหลังเรียน

      	 ขัน้ตอนที	่2	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

ก่อนและหลังเรียน
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	 	 ขัน้ตอนที	่3	ประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีน

ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

	 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2560	โรงเรยีนโรงเรยีนอนบุาล

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	 	มี	 2	

ห้องเรียน	จ�านวน	60	คน

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	3/1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	

30	คน	ซึง่ได้มาด้วยวิธกีารสุม่แบบกลุม่	(Cluster	random	

sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 

ตามระยะการวิจัย	ดังนี้

	 	 ส่วนที่	 1	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจดัการเรยีนรู	้ประกอบด้วย	1)แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการใน 

การจัดการเรียนรู้	 2)	 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	 

3)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

	 	 ส่วนที่	2	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	

ประกอบด้วย	1)	แบบบนัทกึข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะใน

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	 เพ่ือยกร่างรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้	 	 2)	 แบบประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ

ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ	3)	เครื่องมือ

ทีใ่ช้ในการทดลองน�าร่องใช้เพือ่หาประสทิธภิาพร่างรูปแบบ

การจดัการเรยีนรู	้ได้แก่	แผนการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

	 	 ส่วนที	่3	เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการจดัการ

เรียนรู้	ประกอบด้วย		เครื่องมือที่ผ่านการทดลองน�าร่องใช้	

(Pilot	study)	ทีม่ปีระสิทธภิาพของรูปแบบการจัดการเรยีน

รู้โดยใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้	แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 แบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การคิดแก้ปัญหา	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วย 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสอนด้วยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียน 

ที่	2	ปีการศึกษา	2560	เป็นเวลา	7	สัปดาห์	ๆ	ละ	1	วัน	ๆ	

ละ	2	ชัว่โมง	รวม	14	ชัว่โมง	เวลา	12.30	–	14.30	น.	ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน	ถึง	เดือน	ธันวาคม	2560		ซึ่งท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากใบกิจกรรม	 พฤติกรรมระหว่างเรียน	 

การทดสอบย่อยและหลังเรียน	 แบบทดสอบวัดความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหา	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ	 

มีการด�าเนินงานดังนี้

	 	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pretest)	 ด้วยแบบ

ทดสอบวัดความสามารถสามารถในการคิดแก้ปัญหา	และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 	 2.	ด�าเนนิการสอนโดยแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่

เขยีนขึน้ตามตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	 และมีผู้วิจัยด�าเนินการสอนและจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 

ด้วยตนเอง

	 	 3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (Posttest)	 ด้วยแบบ

ทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพ

ปัญหาและความต ้องการในการจัดการเรียนรู ้จาก 

การสมัภาษณ์	โดย	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และ
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การพรรณนาวิเคราะห์

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ในประเด็นค�าถามท่ีมีลักษณะปลายเปิด	 

โดยการพรรณนาวิเคราะห์

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ	 

โดยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 4.	การวเิคราะห์ประสทิธิภาพผลการทดลองใช้ร่าง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน	 โดยร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการด�าเนินการสอนผล

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น	 โดยร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบค่าที	

t-test

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาของครูในการจัดการ

เรียนรู ้วิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 สาระ

เศรษฐศาสตร์	 ในระดับประถมศึกษา	 ยังมุ่งเน้นความคิด

รวบยอดในเนื้อหาบทเรียน	 ผู้เรียนยังขาดโอกาสในการส่ง

เสรมิการเรยีนรู	้การปฏบิตักิจิกรรมทีพ่ฒันาด้านการคดิแก้

ปัญหา	 ทั้งที่ครูยังประสบปัญหาด้านการออกแบบการ

จัดการเรียนรู ้สาระเศรษฐศาสตร ์ ท่ี มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน	 และในขณะท่ีครูและ

นักเรียนมีความต้องการสนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียน

รู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา	 รวมถึงผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ท่ีเพิ่มคุณภาพมาก 

ยิ่งขึ้น

	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระ

เศรษฐศาสตร์	 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	มีคุณภาพและความเหมาะสมในระดับ

มากทีสุ่ด	รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้	ี6	องค์ประกอบ	ได้แก่	

1)	 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน	 2)	 หลักการ	 3)	 วัตถุประสงค์	 

4)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	5)	ระบบสังคม	6)	หลักการ

ตอบสนอง	และ	7)	ระบบสนับสนุน	โดยองค์ประกอบที่	4	 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี	6	ขั้น	ประกอบด้วย	1)	ขั้นพบ

สถานการณ์ปัญหา	2)	ขัน้ท�าความเข้าใจปัญหา	3)	ขัน้ศกึษา

ทางเลือก	 4)	 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ใหม่	 5)	 ขั้นสรุปและ

ประยุกต ์ใช ้ความรู ้ 	 6)	 ขั้นน�าเสนอและประเมินผล	

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู	้ เมื่อวิเคราะห์

ประสิทธภิาพจากคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	

มีค่าเท่ากับ	82.64/81.37	และเมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มีค ่า เท ่ากับ	

84.32/82.25	และ		ซึง่มปีระสิทธภิาพสงูกว่าเกณฑ์	80/80	

ที่ก�าหนดไว้

	 3.	 ผลการการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้	 พบว่า	

1)	นกัเรียนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้	

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	2)	นักเรียนที่

เรยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึน้	มผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	และ	3)	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้สาระ

เศรษฐศาสตร์	 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาของครูในการจัดการ

เรียนรู ้วิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 สาระ

เศรษฐศาสตร์	 ในระดับประถมศึกษา	 พบว่า	 การจัดการ

เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ยังมุ่งเน้น

ความคิดรวบยอดในเนื้อหาบทเรียน	 ผู้เรียนยังขาดโอกาส

ในการส่งเสริมการเรียนรู้	การปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาด้าน

การคิด	 ขาดโอกาสในการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเชื่อมโยงและ
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สร้างความความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งการคิดหาค�าตอบด้วย

วิธีการที่หลากหลายตามแนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างน่าสนใจ	 

ผูเ้รียนยงัขาดความมัน่ใจในตนเอง	ขาดการมปีฏสิมัพนัธ์กบั

เพื่อนในชั้นเรียนที่สนับสนุนให้มีแรงจูงใจ	และความพร้อม

น�าไปสูก่ารฝึกคดิในการเรยีนสาระการเรยีนรูเ้ศรษฐศาสตร์

ให้บรรลผุล	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากระบบการจดัการเรยีนรูมุ้ง่เน้น

ให้ความส�าคัญเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากเกินไป	 

ที่ระบุถึงตัวชี้วัดในหลักสูตรตามกรอบเนื้อหาในหน่วยการ

เรยีนรูห้รอืบทเรยีนมากกว่าทกัษะด้านอืน่รวมถงึสมรรถนะ

ส�าคัญของผู ้เรียนที่เป็นกรอบสมรรถนะของหลักสูตร 

เชื่อมโยงถึงทักษะส�าคัญของผู ้เรียนในศตวรรษที่	 21	 

ซึง่สอดคล้องกบัเกรยีงศกัดิ	์	เจรญิวงศ์ศักดิ	์(2556)	ทีก่ล่าว

ไว้ว่า	ระบบการศกึษาเน้นการสอนให้จ�ามากกว่าให้คดิ	ไม่มี

การสอนวธิคีดิแก้ปัญหา	ท�าให้ความสามารถด้านการคิดแก้

ปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนา	 การเรียนรู้ใน

ระบบท ่องจ�าท�าให ้ นักเรียนรับรู ้และเช่ือข ้อมูลนั้น 

อย่างง่าย	ๆ 	โดยปราศจากการตัง้ข้อสงสยัและค�าถาม	และ

เป็นการปิดกั้นการคิดในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม	 อีกทั้ง

ไม่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดแปลกใหม่มากขึ้นได้		

สอดคล้องกบังานวจิยัของพชัร	ี	ศรีษะภมู	ิ(2559)	ได้ศกึษา

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้

ปัญหาของนักเรียนในระดับประถมศึกษา	โดยศึกษาสภาพ

ปัญหาและความต้องการ	 พบว่า	 การจัดการเรียนรู้	 ด้าน

ทักษะการคิดแก ้ป ัญหาของครูระดับประถมศึกษา	 

ยังประสบปัญหาด้านความสามารถในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้	ซึ่งยังมีคุณภาพในระดับค่อนข้างต�่าและต้อง

ปรบัปรงุพัฒนาให้ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรู้ด้านทักษะการ

คิดแก้ปัญหาของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น

	 2.	ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู	้ผูว้จิยัได้

น�าเสนอประเด็นการอภิปรายผล	ดังนี้	รูปแบบการจัดการ

เรยีนรูส้าระเศรษฐศาสตร์	โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มี	 7	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 

1)	 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน	 2)	 หลักการ	 3)	 วัตถุประสงค์	 

4)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	5)	ระบบสังคม	6)	หลักการ

ตอบสนอง	 และ	 7)	 ระบบสนับสนุน	 	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ	 

มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เป็นบริบทจริงใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการสังเคราะห์หลักการส�าคัญของทฤษฎี

พืน้ฐานท�าให้ได้ข้อมลูเพยีงพอมาเป็นพืน้ฐานในร่างรปูแบบ

การจัดการเรียนรู้	 และได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ 

โดยสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญจึงได้องค์ประกอบของรูป

แบบการจัดการเรียนรู้	 ซึ่งประกอบด้วย	 7	 องค์ประกอบ	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	(Joyce,	Weil	และ	Calhoun,	

2011)	 ประกอบด้วย	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีพื้นฐาน	

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	 ระบบ

สั งคม	 หลักการตอบสนอง	 และระบบสนับสนุน	 

และการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	 มี	 6	 ขั้น	

ประกอบด้วย	1)	ขั้นพบสถานการณ์ปัญหา	2)	ขั้นท�าความ

เข้าใจปัญหา	3)	ขั้นศึกษาทางเลือก	4)	ขั้นสังเคราะห์ความ

รูใ้หม่	5)	ขัน้สรปุและประยกุต์ใช้ความรู	้6)	ขัน้น�าเสนอและ

ประเมนิผล	ซึง่รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มกีารสงัเคราะห์สร้างขัน้

ตอนการจัดการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบและมแีนวคดิ	ทฤษฎี

รองรบั	เป็นรปูแบบการจดัการเรียนรูท้ีม่คีณุภาพและน�าไป

ใช้ได้จริง	 เห็นได้จากผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

ทีป่ระเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ	มคีวามเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก	 สอดคล้องกับทิศนา	 แขมมณี	 (2557)	 

ทีว่่าการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้้องครอบคลมุองค์

ประกอบส�าคัญ	ซึ่งได้รับการจัดการไว้อย่างเป็นระบบตาม

หลักปรัชญา	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการ	 โดยองค์ประกอบ

ด้วยด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส�าคัญของกิจกรรมการ

เรยีนรูท้ีแ่สดงไว้อย่างเป็นระบบ	ทกุขัน้ตอนมคีวามสัมพนัธ์

กันอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามทฤษฎี	 หลักการหรือแนวคิด 

ที่ใช้ในการพัฒนา	

 ผลการวิ เคราะห ์ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้	 มีคะแนนของกระบวนการและผลลัพธ	์ 



มีค่าเท่ากับ	85.56/83.43	ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�าหนด	 ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้น�ารูปแบบการจัดกาเรียนรู ้
ที่ผ่านการออกแบบและพัฒนา	 วางแผนอย่างเป็นระบบ	
แล้วน�ามาออกแบบพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	สร้างเครื่อง
มอืและตรวจสอบคณุภาพและประเมนิความเหมาะสมจาก
ผู ้เชี่ยวชาญ	 จนเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ	 และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบได้ออกแบบ
กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ	 ค้นคว้าความรู้ฝึกแก้
ปัญหาทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม	 ใช้สถานการณ์ปัญหา
กระตุ ้นให้นักเรียนพิจารณาไตร่ตรอง	 สังเคราะห์และ 
เชื่อมโยงความรู้	 ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาสุ่การลงมือ
ปฏิบัติได้จากนั้นนักเรียนได้ประเมินคุณค่าของความรู้จาก
การเรียนรู้นักเรียนมีความรู้	 ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	เกิดทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เพิ่มขึ้น	สอดคล้องกับประสาท	เนืองเฉลิม	(2554)	ที่กล่าว
ว่า	กระบวนการจัดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัด
ไว้อย่างเป็นระบบ	ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อ
เนือ่ง	เพือ่มุง่หมายให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างสมบรูณ์
อันช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้	ความคิด	ทักษะ	และ
แสดงออกในการเรียนรูด้้วยตนเอง	ท�าให้ผูเ้รยีนได้รบัความ
รู้และทักษะเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับงาน
วจิยัของกนิษฐา	ศริวิงษ์ขนัธ์	(2560)	ทีไ่ด้วจิยัหาประสทิธภิาพ
ของรปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เพือ่ส่ง
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดย
วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลลัพธ์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 มีค่าเท่ากับ	 86.00/84.73	 และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของกัญญาวีร์	 ชายเรียน	 (2559)	 ท่ีได้วิจัย 
หาประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาชวีวทิยา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	เพือ่เสรมิ
สร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 โดยวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน	 มีค่าเท่ากับ	
85.26/84.64	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
	 3.	 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน
น�าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างพบว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยรปู
แบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น	 มีความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหาและมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจดัการเรยีนรูร้ายด้านและโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	
นั้นท่ีผลเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้มุ่ง
เน้นให้นกัเรยีนได้ฝึกวธิกีารคดิ	การเข้าใจปัญหา	การศกึษา
ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา	 และการสรุปประเมินค่าค�าตอบ	 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นความ
แปลกใหม่ให้นักเรียนมีความตื่นตัว	 ตอบสนองด้วยความ
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา	ด้วยการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม	
เพื่อน�าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ด้านนโยบาย
	 	 ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส�าคัญในการ
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน	 ซึ่งพบ
ว่าการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ของนักเรียน	 ได้จริง	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุน	

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น	และในระดับชั้นอื่นต่อไป

	 2.	ด้านพัฒนาการเรียนการสอน

	 	 ครผููส้อนเป็นผู้ทีม่คีวามส�าคญัในการทีจ่ะน�ารปู

แบบการจัดการเรียนรู ้ ไปใช ้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	 

ดังนั้น	ผู้สอนต้องท�าการศึกษา	วิธีการ	ขั้นตอนของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ให้เข้าใจ	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู  ้

ของนักเรียนให้บรรลุผล

	 3.	ด้านข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 การวจิยัในครัง้นีไ้ด้ทดลองใช้เฉพาะกบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาที	่3	เพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้ผลการวจัิย

ทีข่ยายไปสูบ่รบิทอืน่ทีก่ว้างขึน้	ควรท�าการวจิยักบันกัเรยีน

ในระดับชั้นอื่น	ๆ	ด้วย	
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บทคัดย่อ

										งานวิจัยเรื่อง	 ปรากฏการณ์นาฏศิลป์ไทยในการแสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่ง	 “ก๊อท”จักรพรรณ์	 อาบครบุรี		 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงหางเครื่องที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทยซึ่งมีอยู	่	
3		ด้านคือ		1.	ด้านลีลาท่าร�า		2.	ด้านการแต่งกายและ	3.	ด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง	ของวงดนตรีลูกทุ่ง	“ก๊อต” 
จักรพรรณ์	 อาบครบุรี	 	 เป็นตัวอย่างศึกษาประชากรและกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในวงดนตรีของก๊อต	 จักรพรรณ์	 
อาบครบุรี	เพราะเป็นผู้จัดการและผู้แสดงตลอดจนผู้มีส่วนรวมงานกับวงดนตรีและเป็นผู้ให้ข้อมูล
								 ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า	 1.	 ด้านลีลาท่าร�า	 แบบนาฏศิลป์ไทยมีจ�านวน	 3	 เพลง	 และพบว่าท่าร�าแบบที่เป็น 
นาฏยศัพท์พื้นฐาน	มี	3	 เพลง	คิดเป็นร้อยละ	60	แสดงว่าจากการแสดงทั้งหมด	มีการน�าท่าร�าแบบนาฏศิลป์ไทยมาใช้
บรรจุค่อนข้างมาก	2.	ด้านการแต่งกาย	พบว่าจากเพลงที่	ก็อต	จักรพรรณ์	อาบครบุรี	ขับร้องทั้งหมด	20	เพลง		โดยมี
การแต่งกายแบบนาฏศิลป์ไทย	2	เพลง	เช่น	เพลงตวักไ็ทยใจกไ็ทย	แต่งแบบนาฏศลิป์ไทย	4	ภาคคดิเป็นร้อยละ	40	แสดง
ให้เห็นว่า	 วัฒนธรรมไทยด้านการแสดงไม่อาจแยกจากแบบแผนดั้งเดิม	 จึงเป็นการตอบสนองผู้ชมที่มีความรู้พื้นฐาน
นาฏศิลป์ไทยเข้าร่วมด้วย	3.	ด้านอุปกรณ์การแสดง	พบว่า	มีทั้งหมด	2	เพลง	เช่นเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครใช้เล็บ	ใช้พลอง
เป็นอุปกรณ์การแสดง	เพื่อช่วยเสริมการแสดงให้สื่อความหมายของสาระในบทเพลงได้
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ABSTRACT 

	 The	research	entitled	The	Phenomenon	of	Thai	Classical	Dance	in	the	Dance	Performance	of	

Folk	Music	Band	“God”	Chakkabhan	Abkornbury	aims	to	study	the	pattern	of	dance	performance	and	

its	creation	that	 relates	 to	3	sections	of	Thai	classical	dance	which	are	1.	Choreographic	styles	2.	

Costumes	and	3.	Props	of	folk	music	band	of	“God”	Chakkabhan	Abkornbury	as	a	case	of	this	study.	

Research	populations	 and	 target	 groups	 are	 staff	who	 are	working	 for	 folk	music	 band	of	 “God”	

Chakkabhan	Abkornbury	as	they	are	manager,	performers	as	well	as	participants	in	the	folk	music	band	

and	acting	as	research	informants.

	 The	result	of	research	can	be	summarized	that	1.	Choreographic	styles	can	be	found	the	3	

songs	through	the	pattern	of	Thai	classical	dance	and	the	dance	that	is	considered	as	a	dance	vocabulary	

with	3	songs	that	shows	60	percent	of	the	total	performance.	It	is	also	using	a	dance	style	of	Thai	

classical	dance	to	add	in	the	performance	very	much.	2.	Regarding	to	costume,	it	is	found	that	there	

are	20	songs	that	“God”	Chakkabhan	Abkornbury	has	been	singing	and	dressing	a	Thai	classical	dance	

costume	for	2	songs	such	as	Tua	Kor	Thai	Jai	Kor	Thai	song.	It	is	found	that	the	style	of	4	regions	of	

Thai	classical	dance	costume	is	equally	40	percent.	This	indicates	that	Thai	culture,	in	regards	with	

performance,	is	unable	to	be	apart	from	traditional	stereotypes	as	it	 is	responded	by	the	need	of	

audiences	who	have	had	knowledge	on	Thai	classical	dance	basic.	3.	In	terms	of	props,	it	is	found	

that	 there	 are	 2	 songs	 such	 as	 Rak	 Kun	 Ying	 Kwa	 Krai	 song	 uses	 the	 nails	 and	 cudgels	 as	 props	

accompanying	with	the	performance	in	order	to	enhance	the	performances	communicating	meaning	

through	the	content	of	the	songs.	

KEYWORDS: PHENOMENON	OF	THAI	CLASSICAL	DANDCE	/	DANCE	PERFORMANCE	/	FOLK	MUSIC	BAND

บทน�า

											สังคมโลกสมัยใหม่หรือสังคมปัจจุบันตามความคิด

ของนกัวชิาการทางสงัคมศาสตร์ถอืว่าเป็นสงัคมทีเ่ก่ียวข้อง

กับการพัฒนาการของระบบทุนนิยม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ช่วงระยะตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่	 20	 เป็นต้นมา	 

นบัเป็นช่วงระบบทนุนยิมทีห่ลากหลายเชือ่ชาต	ิเป็นทนุนยิม

ของผูบ้รโิภค	(multinational	or	consume		capitalism)  

เป็นยคุของความนยิมในเรือ่งผลผลติและเทคโนโลย	ีผลงาน

นาฏศลิป์ถ้าหากผลติขึน้ได้กเ็ช่นกนัหากปราศจากการค�านงึ

ถึงผู้เสพ	 ก็นับวันจะกลายเป็นเพียงสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความสนใจ

ในสายตาของผู ้คนในสังคมปัจจุบัน	 การแสดงต่าง	 ๆ	 

จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผูส้ร้างงานจะต้องปรบัเปลีย่นกลยทุธวธิี		

ในการน�าเสนอผลงานให้หลากหลายแปลกใหม่จากเดิม		

อาจจ�าเป็นที่จะต้องท�าลายก�าแพงกั้นระหว่างชนิดหรือ

ประเภทของนาฏศิลป์ทีเ่คยมมีาก่อน	(พฤทธิ	์	ศุภเศรษฐศิริ	

และคณะ,	 2548)	 ผลงานการแสดงนาฏศิลป์นับว่าเป็น

ศิลปะที่ส�าคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถแสดงออกได้ทั้งใน

ลักษณะทีเ่ข้มแขง็และอ่อนโยน		นาฏศิลป์ถอืว่าเป็นศาสตร์

ทางศิลปะที่ส�าคัญ	 และรู้จักกันดีในรูปแบบของการแสดง	 

ที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงาม	 บ่งบอกถึงความประณีตสวยงาม	

แฝงด้วยจินตนาการและเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนหรือ

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคนไทย	 ตลอดทั้งแสดง 
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“เจ้าชายลกูทุง่”		และเป็นวงดนตรลีกูทุ่งทีม่หีางเครือ่งเต้น

ประกอบเพลงที่มีรูปแบบชัดเจน	มีความโดดเด่นด้าน	ลีลา

ท่าทาง	ชดุการแต่งกายอปุกรณ์การแสดงทีม่คีวามอลงัการ

วจิติรสวยงามเป็นทีน่่าดงึดูดใจผู้ชมเป็นอย่างมาก		จนกลาย

เป็นวงดนตรลูีกทุง่ทีเ่ป็นต้นแบบในการแสดงให้กบัวงดนตรี

ลูกทุ่งวงอื่น	 ๆ	 อาทิ	 วงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา	ทีม่กีารจดัการแสดงวงดนตรี

ลกูทุง่ภายในโรงเรยีนหรอืเข้าร่วมประกวดการแข่งขนัทกัษะ

วิชาการด้านความรู้ความสามารถพิเศษด้านการแสดงวง

ดนตรีลูกทุ่ง	 ร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐฯ	 และ

เอกชน	 เช่น	 การประกวดแข่งขันทักษะความสามารถ 

ด้านวงดนตรีลูกทุ ่ง	 ในรายการชิงช้าสวรรค์	 เป็นต้น	 

ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน	 และนอกจากนี้	 ร ้านค้า 

ที่จัดจ�าหน่ายหรือชุดเช่า	 และอุปกรณ์การแสดง	 ก็น�าไป

เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าของตนเองเพ่ือจัดจ�าหน่าย	

เช่น	ตลาด	พาหุรัด,	ตลาดส�าเพ็ง		เป็นต้น		ในส่วนของลีลา

ท่าทางทีป่รากฏในการแสดงหางเครือ่งประกอบเพลงในวง

ดนตรีลูกทุ่งนั้น	 สังเกตเห็นว่ามีความคล้ายกับท่าทาง

นาฏศิลป์ไทย	ยกตัวอย่าง	เช่น	วิธีการใช้จีบหงาย	จีบคว�่า		

จบีหลงั	และจบีล่อแก้ว	เป็นต้น		ในงานแสดง		“คอนเสิร์ต”	

แทนความผูกพัน	20	ปี		หัวแก้วหัวแหวน	หรือปรากฏใน		

VDO,	CD,	MV	ประกอบการแสดงหลาย	ๆ	ชุดปรากฏให้

เห็นถึงการแต่งกาย	 	 และอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มี

ความคล้ายนาฏศิลป์ไทยผสมผสานให้เห็นและน่าศึกษา		

	 ดังนั้น	 	 ผู้วิจัยจึงสนใจและเล็งเห็นประโยชน์จึง

ต้องการที่จะศึกษาเรื่องความเป็นมาของการแสดงหาง

เครื่องวงดนตรีลูกทุ่ง	 โดยเลือกวงดนตรีลูกทุ่ง	 “ก๊อท”	 

จักรพรรณ์	 	 อาบครบุรี	 ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

นาฏศิลป์ไทยในด้านลีลาท่าร�า		การแต่งกาย	และอุปกรณ์

ประกอบการแสดงมาเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า		

โดยเลือกเพลงที่มีการแสดงหางเครื่องประกอบและได้รับ

ความนิยมสูง	 ผ่านทางเทปคาสเซ็ทและแผ่นบันทึก	 VDO,	

CD,	 ส่ือสารสนเทศออนไลน์	 	 ที่ออกวางแผงตั้งแต่ช่วงป	ี	

พ.ศ.	 	 2538-2561	 	 มาเป็นข้อมูลในการศึกษา	 	 ผลของ 

ถึงความเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรือง	และความมั่นคงของชาติ

ทีม่กีารสบืทอดมาตัง้แต่โบราณกาล	ดงันัน้ความส�าคญัของ

นาฏศลิปน์อกจากจะมีคณุคา่ในฐานะมรดกทางวฒันธรรม

แล้ว	 นาฏศิลป์ยังมีประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้เรียนรู้ท่ีสามารถ 

น�าไปประกอบอาชีพ		

 นอกจากนี้ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็น 

การร่ายร�าทีใ่ช้อวยัวะทีเ่ป็นมอืและแขนเป็นหลกัเพือ่ใช้เป็น

สื่อ	 	 แสดงอารมณ์	 ความรู้สึกและความหมาย	 ประกอบ 

การเคลื่อนไหวที่มีทั้งความช้า	 -	 เร็ว	 การหยุดนิ่ง	 มีระดับ

ความสูง	 ความต�่าของการท�าท่าทางที่เลื่อนไหลในรูปแบบ

ของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนจุดสนใจหรือตาของผู ้ชม 

ให้ชวนติดตามตลอดการแสดง	

	 ปัจจุบันการแสดงนาฏศิลป์ไทย	 มีบทบาทหรือ 

มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับศิลปะการแสดงแขนงต่าง	 ๆ	 

ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงเพลงพื้นบ้าน	 เพลง

กล่อมเด็ก		เพลงเกี่ยวข้าว	เพลงหมอล�า		ลิเก		โนราและ

การละเล่นต่าง	ๆ 	เป็นต้น	จากวิวัฒนาการเพลงพื้นบ้านจน

พัฒนามาเป็นเพลงลูกทุ่งที่เห็นได้จากการเต้นของหาง

เครื่องประกอบเพลงในวงดนตรีลูกทุ่ง	 	 ก็มีการผสมผสาน

รูปแบบในผลงาน	หรือการผสานความคิดอันเป็นสากลกับ

ลกัษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ไทยเข้าไปหลายด้าน	ทัง้นีเ้พ่ือ

จะให้ลักษณะของงานท่ีจะสร้างสรรค์ขึ้นจะได้ตอบสนอง

ความต้องการของ	ผู้เสพ	(presentation)	ซึ่งรูปแบบและ

กระบวนการสร้างสรรค์เช่นนีม้มีากขึน้ในกลุม่ของวงดนตรี

ลูกทุ่งหมอล�า	ลิเก	และโนรา	เป็นต้น

	 จากการสังเกตพบว่าการแสดงนาฏศิลป์ไทยและ

การแสดงของหางเครือ่งในวงดนตรีลกูทุง่	ได้มกีารปรบัปรงุ

เปลี่ยนแปลงหลายด้าน	เช่น		ด้านลีลาท่าร�า		การแต่งกาย

และอุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่ก็แตกต่างกันไปตาม

ขนาดของวงดนตรีที่มีความสามารถและต้นทุนเพียงพอ

	 จะเหน็ได้ว่าวงดนตรลีกูทุ่งของ	“ก๊อท”	จกัรพรรณ์		

อาบครบุรี	ปัจจุบันใช้ชื่อ	“ก๊อท”		จักรพันธ์		ครบุรีธีรโชติ		

เป็นศลิปินชายทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัเป็นทีย่อมรบัและมผีลงาน

เพลงออกมาอย่างมากมาย	จนได้รับฉายาในวงการลกูทุง่ว่า		
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การศกึษาองค์ประกอบของการแสดงในครัง้นีจ้ะก่อให้เกดิ

องค์ความรู้ใหม่	 	 แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงเก่ียวข้อง

ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยกับศิลปะแขนงอื่น	ๆ	 

ในสังคมไทย	 ที่มิได้ท�าให้ผลงานที่เป็นแบบดั้งเดิมสูญเสีย

คุณค่าลง	แต่จะเป็นปรากฏการณ์ของการยอมรับในความ

แตกต่าง		ความหลากหลายและความเชือ่ของสงัคมโลกหรอื

สังคมสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

	 1.	 เพ่ือศึกษาลีลาท่าร�าประกอบเพลงที่ใช้ในการ

แสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ ่ง	 “ก็อท”	 จักรพรรณ	์ 

อาบครบุรี	

	 2.	 เพื่อศึกษาการแต่งกาย	 ที่ใช้ในการแสดงหาง

เครื่องวงดนตรีลูกทุ่ง	“ก็อท”	จักรพรรณ์	อาบครบุรี	

	 3.	เพือ่ศกึษาอปุกรณ์ประกอบการแสดงทีใ่ช้ในการ

แสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ ่ง	 “ก็อท”	 จักรพรรณ	์ 

อาบครบุรี	

ขอบเขตของการวิจัย

	 2.1	ประชากร	และกลุ่มเป้าหมาย

	 	 1.	ประชาชน	หมายถึง	บุคลากรทุกคนที่มีส่วน

รวมงานในวงดนตรีลูกทุ่งของก็อท	 จักรพรรณ์	 อาบครบุร	ี

จ�านวน	10	คน

	 	 2.	กลุ่มเป้าหมาย	หมายถึง	บุคลากรที่มีหน้าที่

ด้านการเต้นหางเครื่อง	 ด้านการแต่งกายและอุปกรณ์

ประกอบการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งของก๊อท	จักรพรรณ์	

อาบครบุรี	จ�านวน		10	คน	เพราะเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

	 	 3.	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	 ผู้วิจัยได้ยึดการศึกษา

วเิคราะห์การแสดงคอนเสร์ิตชดุ	หวัแก้วหวัแหวน	ของก๊อท	

จักรพรรณ์	 อาบครบุรี	 ของวันท่ี	 2-3	 เดือนสิงหาคม	 

พ.ศ.	 2557	ณ	 รอยัลพารากอนฮอลล์	 สยามพารากอน		 

ใช้เวลาแสดงทั้งหมด	 4-5	 ช่ัวโมง	 มีเพลงก๊อทจักรพรรณ	์

อาบครบุรี	 ร้องทั้งหมด	 20	 เพลง	 โดยจะยึดหัวข้อศึกษา

วเิคราะห์ทีเ่กีย่วข้องกบันาฏศลิป์ไทย	3	ด้าน	คอื	ด้านท่าร�า	

ด้านการแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง

	 	 4.	 ขอบเขตด้านสถานที่	 การแสดงคอนเสิร์ต	 

ชุด	หัวแก้วหัวแหวน	แสดงที่	รอยัล	พารากอนฮอลล์	สยาม

พารากอน	 วันที่	 2-3สิงหาคม	 พ.ศ.2557	 ที่บันทึกเป็น

วีดีทัศน์มาศึกษาวิเคราะห์

	 	 5.	 ขอบเขตเวลา	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา

ในภาคเรียนที่	1-2	ปีการศึกษา	2561-2562

	 	 6.	 รายงานการวิจัยแบบพรรณนา	 วิเคราะห	์

โดยวิเคราะห์สถิติพื้นฐานแบบร้อยละ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	 1.	ได้รบัความรูเ้กีย่วกบันาฏศลิป์ไทย		ประวติัความ
เป็นมาของการเต้นหางเครื่องและประวัติความเป็นมา
ตลอดจนรูปแบบการแสดงวงดนตรีลูกทุ ่งของอลูกทุ ่ง			
“ก็อท”	จักรพรรณ์		อาบครบุรี
	 2.		ท�าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
งานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเช่ือมโยง		ระหว่างนาฏศิลป์กบัวงการ
เพลงลูกทุ่งไทย
	 3.	ท�าให้สงัคมไทยตระหนกัในคณุค่าของวฒันธรรม
ไทยและชื่นชมในรากของวัฒนธรรมยิ่งขึ้น
	 4.	 ได้สารสนเทศให้กับวงดนตรีลูกทุ ่งไทยหรือ 
ผู ้สนใจทั่วไปได้ศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศิลปะการแสดงดีขึ้นต่อไป
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	 น�าหัวข้อที่จะวิจัยไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	

เตรียมการวางแผน	กรอบแนวคดิการวจิยั	และประสานงาน

ระหว ่างมหาวิทยาลัยกับวงดนตรีลูกทุ ่งจักรพรรณ	์ 

อาบครบุรี

	 2.	ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ความรู้	เกี่ยวกับ

นาฏศิลป์ไทย	เพลงลูกทุ่ง	หางเครื่อง			ด้านประวัติความ

เป็นมา	และรูปแบบการแสดง

	 3.	 ศึกษาภาคสนาม	 โดยวิธีการสังเกต	 สอบถาม	

สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	และเป็นทางการ		ด้านความ

เป็นมาของวงดนตรีลูกทุ่ง	 ก๊อท	 จักรพรรณ์	 อาบครบุร	ี 

ด้านท่าร�า	ด้านการแต่งกาย	และอุปกรณ์การแสดง

	 4.	 วิเคราะห์การแสดงคอนเสิร์ต	 ชุดหัวแก้วหัว

แหวน	 ด้านท่าร�า	 ด้านการแต่งกายและด้านอุปกรณ์การ

แสดง	จากสื่อวีดีทัศน์	เป็นหลัก

	 5.	 สรุปวิเคราะห์องค์ประกอบ	 ด้านลีลา	 ท่าร�า	 

ด้านการแสดง	และด้านอปุกรณ์ประกอบการแสดง	ทัง้หมด

กลบัไปให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบถามเพือ่ตรวจทานความถกู

ต้องรับรอง

เครื่องมือในการวิจัย

	 1.		แบบส�ารวจ	(Survey)		โดยผูว้จิยัใช้แบบส�ารวจ

เ พ่ือเก็บข ้อมูลโดยแบ ่งประเด็นการส�ารวจต ่าง	 ๆ	 

ก่อนท�าการวิจัย	 ในครั้งนี้ผู้วิจัยสอบถามผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การแสดงโดยทั่วไป	 นอกจากนั้นได้สอบถามวงดนตรีเพ่ือ

น�ามาเป็นความรูเ้บือ้งต้นในบริบทพืน้ทีศ่กึษาวจิยัคร้ังน้ีและ

น�ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 2.	การสงัเกต	ุ(Observation)		การแสดงหางเครือ่ง

ในวงดนตรี	 ประกอบด้วยการสังเกตุแบบมีส่วนร่วมและ 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
	 3.		แบบสัมภาษณ์	(Interview	Guide)	แบ่งเป็น
	 	 3.1	 แบบไม่มีโครงสร้าง	 (Un-structured	
Interview)		ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้จ�านวน		4	คน		เพื่อศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงหางเครื่องในวงดนตร ี

ลูกทุ่ง

	 	 3.2		แบบมโีครงสร้าง	(Structured	Interview)		

แบ่งเป็น	3	ชุดดังนี้

	 	 ชดุที	่1	แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างเพือ่เกบ็

ข้อมลูเกีย่วกบัความรูใ้นด้านปรากฏการณ์นาฏศลิป์ไทยใน

วงดนตรีลูกทุ่ง		ใช้สัมภาษณ์ผู้รู้จ�านวน	2		คน		ในประเด็น

ต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 	 ด้านประวัติความเป็นมา	 ปรากฏการณ์

นาฏศิลป์ไทยในการแสดงหางครื่อง

	 	 ชุดที่ 	 2	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร ้าง	 

เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้เกี่ยวกับการแสดง 

หางเคร่ืองในวงดนตรีลูกทุ่ง	 ใช้สัมภาษณ์	 ผู้ปฏิบัติจ�านวน		 

2	คน

	 	 ชุดที่ 	 3	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร ้าง		 

เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงหางเครื่องในวงดนตร ี

ลูกทุง่		โดยใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทัว่ไป		จ�านวน		10	คนใน

ประเด็นต่าง	ๆ

	 	 ชดุที	่4	วดิทีศัน์การแสดงคอนเสิร์ต	ชดุ	หวัแก้ว

หัวแหวน	มาวิเคราะห์ทั้ง	3	ด้าน	คือ	ด้านลีลาท่าร�า	ด้าน

การแต่งกาย	ด้านอุปกรณ์การแสดง
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 มีรายละเอียดขั้นตอน	ดังนี้		

	 1.	การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม	การออกแบบสอบถาม	

กลุ่มเป้าหมายทั้งแบบสัมภาษณ์ท้ังที่เป็นลายลักษณ์และ

วาจา

	 2.	 ศึกษาวิเคราะห์การแสดงคอนเสิร์ตชุดหัวแก้ว 

หัวแหวน	จากสื่อวีดีทัศน์

แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาได้แก่

	 1.	ส�านกัวทิยบรกิารมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

	 2.	หอสมุดแห่งชาติ

 3.	 ฐานข้อมูลออนไลน์	 TDC	 (Thai	 Digital	

Collection),	Thai	IS	(Thai	Librac	Interted	System)

	 1.	การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม	(Field	Studyies) 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการเปิดเผยตัวโดยแจ้งไป 

ยังผู้ที่เกี้ยวข้องในสถานที่น้ัน	 ๆ	 ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
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ของผู ้วิจัยและเพื่อให้ผู ้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ตาม

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบอบถามและ 

แบบสัมภาษณ์	 เครื่องมือที่สร้างน�าไปใช้และน�ามาใช้กับ

สถิติหรือร้อยละเพื่อตีความ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ที่เก็บ

รวบรวม	จดบนัทกึไว้มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของเครือ่งมือ 

หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพิ่มเติมโดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 น�าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาจัดหมวดหมู่ตาม 

ความมุ่งหมายของการวิจัยในแต่ละข้อ	 	 และจัดหมวดหมู่

ของข้อมูลตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง	3	กลุ่ม

	 2.	 สรุปข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ

ข้อมูลและจ�าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาความมุ่ง

หมายของการวิจัย

 3.	 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Metho-

dological		Triangulation)	และตรวจสอบความน่าเชือ่ถือ

ของข้อมูลโดย	 ใช้วิธีโดยการน�าข้อมูลกลับไปให้อ่านหรือ

กลบัไปถามผูใ้ห้ข้อมูลซ�า้อกีเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นความจริง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามความมุ ่งหมายของการวิจัยโดยน�าข้อมูลที่ได้จาก 

การรวบรวมเอกสารและข้อมลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์ 

ที่จดบันทึกไว้ในลักษณะค�าบรรยาย	 (Descriptive)	 เพื่อ 

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพโดยใช้การวิเคราะห์ด้วย

การจ�าแนกข้อมูล	 (typological	 Analysis)	 	 คือจ�าแนก

ข้อมูลเป็นชนิดต่าง	ๆ	โดยใช้ทฤษฏีในการวิเคราะห์	ได้แก่	

แนวคิดทฤษฏีการเคลื่อนไหว	แนวคิดทฤษฏีองค์ประกอบ

ศิลป์	 ทฤษฏีการสร้างสรรค์และการออกแบบ	 ส�าหรับใน 

การน�าเสนอผลงานการวเิคราะห์ข้อมลูผูว้จิยัน�าเสนอข้อมลู 

ในประเด็นที่ศึกษาด้านต่าง	 ๆ	 ด้วยการเขียนเชิงพรรณนา

วิเคราะห์	 (Descriptive	 Analgsis)	 พร้อมภาพประกอบ 

บางตอน	จากนัน้จงึท�าการสรปุผลอภปิรายผลและข้อเสนอ

แนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้เลือกประชากรกลุ ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 	 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
 1.	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องปรากฏการณ์
นาฏศิลป์ไทยในการแสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่ง	 ก๊อท		
จักรพรรณ์	อาบครบุรี		คือ	ประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแสดงทั่วไป		กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา	ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่การวิจัยซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มผู้รู ้กลุ ่ม	 
ผู้ปฏิบัติและกลุ่มบุคคลทั่วไป
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
	 	 2.1	กลุม่ผูรู้	้(Key		informant)		คอืกลุม่บคุคล
ทีเ่กบ็ข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญทาง
ด้านศิลปะการแสดง	จ�านวน		2	คน
	 	 2.2	กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติ	(Casual	Informants)	
คือ	กลุ่มบุคคลที่เคยปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ	 	 และได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้โดยเก็บข้อมูลจาก 
การสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้ฝึกสอนหางเคร่ืองและนัก
แสดงหางเครื่อง		จ�านวน	6	คน
  2.3	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทัว่ไป	(General		Informants)	
คือศิลปินและผู้ชมการแสดงจ�านวน		10	คน	

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์นาฏศิลป์ไทยใน 
การแสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ ่ง	 ก๊อท	 จักรพรรณ์		 
อาบครบุรี		มีดังนี้
 1.	 ด้านลีลาท่าร�า	 จากการวิเคราะห์การแสดง
คอนเสิร์ต	ชุด	“หัวแก้วหัวแหวน”	ที่มีเพลงก๊อต	จักรพรรณ์	
อาบครบุรี	 ร้องมีจ�านวน	 20	 เพลง	 และเพลงที่มีท่าร�า 
แบบนาฏศิลป์ไทยมาบรรจุ	 มี	 จ�านวน	 6	 เพลง	 ได้แก่		 
เพลงตัวก็ไทยใจก็ไทย	 เพลงใต้ร่มมลุลี	 เพลงขอให้รวย		 
เพลงเจริญเจริญ	 เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร	 เพลงมนต์ 
เสียงเพลง	เป็นต้น		
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ภาพประกอบที่ 1 	ลีลา

ท่าร�าในเพลงเมด์เลย์ร�าวง

(ที่มา:	เมธาศิษฐ์		จิตมั่นมานะภากร,	2561)

 2.	ด้านการแต่งกายในการแสดงหางเครือ่งวงดนตรี
ลูกทุ่ง	 ก๊อท	 จักรพรรณ์	 อาบครบุรี	 จะเน้นความอลังการ
สวยงาม	 มีเพลงที่แต่งกายเลียนแบบนาฏศิลป์ท่ีเป็นแนว
โขน	ละคร	จ�านวน	2	เพลง	ได้แก่	เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร		
เพลงตัวก็ไทยใจก็ไทย	 และความมีเอกลักษณ์เฉพาะ	
สวยงามตามแฟชั่นมีความทันสมัยและความเหมาะสม 
กับเนื้อหาของบทเพลง

ภาพประกอบที่ 2	รูปแบบการแต่งกาย

ในเพลงลมพัดลมเพ

(ที่มา:	เมธาศิษฐ์		จิตมั่นมานะภากร,	2561)

	 3.	 ด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดงหางเครื่องวง

ดนตรลีกูทุง่ก๊อต	จกัรพรรณ	อาบครบรุ	ีอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการ

แสดงมีจ�านวน	 2	 เพลงได้แก่เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร 

ใช ้อุปกรณ์ไม้พลองโขนเพลงลมเพลมพัดใช้อุปกรณ  ์

เล็บยาวสีทอง	

 

ภาพประกอบที่ 3	รูปแบบการแต่งกาย

ในเพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร

(ที่มา:	เมธาศิษฐ์		จิตมั่นมานะภากร,	2561)

ภาพประกอบที่ 4	รูปแบบอุปกรณ์

ในเพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร

(ที่มา:	เมธาศิษฐ์		จิตมั่นมานะภากร,	2561)
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อภิปรายผล
	 ผลการศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์
นาฏศิลป์ไทยที่ปรากฏในการแสดงหางเครื่องวงดนตรี 
ลูกทุ ่ ง	 ก ๊อท	 จักรพรรณ์	 อาบครบุ รี	 อภิปรายโดย 
การเรียงล�าดับความส�าคัญไว้	ดังนี้
	 	 1.	 ด้านลีลาท่าร�าแบบนาฏศิลป์ไทยที่ปรากฏ 
ในการแสดงหางเคร่ืองวงดนตรีลูกทุ่ง	 ก๊อท	 จักรพรรณ์		 
อาบครบุรี	 จากการศึกษาพบว่า	 ในจ�านวนเพลงที่ก๊อต	 
จักรพรรณ์	 อาบครบุรี	 ขับร้องในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้	 
มทีัง้หมด	20	เพลง	พบว่ามเีพลงทีบ่รรจทุ่าร�าแบบนาฏศลิป์
ไทย	มีทั้งหมด	10เพลง	ดังนี้	
	 	 	 1.1	 เพลงได้แก่	 เพลงตัวก็ไทยใจก็ไทย		
เพลงใต้ร่มมลุลี		เพลงขอให้รวย		เพลงเจริญเจริญ	เพลงรัก
คณุยิง่กว่าใคร	เพลงมนต์เสยีงเพลง	เพลงโฉมนาง	เพลงกอด
ไม่ถอดแขน	เพลงสยามเมอืงยิม้	เพลงดวงตาดวงใจ	มท่ีาร�า
ทัง้หมด	20	ท่า	แบ่งเป็นแบบนาฏยศพัท์	10	ท่า	แบบภาษา
ท่า	10	ท่า
	 	 	 มีการบรรจุท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
ในการแสดง	 ประกอบบทเพลงด้วยความเหมาะสม	 
อ่อยช้อย	 สวยงาม	 เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราว	 และดึงดูด
ความน่าสนใจให้กบัศลิปินและบทเพลง	ซึง่ศลิปะการแสดง
ประกอบเพลงนี้	 สอดคล้องกับแนวคิดลีโอ	 ตอลสตอย	 
(Leo	 Tolstoy)	 (อ้างถึงใน	 ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ,	 2523)	 
ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า	 ศิลปะการแสดง	 เป็นการสื่อสาร
อย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์	 ด้วยการใช้ท่าทางและศิลปะ 
ของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก	 จึงถือได้ว่าเป็น
ศิลปะการแสดงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือท่ีมนุษย์เราใช้
เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงอารมณ์ความรู้สึก	 ความคิด 
ของตน	 เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ตน
ต้องการจะแสดงออก	 การแสดงถือเป็นศิลปะของการ
สือ่สารทีป่รากฏภาพเป็นรปูธรรม	ซึง่ผูช้มสามารถรบัรูแ้ละ
เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ
 	 2.	 ด้านการแต่งกาย	 ผลจากการออกแบบที่มี
ความอลังการ	 สวยงาม	 เหมาะสม	 โดดเด่น	 ต่อการน�าออก
โชว์	 สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม	 และส่งเสริมศิลปินได้ 
เป็นอย่างด	ี	เป็นทีย่อมรบัของผูค้นในสงัคมถ้ากล่าวถงึการ

แต่งกายของหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ ่งก๊อท	 ท�าให้ผล 
การตอบรับการได้น�ารูปแบบของการออกแบบเครื่องแต่ง
กาย	 	 ถูกน�าไปลอกเลียนแบบและเป็นต้นแบบให้กับวง
ดนตรีลูกทุง่ตามคณะต่าง	ๆ 	ซึง่แสดงให้เหน็ได้ว่า		การแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมจึงมีการเล่ือนไหล	 ปรับปรุง	
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย	ค่านิยม	ความเชื่อส่วนที่คงอยู่	
และส่วนที่ลบเลือนไปจากสังคม
  3.	 ด ้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 จาก 
การวิเคราะห์พบว่า	 เพลงที่ใช้อุปกรณ์การแสดงมีทั้งหมด	 
2	เพลง	ดังนี้	1.	เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร	ผู้แสดงใช้ไม้พลอง
หรืออาวุธของโขนละครเป็นอุปกรณ์การแสดง	2.	เพลงลม
เพลมพดั	ผูแ้สดงใช้เลบ็มอืทีย่าวเป็นอปุกรณ์การแสดง	และ
จะต้องมคีวามสมบรูณ์	สวยงามและสวมใส่ได้พอดกีารหาง
เครื่องที่ต้องใช้ประกอบการแสดง	 และการใช้อุปกรณ์หาง
เครื่องต้องมีทักษะใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว	 อยู่ใน
ระดับที่ถูกต้องสวยงาม	 แสดงให้เห็นว่า	 การใช้อุปกรณ ์
การแสดงเพราะมจีดุมุง่หมาย	สือ่ความหมายของการแสดง
ให้ชัดเจน	 และเพิ่มความหรูหราอลังการ	 ความแปลกตา
ผสมความวิจิตรงดงาม	 จึงท�าให้ได้รับความนิยมของผู้ชม
การแสดง

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
	 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา	 พบว่า	 ด้าน 
การบริหารจัดการยังคงขาดบุคลากรที่ส�าคัญในทาง 
การแสดง	 ทางการออกแบบท่าเต้น	 ฯลฯ	 ซ่ึงบางครั้งต้อง
จ้างผู้ช�านาญพิเศษเฉพาะด้านเป็นครั้งคราว	 ดังน้ันควร 
ส่งเสริมหางเครื่องหรือบุคลากรที่มีความสนใจเฉพาะด้าน
นั้น	 ๆ	 ได้มีโอกาสศึกษาหรือดูงานให้เกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษาปรากฏการณ์นาฏศิลป ์ไทยใน 

การแสดงหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งของคณะที่มีชื่อเสียงที่

ได้รับความนิยม	ของภูมิภาคอื่น	ๆ	เพิ่มอีก

	 2.	 ควรศึกษาองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ด้านการจัดการ

บริหารวงดนตรีลูกทุ่งในแง่มุมอื่น	ๆ	ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี	 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 3	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่	 1	 ศึกษาพันธกิจและปัจจัยทางการตลาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ร่วมกับ	ลงพื้นที่ส�ารวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการมีส่วนร่วมและการสังเกต	ศึกษาเชิงลึกด้วย
ตวันกัวจิยัเอง	ขัน้ตอนนีท้�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง	ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัคอื	ผูบ้รหิาร
ของมหาวิทยาลัย	 ระยะที่	 2	 สนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 
ด้วยการบันทึกผลการสนทนาร่วมกับการบันทึกเทปและ	 ระยะที่	 3	 ท�าการถอดบทเรียนเพื่อให้ได้รูปแบบกลยุทธ์ทาง 
การตลาดของธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบ
	 ผลการวิจัย	 ได้รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ซึ่งประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ	7	ด้าน	ได้แก่	1)		ด้านผลติภณัฑ์	ทีใ่ช้จะมาจากสารสกดัธรรมชาต	ิทีม่โีรงผลติทีไ่ด้มาตรฐานเป็นผูค้วบคมุ
การผลิตและจ�าหน่าย	 2)	 ด้านราคา	 เป็นการตั้งราคาในการให้บริการที่ผู้เข้ารับบริการรู้สึกว่าคุ้มราคา	 ไม่ได้มุ่งเน้น 
เพื่อสร้างก�าไร	3)	ด้านสถานที่	มีการลงข้อมูลออนไลน์	ช่องทางที่ทันสมัย	ทั้ง	face	book	หรือ	ทาง	Line	group	ที่ท�าให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี	 4)	 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	 มีการลดราคาและแถมการบริการชนิดอื่น 
เข้าเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู ้เข้ารับบริการมาเป็นผู้ให้การประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการต่อไป	 
5)	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	มกีารให้บรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน	เริม่ต้ังแต่การต้อนรบั	การคัดสรร	การซักประวตัทิีค่รบถ้วน	
ให้ค�าแนะน�าชนดิของการบรกิารต่าง	ๆ 	ตามความต้องการ	การลดขัน้ตอนการรอคอย	การแนะน�าบรกิารชนดิอืน่เพือ่เป็น
ทางเลือก	ขั้นตอนการให้บริการนี้จะเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน	6)	ด้านกายภาพ	มีการตกต่างลักษณะบัวสไตล์	ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปทมุธานแีละยงัเน้นความเป็นไทยเพือ่ให้คงวฒันธรรมของชาตเิอาไว้	และ	8)	ด้านบคุลากร	
ด้วยหลักการ	3	T	(Talk,	Take	care,	Technique)	คือการกล่าวค�าทักทายผู้เข้ารับบริการ	ดูแลให้บริการด้วยความใส่ใจ	
และมีการให้บริการที่นุ่มนวลด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการยอมรับ
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ABSTRACT

	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	the	marketing	strategies	of	spa	business	at	Rajamangala	

University	of	Technology	Thanyaburi.	The	first	step	was	to	study	the	mission	and	marketing	factors	of	

Rajamangala	 University	 of	 Technology	 Thanyaburi,	 together	with	 the	 research	 area.	 Researchers	

themselves	This	process	was	used	to	collect	data	using	unstructured	interviews.	The	primary	contributor	

is	The	second	phase	of	the	discussion	with	experts	and	administrators	of	Rajamangala	University	of	

Technology	Thanyaburi.	Phase	3	of	the	lesson	was	devided	into	the	marketing	strategy	of	the	spa	

business	of	Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi	and	sent	to	experts	to	evaluate	the	

quality	of	the	model.

	 The	results	of	the	study	were	the	marketing	strategies	of	spa	business	at	Rajamangala	University	

of	Technology	Thanyaburi.	It	consists	of	7	components:	1)	Product	Used	to	be	derived	from	natural	

extracts.	2)	Price	is	the	price	of	service	that	the	service	user	feels.	3)	On-site	information	is	available	

online.	4)	Marketing	promotion.	5)	Service	process	There	is	a	standard	service.	From	the	welcome	to	

the	selection	of	full	history.	Advise	on	the	types	of	services	required.	Reducing	waiting	time	Introduction	

to	 other	 types	 of	 services.	 The	 process	 of	 providing	 this	 service	 is	 an	 uncomplicated	 step.	 

6)	The	physical	characteristics	of	the	lotus	style.	8)	The	staff	of	the	3	T	(Talk,	Take	care,	Technique)	is	

to	say	the	greetings	to	the	service.	Care	with	care.	And	with	a	smooth	service	experience.

KEYWORDS: Study	on	marketing	/	model	of	marketing	strategy	/	spa	health	business.

บทน�า  
	 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	
พ.ศ.	2555-2559	ก�าหนดยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรคควบคุมโรค	 และการ
คุ ้มครองผู ้บริโภคด้านสุขภาพ	 เพื่อให้คนไทยแข็งแรง 
ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และปัญญา	 มีการสร้างนโยบาย
สาธารณะที่ดี	 เพื่อให้ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและ
เกิดจิตส�านึกในการให้ความส�าคัญต่อการดูแลสุขภาพ
สุขภาพ	 จึงเกิดการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการส่ง
เสริมสุขภาพส�าหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ	 เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	
การส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 (กระทรวงสาธารณสุข,	
2558)	ท�าให้ธรุกจิและบรกิารทีเ่กีย่วกบัการดูแลสขุภาพได้
รับความสนใจตามไปด้วย	 โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการ	
“สปาเพื่อสุขภาพ”	 ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพชนิด
หนึง่ท่ีมแีนวโน้มของการเตบิโตอย่างรวดเรว็	ผูป้ระกอบการ

ต่างให้การต้อนรบักระแสนยิมและพร้อมพฒันาธรุกจิ	สปา	
เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้
บริการในสถานบริการของตนเพิ่มขึ้น	 (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	 2547)	 ธุรกิจบริการ 
สปาเพือ่สุขภาพในประเทศไทยเกีย่วข้องกบัหน่วยงานภาค
รัฐหลายหน ่วยงาน	 ได ้แก ่ 	 กระทรวงสาธารณสุข	 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์	กรมอนามัย	
กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษา	ต่างท�าการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	 ได้แก่	
พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ	พัฒนาผู้ประกอบการ	
และพัฒนาทางด้านวิชาการ	 เพื่อให้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ของประเทศไทยนี้ให้มีความสามารถในการแข่งขันขึ้นสู่

ระดับสากล	
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	 ส�าหรับในสถาบนัอดุมศกึษานัน้	การให้บรกิารของ

ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	 มีลักษณะเป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์

ฝึกวิชาชีพสปาและนวดไทยเพื่อสุขภาพ	 ท่ีเน้นในด้าน 

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์

วชิาชพีในภาคปฏบิตัคิวบคูก่นัไปในหลกัสตูรวทิยาศาสตร

บัณฑิต	 ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษามีการใช้ชื่อสาขาวิชา

แตกต่างกันออกไป	 เช่น	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และความงาม	ทีม่กีารให้บรกิารส่งเสรมิดแูลสขุภาพความ

งามด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและทรีทเม้นท์ต่าง	 ๆ	 

ทั่วเรือนร่างด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยร่วมด้วย	 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท�าการศึกษา	 รูปแบบ

กลยุทธ ์ทางการตลาดของธุร กิจสปาเพื่อสุขภาพ 

ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร	ีด้วยการศกึษา

ในรูปแบบของการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาครั้งนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา

และหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	 

ในการน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพให้มีความสามารถในการแข่งขัน	

และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสนใจในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 เพือ่ศกึษารปูแบบกลยทุธ์ทางการตลาดของธรุกจิ

สปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

ขอบเขตการวิจัย

	 การศึกษามุ่งศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธ์ทางการ

ตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ	 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม

กับผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ ์

ด้านการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ด�าเนินการด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ	 แบ่งเป็น	 3	

ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่	 1	 ศึกษาพันธกิจและปัจจัยทาง 

การตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี

ร่วมกับ	 ลงพื้นที่ส�ารวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการมี 

ส่วนร่วมและการสังเกต	ศึกษาเชิงลึก	Case	Study	ด้วย

ตัวนักวิจัยเอง	 ขั้นตอนน้ีท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 

การใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 ระยะที่	 2	

สนทนากลุม่กบัผู้เชีย่วชาญและผู้บรหิารของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ีระยะที	่3	ถอดบทเรยีนเพือ่ให้

ได้รปูแบบกลยทุธ์ทางการตลาดของธรุกจิสปาเพือ่สขุภาพ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและส่งให ้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	 คือ	 ผู ้เชี่ยวชาญ	 ผู ้บริหารและ

บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจสปา 

เพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัย

ได้ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

เรื่องที่ท�าการวิจัย	 โดยใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	

(Purposive	sampling	method)	แยกตามระยะการวจิยั	

ดังนี้	

	 	 ระยะที่	 1	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	

ได้แก่	 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี	จ�านวน	3	คน

	 	 ระยะที่	 2	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	

ได้แก่	 ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ

บรหิารธรุกจิสปาเพือ่สขุภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี	จ�านวน	9	คน

	 	 ระยะที่	 3	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	

จ�านวน	9	คน
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เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ระยะที่	 1	 ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง 

ผู้เชี่ยวชาญ	 และผู้บริหารเพื่อท�าการนัดวันเวลาสัมภาษณ์

เชงิลกึ	น�าแบบสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้างทีผ่่านการตรวจ

สอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ว	 ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารสปา

เพื่อสุขภาพและผู้ที่มีประสบการณ์การรับบริการสถาน

ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี	แบบมีปฏิสัมพันธ์	เพื่อศึกษาพันธกิจและ

ปัจจัยทางการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี	 ร่วมกับ	 ลงพื้นที่ส�ารวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการ 

มีส่วนร่วมและการสังเกต	 ศึกษาเชิงลึก	 Case	 Study	 

ด้วยตัวนักวิจัยเอง	 ในช่วงเดือน	 เมษายน-พฤษภาคม	 

พ.ศ.2559	

	 ระยะที่	 2	 บันทึก	 สังเกต	 รวบรวมข้อมูลจาก 

การสนทนากลุม่จากผูบ้รหิารและบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

ด้านการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 	 จากนั้นน�าผลที่ ได ้จาก 

การสนทนากลุ่มมาถอดเทป	 และท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวธิ	ีContent	Analysis	ร่วมกบั	งานวจัิย	เอกสาร	ต�ารา	

และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ในช่วงเดือน	

มกราคม-มีนาคม	พ.ศ.	2560

	 ระยะที่	 3	 น�าข้อสรุปจาการสนทนากลุ่มมาถอด 

บทเรียน	 และสร้างเป็นรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด 

ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี	 และท�าการตรวจประเมินรูปแบบโดยผู้

เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	 ในช่วง

เดือน	กุมภาพันธ์-เมษายน	พ.ศ.2560

การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล

	 ระยะที	่1	ท�าการวเิคราะห์เอกสาร	(Documentary	

Analysis)	และท�าการสมัภาษณ์ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ

โดยใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In	depth	Interview)	ด้วยแบบ

สมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง	(Non-Structured	nterview)	

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	และสังเคราะห์เนื้อหา	

ระยะที่	2	การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยท�าการสังเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธี	Content	Analysis	เพื่อสร้างเป็นรูปแบบกลยุทธ์

การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

ประเทศไทยด้วยแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 

(Non-Structured	Interview)

	 ระยะที่	 3	 ตรวจประเมินความรูปแบบกลยุทธ์

ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 โดยผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 9	 คน	

ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ	 จากน้ันน�ารูปแบบที่ได้มา

ท�าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การบริ ห า ร ง าน ธุ รกิ จ สปา เพื่ อ สุ ขภาพของ

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี	 เร่ิมจากการที่อธิการบดีมี

ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยขึ้นมาในขั้นต้น

ก่อน	 จากนั้นได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพและความงาม	 เพ่ือ

สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเรียนการสอน	สนับสนุน

การวจิยั	บคุลากรและนกัศกึษาของวทิยาลยัการแพทย์แผน

ไทย	 ให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานส�าหรับนักศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะ

สมเกิดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ

สปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี		7	ด้าน	ดังต่อไปนี้

	 1.	ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	สถานประกอบการ	

สปาหรอืสปาเพือ่สขุภาพของมหาวทิยาลยัราชมงคลธญับรุ	ี

เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่ผลิตมาจากธรรมชาต	ิ

(Natural	 Product)	 เพราะความธรรมชาติเป็นจุดเด่นที่

ท�าให้ผู ้มารับบริการเกิดความรู ้สึกปลอดภัยและเชื่อใจ	

(Trust)	ในการมารบับรกิารของลูกค้ามกัไม่ค่อยมอีาการแพ้	

ให้ผูท้ีม่าสปา	รูส้กึปลอดภยั	มมีาตรฐานการผลติจากสถาน

ที่มาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข	แต่

ทางมหาวิทยาเนื่องจากอยู่ในช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์หลาย
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กลุ่มจากธรรมชาติ	 บางกลุ่มสามารถน�ามาใช้งานได้แล้ว 

บางกลุ่มยังอยู่ระหว่างการทดลองเช่น	 ครีม	 ทรีทเม้นต์	 

บางตัวต้องยอมรับเพราะเป็นส่วนผสม	 หรือสกัดเท่านั้น	

เน้นตามท่ีเราก�าหนดสูตร	 และเรามีก�าลังผลิตท่ีมาตรฐาน

นะใช้แล้วคุ ้มค่า	 และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้คือ	

“ดอกบวั-ปทมุ”	เป็นไปตามอตัลกัษณ์ทีว่างไว้ตามลกัษณะ

ทางกายภาพของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ตั้งอยู ่ใน

จังหวัดปทุมธานีดังน้ันจึงเน้นท่ีผลิตภัณฑ์จากบัว	 มาใช้ 

ในการให้บริการและจ�าหน่าย	

	 	 การมีรูปแบบทางธุรกิจ	(Business	Concept)	 

ทีช่ดัเจนท�าให้สามารถสร้างแนวทางทีด่ใีห้กบัลกูค้าได้	และ

สนับสนุนไลน์การผลิตท่ีดีต่อเน่ือง	 และสอดรับกับความ

เช่ียวชาญของสถาบันที่ดี	 มีมาตรฐานการผลิต	 นับเป็น 

จุดแข็งของสปาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

	 2.	ด้านราคา	(Price)

	 	 การก�าหนดราคา	 มีความสมเหตุและผลกับ

บริการมีความคุ้มค่า	 (Value)	 เพราะผลิตจากแรงงาน

นักศึกษา	 คุ้มค้าทั้งวิชาที่ได้สอนในแง่การให้ความรู้สูงสุด	

และคุ้มค่าในก�าไรทางการเงนิซึง่สถาบนัแห่งนีส้ามารถท�าได้

เป็นราคามาตฐาน	 ซ่ึงส่วนน้ีจะอยู่ในค�าสั่งการแต่งตั้งและ

ท�าการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งสปาแห่งนี้มีทั้งเปิดให้

บริการกับบุคคลภายนอกและภายใน	 จึงสามารถก�าหนด

ต้นทุนราคาได้	 การบริการบุคคลากรภายในมักมองว่า 

คุ้มค่าราคาถูกได้	 เพราะรับได้กับการเป็นหุ่นให้นักศึกษา 

ได้ฝึก	 แต่สปาภายนอกต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการอบรม

มาเป็นอย่างดี	 เพราะราคาสูงกว่าภายในลูกค้าคาดหวังใน

การให้บรกิาร	ส�าหรบักลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นบคุลากรของ

มหาวทิยาลยัทัง้นัน้และเป็นส่วนใหญ่	แต่สปากม็กีารจ�าลอง

รูปแบบสปาคล้ายจริงสามารถออกเมนูสปาได้สอดรับกับ

กลไกราคาและต้นทุนท่ีแท้จริง	 แยกการบริการท่ีชัดเจน 

เป็นมืออาชีพ	 เพื่อป้องกันความผิดพลาดและต่อว่าเรื่อง

ราคา	นักศึกษาถ้ามีโอกาสได้ท�าบางทีฝีมือดี	 ลูกค้าจะเกิด

ความพึงพอใจกับบริการในพื้นฐานของขอบเขตราคาท่ีแท้

จริงและประทับใจในราคาที่ตั้งไว้	 การตั้งราคา	 ระหว่าง 

ที่มีการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาจะเป็นราคาที่นักศึกษา

สามารถตัดสินใจเข้ารับบริการได้	 คือสามารถจับต้องได้	

ราคาถูก	 ให้รู ้สึกว่าได้ใช้บริการในราคาที่	 เกินคุ้ม	 เช่น	 

ในราคา	50	บาท	จะมีคูปอง	50	บาท	แจกให้	และน�ามา 

รับบริการ	 โอโซนดูดสิว	 แล้วก็	 มาร์คหน้าตามปัญหาผิว	 

ซึ่งจ�านวนเงิน	50	บาท	จะเป็นค่าตัวผลิตภัณฑ์	และจะแจ้ง

ผู้เข้ารับบริการว่าการให้บริการจะกระท�าโดยนักศึกษา	 

ที่ผ ่านการประเมินแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 นักศึกษาที่ลง 

ฝึกปฏิบัติจะต้องผ่านการประเมินให้ได้	70%	ขึ้นไปโดยจะ

มีแบบการประเมินมีสมุดเป็น	 Portfolio	 ให้เด็กเก็บเคส 

ต้องได้คะแนน	70%	ขึ้นไป	ถึงจะเก็บเคสได้		

	 3.	 ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 (Place)	

ส่วนใหญ่สถานทีเ่น้นขนาดทีม่กี�าลงัรับลกูค้า	สถาบนัอยูไ่กล

จากเมืองมาก	ซึ่งอยู่ในเขตปทุมธานี	เป็นเขตแรงงาน	หรือ

กรงุเทพฯ	ตอนเหนอื	สถานที	่หรอืช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ไม่ได้ตั้งอยู่บนย่านธุรกิจ	ต้องหาเทคนิคการดึงดูดลูกค้าใน

ย่านนี	้ท�าให้ครบวงจรให้ดแีละรูสึ้กว่าไม่ต้องเดนิทางเข้าไป

ในตัวเมืองก็สามารถใช้บริการดังกล่าวได้เช่นกัน	 ซึ่งเป็น

โอกาสที่ สามารถพัฒนาธุ รกิจ ได ้และมี ลูกค ้ ามาก	

(Customer	 Mass)	 ช่องทางที่นักศึกษาใช้ในการเสนอ

บรกิารคือจะออกทวัร์ตามคณะต่าง	ๆ 	ให้บรกิารตรวจสภาพ

ผิว	 และจะมีการแจกบัตรของขวัญ	 หรือโบร์ชัวร์	 ให้มาใช้

บริการที่คลินิกของเรา	 ฉะนั้นสถานที่ของสถาบันปาน	 

เน้นครบวงจร	และที่ส�าคัญต้องปลอดภัย	ท�าให้ลูกค้ารู้สึก

มัน่ใจว่ามารบับรกิารแล้วสามารถท�าธรุอืน่ได้	และสามารถ

จอดรถได้ปลอดภัย	 ไม่มีการเฉี่ยวชน	 หรือต้นไม้ไม่ล้มทับ	

ไม่เสี่ยงต่อการถูกจี้หรือปล้น	มี	ร.ป.ภ.	คอยดูแลและตรวจ

ตราอยูเ่สมอ	และตวัเจ้าหน้าทีเ่องก็ต้องพดูช่วยอกีแรงเวลา

ลูกค้ามาใช้บริการ	เพื่อให้เขาได้ฟังและตัดสินใจให้สิ่งที่เขา

รบัรู้ว่าเป็น	โดยการให้ข้อมลูต่อลกูค้าแบบเหมาะสมไม่ต้อง

ไปกล่อมเขามากเขาจะรูส้กึต่อต้าน	ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะ

ไว้ไปเอง	 สรุปสถานที่เราเป็นโชวรูมเพื่อดึงดูดใจคนมาใช้

บริการ	 เรามีจุดด้อยตรงพื้นที่ไม่อยู่ในย่านเจริญมากนัก	 

มาใช้ตัวอื่นช่วยดึงลูกค้าแทน	
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	 4.	 การส่งเสริมทางการตลาด	 (Promotion)	 

สปาเพือ่สขุภาพของมหาวทิยาลัย	ราชมงคลธญับรุ	ีสบืเนือ่ง

มาจากที่ตั้ง	ถ้าติดถนนหรือที่เจริญต้องใช้เงินค่อนค้างมาก	

และจะไม่ครบวงจรเท่าที่ควร	 	 	 ต้องใช้การส่งเสริมทาง 

การตลาดดึงดูดคนให้เข้ามาหาเราให้ได้	 ทั้งการออก

ประกาศภายในมหาลัย	การใช้	Social	Media	ในการแจ้ง

ข่าวสารและก็การแชร์	 (Share)	 กันกับในกลุ ่มลูกค้า	

นักศึกษาหรือไม่ก็ไลน์	 (Line	 Applications)	 หรือ	

facebook	 ของมหาวิทยาลัย	 เพราะเป็นช่องทางที ่

การลงทุนต�่า	 เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการนึกคิดจะ

ใช้เงินมาซื้อแพคเกต	 กลยุทธท่ีผู ้บริหารแห่งน้ีได้วางไว	้	

ส�าหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา	คืออยากให้นักศึกษามี

กรณีศึกษาในการฝึกมาก	 ๆ	 เพราะฉะน้ัน	 ต้องใช้วิธีการ

ดึงดูดความสนใจจากประชาชนท่ัวไป	 ด้วยลดราคา	 หรือ

ด ้วยการมีการสมนาคุณพิ เศษ	 อย ่าง น้ี 	 การเข ้า สู  ่

การประชาสมัพนัธ์ในยคุของสือ่	(Digital	Media	Gateway)		

มาถงึอตุสาหกรรมเพือ่สขุภาพแล้วลกูค้าออนไลน์ในการเข้า

มาใช้บริการ	และจองควิสนิค้าและบรกิารมาก	ลกูค้าไม่โทร

มามาก	แต่เข้ามาใช้บรกิารเลย	เราเองต้องมช่ีองทางนี	้และ

ต้องพนกังานบางส่วน	หรอืทมีงานประชาสมัพนัธ์	(Official	

PR)	คอยออกแคมเปญ	และคอยตอบลกูค้า	แทน	therapist	

และผู้ให้บริการ	 เพราะระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาใช้

โทรศัพท์ไม่ได้	ต้องให้ออฟฟิตเป็นผู้ดูแล	 เราต้องท�าระบบ

ไว้ดูแล	มีการจองคิว	มีการเรียกใช้งาน	และเก็บเงินระบบ

ออกใบเสร็จเพื่อป้องกันการทุจริต	 หรือความผิดพลาดที ่

เกิดขึ้นได้	 ต้องเก็บสถิติการใช้หรือการเข้ามาเยือนและ

ลักษณะของเคสที่ปิดได้	หรือเกิดปัญหา		ส่วนในกรณีของ

การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาจะมีการแจกเป็นใบปลิว	 

แผ่นพบั	ส่งไปทางประชาสมัพนัธ์ตามตกึ	ตามคณะเพือ่แจ้ง

ให้บุคลากร	 หรือนักศึกษาได้ทราบว่ามีการให้บริการใน

ราคาพิเศษ	 เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเก็บกรณีศึกษาต่าง	 ๆ	 

ของนักศึกษา	เช่น	สปาหน้า	7	ขั้นตอนจะไม่ได้ใช้เครื่องมือ

ในการให้บริการ	 ใช้เพียงแต่ขั้นตอนการนวด	 การขัด	 

การพอก	 ด้วยมือ	 เป็นมาตรฐานของการนวดหน้า	 7	 

ขั้นตอน	 ปกติขั้นตอนนี้ประมาณ	 700-800	 แต่เรียกเก็บ

เพยีงประมาณ	80	บาท	หรอื	เพยีงแค่ซือ้สมนุไพรธรรมชาต	ิ

100%	เพื่อพอกหน้าเพียง	50	บาท	ก็จะสามารถน�ามาเข้า

รับบริการนวดหน้า	 อบโอโซน	 ดูดสิวเส้ียน	 และพอกหน้า

ฟรี	 ทั้งนี้	 สปาเพื่อสุขภาพจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพียงแค่

ต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์	

และทางสปาไม่ต้องจ่ายค่าแรง	แต่นกัศกึษาได้ประโยชน์ได้

ประโยชน์	 คือเก็บ	 case	 study	 แต่ต้องผ่านการประเมิน

อย่างน้อย	 70%	 โดย	 จะมีอาจารย์ไปเป็นคนตรวจสอบ	 

จะมีแบบประเมินภายหลังจากผู้รับบริการอีกรอบนึหน่ึง	 

ถ้าหากต�า่กว่า	70%	กจ็ะไม่ได้เคสนัน้และต้องเกบ็เพิม่ใหม่

	 5.	กระบวนการให้บริการ	(Process)

	 	 สปาเพื่ อ สุขภาพของมหาวิยา ลัยแห ่ ง น้ี	 

แผนแบบสร้างความพอใจ	 เน ้นในจุดแรกพบลูกค้า	 

หากลูกค้าได้ยินค�าพูดที่น่าไพเราะ	 ฟังแล้วน�้าเสียงรื่น 

หกูป็ระทบัใจ	มรีอยยิม้ทีส่ดใส	จดุนีต้้องมแีผนการฝึกทีเ่ป็น 

กระบวนการตั้งแต่รับแขกจนส่งแขก	บางท่านให้ทิปเพราะ

ความพอใจและรูข้ัน้ตอนกระบวนการให้บริการ		เพราะเขา

รูว่้าเราคอยดแูลเขา	ไม่เรยีกว่าเป็นการประจบ		แต่จะเรยีก

ว่ามีความตั้งใจท�า	 จนเขารู้สึกว่าทุกกระบวนการเรียบง่าย

แต่แฝงด้วยการเน้นเฉพาะจุดที่ส�าคัญต้อนรับและส่งแขก

จุดน้ีส�าคัญ	 ท�าให้กระบวนการอื่นล่ืนไหลไปด้วย	 เช่น	

ต้อนรับดีเอาเมนูสปามาให้ลูกค้าดู	 อธิบายชัด	 ต่อรองได้	

ลูกค้าตัดสินใจรับบริการทัน	บางคนซื้อแพคเกตคราวหน้า	

หรือนัด	 หัตถกรไว้มีการขายซ�้าได้ลูกค้าประจ�า	 แบบนี้เรา

มัดใจเขาอยู่	นอกจากจองคิวล่วงหน้าได้แล้ว	ก็ต้องมีระบบ

บันทึกคิวที่ดีไม่หลงลืม	 โทรแจ้งไลน์แจ้งลูกค้า	 เผื่อลูกค้า 

ไม่ว่างไม่มา	 ได้เปล่ียนเป็นคิวอื่นขึ้นมาแทน	 ต้องมีความ

ว่องไวเร่ืองการจัดเตรียมคิว	 ต้องให้การบริการที่ล่ืนไหล

ท�างานจะสนุกมาก	 ผู้ให้บริการก็ไม่เหนื่อยต้องมานั่งรอ 

จุดนี้ส�าคัญและต้องมีหัวหน้ามาคุม	 ผู้จัดการสปาจะต้อง

สามารถควบคุมดูแลได ้ 	 กระบวนการที่ส�าคัญของ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการให้บริการ

โดยรวมโดยหัวใจหลักคืองานต้อนรับ	 กับงานบริการ 
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ที่จะต้องมาพร้อมกัน	 ไม่สามารถแยกออกจากกันได้	 และ

แยกกันไม่ออก	 ถ้าต้อนรับดีแต่บริการให้ไม่ได้	 ผู้เข้ารับ

บริการก็จะไม่มา	 ต้องท�าควบคู่กันไป	 ดังนั้นที่จุดเคาเตอร์

จะเน้นที่ใบหน้าต้องยิ้ม	“หน้าไม่งอ	รอไม่นาน	บริการดี”

	 6.	หลักฐานทางกายภาพ	(Physical	Evidence)

	 	 สถานบรกิารสปาเพือ่สขุภาพของมหาวทิยาลยั

แห่งนี้ เน ้นความเป็นไทยภาคกลางตามสไตล์	 คือบัว	 

เนื่องมาจากบัวเป็นสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดปทุมธานี	 

ดังนั้นจึงเน้นบัวเป็นชื่อไทยๆและตกแต่งโดยใช้ดอกบัว	

เนื่ อ งจากมหา วิทยาลัยตั้ งอยู ่ ในจั งหวัดปทุมธาน	ี 

โดยปทุมธานีจะขึ้นชื่อเรื่อง	ดอกบัว	ปทุม	แปลว่า	บัว	แต่มี

ข้าวกับบัวเป็นอาหาร	เป็นพืช	 เศรษฐกิจหลัก	สิ่งนี้เป็นตัว

ปรงุแต่งในภายในของสปาดขีึน้	ใช้ค�าว่า	“บรรยากาศ”	โดย

หลักบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว	 ไม่ถูกรบกวนจากเสียงดัง	 

มีเสียงเพลงบ�าบัดเปิดเบา	 ๆ	 เสียงข้างนอกต้องไม่รอดมา 

ในห้องบริการ	 ให้ลูกค้ารู ้สึกเราใส่ใจให้บริการ	 เพราะ 

ตราบใดที่เราพยายามให้บริการแต่เสียงยังรบกวน	 มีเสียง

รถลอดเข้ามา	เสียงหัตกรคุยโทรศัพท์มือถือ	หรือเสียงกรน

จากห้องข้าง	 ๆ	 ที่ก�าลังนวดผ่านม่านเข้ามา	 บรรยากาศ 

ที่เราก�าหนดไว้จะลดลงทันที	 อีกอย่างแสงไฟช่วยได้มาก	

ลูกค้ามาพักผ่อนเราต้องท่องไว้	 อย่าตั้งไฟให้จ้า	 หรี่ไฟ 

บาง	 ๆ	 ให้เข้ากับบรรยากาศ	 และทุกอย่างต้องตรวจสอบ

ก่อนลูกค้าเข้าใช้บริการ	 กลิ่นต้องพอเหมาะอย่าเลือก

น�้าหอม	หรือน�้ามันหอมละเหยที่คนแพ้ง่าย	หรือกลิ่นที่แรง

จนเกินไป	เพราะจากที่พึงพอใจกับการผ่อนคลายจะกลาย

เป็นการระคายเคืองจนไม่สามารถหลับลงได้	 หรือตื่นตัว

ตลอดเวลาก็ไม่เป็นการดี	 ควรจะต้องเลือกกลิ่นให้ม ี

ความเข้ากันกับห้องท่ีเราบ�าบัดหรือให้บริการ	 ประเด็นนี้

เป็นความละเอียดอ่อนของผู ้จัดการสปาและหัตถกร 

ต้องเข้าถึง	ลูกค้าจะประทับใจเพียงมองด้วยตา

	 	 สถานบรกิารสปาเพือ่สขุภาพแห่งนีย้งัมีอปุกรณ์

การออกก�าลังกายอยู่ในห้องที่เป็นสัดส่วนไว้บริการหลาก

หลายประเภท	 ในราคาที่ย่อมเยาว์เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดี

ให้แก่บคุลากรและนกัศกึษา	เป็นสวสัดกิารราคาถกูทีต่ัง้อยู่

ในสปาแห่งน้ีเพียงราคา	 300	 บาทต่อเดือน	 หรือครั้งละ	 

30	 บาท	 โดยไม่จ�ากัดเวลา	 จัดว่าเป็นการบูรณาการที่น�า

กีฬาและสปา	 มารวมกันเพื่อให้มีสุขภาพการและใจที ่

แขง็แรงเป็นอย่างด	ีเพราะการมสีขุภาพกายทีด่ต้ีองเริม่จาก

การมีสุขภาพจิตที่ดี	 ซ่ึงการเข้ารับบริการสปาจัดว่าเป็น 

การผ่อนคลายและสร้างความสขุและการออกก�าลงักายเป็น 

การดูแลสุขภาพกายควบคู่กันไป

	 7.	บุคคลากร	(People)

	 	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานคือน�้ามันที่หยอดลง 

ฟันเฟืองที่เราเตรียมไว้	 การสร้างบรรยากาศที่ดี	 การท�า

โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีออกไปเรียกได้ว่าเสนอตัวเอง 

สู่สาธารณะ	 และเม่ือผู้เข้ารับบริการมาถึงเราจะต้องแสดง

ฝีมืออย่างเต็มที่	โดยผู้ให้บริการที่มีใบรับรองและมีประสบ

กาณ์แล้วพยายามใช้ประสบการณ์ที่มีให้ได้	 แลกเปลี่ยน 

ให้ได้ทกุอย่างทีเ่ราสอนมาจะมาผลิดอกออกผลตอนปฏิบตัิ

งานโดยจะให้ความดูแล	 ใส่ใจ	 เอาใจใส่	 ดูแลแบบเป็น

ครอบครัว	ดูแลเหมือนญาติ	การเข้ารับบริการสปาไม่ว่าจะ

เป็นผู ้เข้ารับบริการเพศใดจะเหมือนมารับปลดปล่อย	 

การผ่อนคลาย	 เป็นสถานที่	 ที่เขาเข้ามา	 แล้วเขาเป็นคน

พิเศษต้องการการดูแลต้องเริ่มจากการมี	 service	mind	

การมปีฏิสัมพนัธ์ศ่ึงกนัและกัน	ต้องมาจากความรูส้กึข้างใน	

แต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากวันแรกในการท�างาน	 แต่จะถูก

สั่งสมขึ้นมาจากประสบการณ์การท�างาน	 แต่จะต้องมีเป็น

ทุนอยู่แล้วที่	 อยากจะดูแลเขา	 อยากเห็นผู้เข้ารับบริการ 

มีความสุขพนักงานต้องเข้าใจ	 ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ใครผลิต

เข้าใจผลิตภัณฑ์และต้องแสดงให้ลูกค้ามีความรู ้สึกว่า 

เราต้องอยากเทคแคร์	 เราเข้าใจเขาเป็นที่ที่จะท�าให้ได้เกิด

การผ่อนคลาย	หลกัในการให้บริการของพนกังานจะตอ้งมี

การพดูคุย	(Talk)	ต้องดแูล	(Take	care)	และใช้เทคนคิการ

ให้บริการเข้าช่วย	 (Technical)	 เรียก	 “3T”	 3T	 :	 Talk		

Take	care	Technique	และอีกประการเป็นสิ่งเตือนใจไว้	

“ไม่หน้างอ	ไม่รอนาน	บริการดี”	สอนให้เด็กและนักศึกษา	

และผูใ้ห้บรกิารระลึกไว้เสมอเพือ่ให้เกิดความระมดัระวงัขึน้

เมื่อก�าลังให้บริการ
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ภาพประกอบที่ 1	รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด

ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการวิจัย

	 สรุปรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปา

เพือ่สขุภาพของมหาวทิยาลยัราชมงคลธญัญบรุ	ีการด�าเนนิ

งานของศูนย์สุขภาพและความงาม	 ภายใต้การก�ากับดูแล

ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	 มหาวิทยาลัยราชมงคล 

ธัญญบุรี	 มีการควบคุมการด�าเนินงานโดยผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผ่านอาจารย์ประจ�าหน่วยงาน	

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู ้จัดการสปา	 ควบคุมการท�างานของ

บุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึในครัง้นี	้ผูว้จิยัสามารถสรปุรปูแบบกลยทุธ์

ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	มหาวิทยาลัยราช

มงคลธัญญบุรี	ได้ดังนี้

	 	 1.	Product	–	Natural	(เป็นการน�าผลิตภัณฑ์

จากธรรมชาติมาให้บริการ)	 ผลิตภัณฑ์	 ที่ใช้จะมาจากสาร

สกัดธรรมชาติ	 ที่มีโรงผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นผู้ควบคุม 

การผลิตและจ�าหน่าย

	 	 2.	Price	–	Beyond	Customer’s	expectation	

price	 (เป็นการตั้งราคาในการให้บริการที่ผู้เข้ารับบริการ 

รูส้กึว่าคุม้ราคา)	ไม่ได้มุง่เน้นเพือ่สร้างก�าไร	เพราะเป็นราคา

ที่ให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ลงฝึกประสบการณ์

	 	 3.	Place	–	Social	Network	 (การลงข้อมูล

ออนไลน์)ช่องทางทีท่นัสมยั	ทัง้	face	book	หรอื	ทาง	Line	

group	จะท�าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

	 	 4.	Promotion	–	Discount	and	Get	More

เป็นการลดราคาและแถมการบริการชนิดอื่นเข้าเพิ่มเติม	 

ในช่วงที่นักศึกษาจะลงฝึกปฏิบัติ	 จะมีการลดราคาเพื่อ

ดึงดูดผู ้ เข ้ารับบริการมาเป ็นผู ้ ให ้การประเมินเพื่อ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการต่อไป

	 	 5.	Process	–	Standard	SOP	มกีารให้บรกิาร

ที่เป็นมาตรฐาน)	เริ่มตั้งแต่การต้อนรับ	การคัดสรร	การซัก

ประวัติที่ครบถ้วน	ให้ค�าแนะน�าชนิดของการบริการต่าง	ๆ

ตามความต้องการ	การลดขั้นตอนการรอคอย	การแนะน�า

บริการชนิดอื่นเพื่อเป็นทางเลือก	 ขั้นตอนการให้บริการนี้

จะเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน

  6.	Physical	evidence	–	Boua	style	(บวัสไตล์) 

การตกแต่งสถานที่	 ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของจังหวัด

ปทุมธานีซึ่งเป็นดอกบัว	 เพื่อคงเอกลักษณ์ของจังหวัด 

ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และยังเน้นความเป็นไทยเพื่อให้คง

วัฒนธรรมของชาติเอาไว้

 	 7.	People	–	3	T	(Talk,	Take	care,	Technique) 

การกล่าวค�าทักทายผู้เข้ารับบริการ	 ดูแลให้บริการด้วย

ความใส่ใจ	และมกีารให้บรกิารทีนุ่่มนวลด้วยประสบการณ์

ที่ผ่านการยอมรับ

อภิปรายผล 

	 ระยะที่	1	ท�าการศึกษาพันธกิจและปัจจัยทางการ

ตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ร่วมกับ	

ลงพื้นที่ส�ารวจด้วยตัวนักวิจัยเองด้วยการมีส่วนร่วมและ

การสังเกต	ศึกษาเชิงลึก	Case	Study	ด้วยตัวนักวิจัยเอง	

ขั้นตอนน้ีท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช ้แบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 ผู ้ให้ข ้อมูลที่ส�าคัญคือ	 

ผูบ้รหิารสถาบนัและผู้บรหิารของธรุกจิสปาเพือ่สุขภาพทีม่ี

ความเตม็ใจ	และต้องการมส่ีวนร่วมในการศกึษาวจิยัครัง้นี้	

รวมถงึลงพืน้ทีส่�ารวจด้วยตวันกัวจัิยเองด้วยการมส่ีวนร่วม
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และการสงัเกต	ศกึษา	Case	Study	เชงิลกึด้วยตวันกัวจิยัเอง 

ด้วยการสุม่เลอืกธรุกจิสปาเพือ่สขุภาพในสถาบนัอดุมศกึษา

แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Random	 Sampling)	 

ขัน้ตอนนีท้�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสมัภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้าง	 เพื่อให้ได้ข้อมูลของรูปแบบกลยุทธ ์

การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 ระยะที่	2	สนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ	ีจ�านวน	9	คน	

เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าคัญในการน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ

กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพผนวก 

กับการค�านึ งถึ งแนวคิดและทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข ้องกับ 

การส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไปด้วย

	 ระยะที่	 3	 ถอดบทเรียนเพื่อให้ได้รูปแบบกลยุทธ์

ทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 และส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญด้าน 

การตลาดจากธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเอกชนท่ีเป็นนักการ

ตลาดและมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสปาเพ่ือ

สุขภาพ	 จ�านวน	 9	 ท่านตรวจสอบประเมิณคุณภาพของ 

รูปแบบ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 จากผลการวิจัยท่ีค้นพบ	 ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ 

เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยในคร้ังน้ี	 2	 ประเด็นได้แก	่

ประเดน็เกีย่วกับการน�าผลการวจิยัไปใช้	และประเดน็เก่ียว

กับการท�าการวิจัยในครั้งต่อไป	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	

	 	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ควรเพิ่มความ

มั่นใจความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์	 โดยการมีองค์

ประกอบของบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วน	 เช่น	 สารส�าคัญ	

ปริมาณ	ข้อควรระวัง	วันเดือนปีที่ผลิต	วันเดือนปี	ที่หมด

อายุ	มีข้อบ่งใช้	และส่วนอื่นๆที่ครบถ้วน	

	 	 2.	 ด้านราคา	 (Price)	 ราคาท่ีก�าหนดควรจะ

อ้างอิงราคาตลาดใกล้เคียงและจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

เช่น	ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น	signature	อาจเพิ่มค่าบริการ

ได ้ตามความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  ์

ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ธรรมดา	และควรจะ

มีการวิจัยและพัฒนาในคุณภาพของการให้บริการ	 เช่น 

การนวดเพื่อการบรรเทาอาการ	 office	 syndrome	 ที่มี 

การผสมผสานระหว่าง	กายภาพบ�าบดั	และ	หตักรทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญ	

	 	 3.	ด้านสถานที่หรือช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	

(Place)	 ควรจะมีความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ผู้รับบริการเกิด

ความรู้สึกสงบ	ผ่อนคลาย	สบายใจเมื่อต้องเดินทางเข้ามา

รับบริการ	 สถานที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ	

บุคลากรผู้ให้บริการ	 หรือนักศึกษาที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน	

อีกทั้งควรเป็นสถานที่ที่ไม่โล่งแจ้งจนเกินไป	

	 	 4.	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 :	 การสื่อสาร 

การตลาดบริการ	 (Communication)	 การส่งเสริม 

การตลาดของสปาเพือ่สุขภาพทีอ่ยูใ่นสถาบันอดุมศกึษานัน้

จะมีความแตกต่างจากสปาภายนอก	 กล่าวคือ	 จะเพิ่ม

รายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติของ

นักศึกษาที่พิเศษ	แตกต่างจาก	ทั่วไป	

	 	 5.	ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร	(Process)	

ควรจะต้องมีมาตรฐานในทุกด้าน	 แต่สปาที่อยู่ในสถาบัน

อดุมศึกษาควรจะเน้นท่ี	Standard	Operating	Procedures:	

Client	Interaction	&	Service	Standard	ทีเ่ป็นมาตรฐาน

ในการให้บริการเริ่มจากการสัมผัสกับผู้เข้ารับบริการครั้ง

แรก	ไม่ว่าจะเป็นทางการรับโทรศัพท์	การพบเจอ	หรือการ

ได้ยินเสียง	 กระทั่งเสร็จส้ินกระบวนการให้บริการและ 

ส่งกลับ	และควรจะมกีารประเมนิทัง้ก่อนการให้บรกิาร	คือ

การกรอกแบสอบถามง่าย	ๆ 	เกีย่วกบัข้อมลูของผูรั้บบรกิาร

เช่นข้อมูลสุขภาพ	โรคประจ�าตัว	การแพ้	การรับการผ่าตัด	

การตัง้ครรภ์	หรอืปัญหาสขุภาพอืน่	ๆ 	และการประเมนิภาย

หลังจากเสร็จส้ินการให้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ในสิ่งต่าง	ๆ	ที่สถานประกอบการเสนอไป

	 	 6.	 ด้านหลักฐานทางกายภาพ	 (Physical	

evidence)	 ควรใช้ภูมิสถาปัตย์เพื่อเน้นความเป็นไทยจาก

ท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของท้องถิ่นนั้น	 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 หมายรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง	
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อาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการ	 ภาชนะที่บรรจุ
ผลิตภัณฑ์	 องค์ประกอบทุกอย่างควรมีการออกแบบที่มี
สถาปัตยกรรมอ้างองิกบัท้องถิน่ทีต่ัง้อยู	่ความเป็นธรรมชาติ
ที่แวดล ้อมให ้ เกิดความผ ่อนคลาย	 ความสบายใจ	 
ความปลอดภัย	มีมาตรฐาน	มีความสะดวก	ในทุก	ๆ 	สัมผัส
ด้าน	รูป	รส	กลิน่	เสยีง	และการสมัผัสได้	และเพิม่เตมิสถาน
ที่ออกก�าลังกายหรือฟิตเนส	 เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความ
รูสึ้กมัน่ใจ	ประทบัใจ	อยากกลบัมาใช้บรกิารซ�า้หรอืชกัชวน
คนรู้จักมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ร่วมกัน	
	 	 7.	ด้านบุคคล	 (People)	ผู้ให้บริการจะต้องมี
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	 Standard	 Operating	
Procedures:	Client	Interaction	&	Service	Standard	
ที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการ	 จะต้องมีความสุภาพ
อ่อนน้อม	มสีขุลกัษณะส่วนบคุคลทีด่	ีมกีารแต่งกายทีส่ภุาพ	
มีกิริยา	วาจา	ท่าทาง	มีมารยาทดี	อ่อนน้อมถ่อมตน	เต็มใจ	
ตัง้ใจ	และใส่ใจในการให้บรกิาร	รวมถึงต้องมทีศันคตทิีดี่ใน
การให้บริการ	 และต่อองค์การ	 ที่ส�าคัญคือต้องมีทักษะ 
ในการให้บรกิารทีม่มีาตรฐานผ่านการรบัรองจากกระทรวง
สาธารณสุขตามจ�านวนชั่วโมงท่ีก�าหนด	 และต้องผ่านการ
ทดสอบจริงโดยการสาธิตให้ผู้บริหารของสถานประกอบ
การยอมรับ	 ควรมีการคัดเลือกผู้ให้บริการโดยผู้บริหาร 
ที่มีประสบการณ์

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะ	 เพื่อเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับประเด็นป ัญหาที่ควรศึกษาวิ จัยในอนาคต	 

เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย	 

อันจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของธุรกิจ	ผู้วิจัยได้เสนอแนะดังนี้	

	 	 1.	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านต่าง	ๆ	

ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานสปาเพือ่สขุภาพเพิม่เตมิ	เช่น	

การจัดการองค์การ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

	 	 2.	ควรมกีารศึกษาเกีย่วกบัปัจจยัอืน่	ๆ 	ทีส่่งผล

ต่อการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ	เช่น	การศึกษาความ

ต้องการของผู้รับบริการที่จะท�าให้สปาเพื่อสุขภาพพัฒนา

รายการให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น

	 	 3.	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ	SWOT	analysis	

ของสปาเพือ่สขุภาพเชงิลกึอย่างแท้จริงของสปาเพ่ือสขุภาพ

เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการหยุดกิจการ	

เพือ่เป็นข้อมลูให้เกดิการปรบัปรงุ	เปล่ียนแปลง	และพฒันา	

ให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

	 	 4. 	 ควรมีการศึกษารูปแบบกลยุทธ ์ทาง 

การตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา 

ในประเทศอาเซียนเพื่อการพัฒนาการศึกษาระหว่าง

ประเทศอาเซียนร่วมกัน	 ส่งผลให้เกิดหลักสูตรกลางใน 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ังในส่วนของมหาวิทยาลัย	

บุคลากร	และนักศึกษา
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การส่งเสริมทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา 
วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุกูลนารี

An Enhancing Practical Skills using Davies’ Instructional Model 
with Web-Supported Course in Creative Computer Subject  

for 9th Grade Students at Anukoolnaree School

	 	 	 พิษณุวัฒน์	จุระยา1,	สนิท	ตีเมืองซ้าย2 และ	ขจรพงษ์	ร่วมแก้ว3

	 	 Pitsanuwat	Churaya1,	Sanit	Teemueangsai2 	and	Khajonpong	Ruamkaew3

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อศึกษาปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติด้วย 

รูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	(2)	เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับ

เว็บสนับสนุนวิชา	 และ	 (3)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อทักษะปฏิบัติรูปแบบสอนของเดวีส์ร่วมกับ 

เว็บสนับสนุนรายวิชา	กลุ่มเป้าหมายคือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนอนุกูลนารี	จ�านวน	47	คน	ภาคเรียน

ที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย	 ได้แก่	 (1)	 แผนการจัดการเรียนรู้	 (2)	 แบบประเมินทักษะปฏิบัต	ิ 

(3)	แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	และ	(4)	แบบสอบถามความพึงพอใจ	การวิเคราะห์ข้อมูล	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	 

(1)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 และ	 (2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 โดยใช้ค่าเฉล่ีย	 ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน			

	 ผลการวจิยัพบว่า	(1)	ด้านการปฏบิติัการจดักจิกรรมเป็นกจิกรรมทีเ่น้นให้ผู้เรยีนการลงมอืปฏิบัต	ิการฝึกฝนอย่าง

ต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอ	 กระท�าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์	 คล่องแคล่วและช�านาญ	 โดยมีการจัดกิจกรรม 

ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติที่ดีขึ้น	(2)	ด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนมีทักษะปฏิบัติอยู่ใน

ระดับดีมาก	และ	(3)	ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุน

รายวิชาโดยรวม	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุน
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	the	research	were:	(1)	to	study	learning	activity	management	for	an	enhancing	

practical	skills	using	Davies’	 instructional	model	and	web-supported	course;	 (2)	to	assess	practical	

skills	of	the	9th	grade	students	using	Davies’	instructional	model	and	web-supported	course	of	Creative	

Computer	 subject;	and	 (3)	 to	 study	of	 students	 satisfaction	with	 learning	activities	designed	using	

Davie's	Instructional	Model	and	web-supported	course.	The	target	group	was	47	students	in	grade	9	

at	Anukoolnaree	School.	The	instruments	were	1)	lesson	plans,	2)	a	practical	skill	test,	3)	students'	

diary,	and	4)	a	questionnaire.	The	qualitative	data	were	analyzed	and	concluded	in	a	descriptive	report	

and	the	quantitative	data	were	analyzed	by	the	percentage,	mean,	and	standard	deviation.		

	 The	research	findings	revealed	that:	(1)	Concerning	about	learning	activity	management	focused	

on	practicing	regularly,	correctly	and	fluently	through	collaborative	web-supported	course	activities	

affect	to	all	of	which	will	ultimately	allow	the	student	to	attain	better	practical	skills;	(2)	the	average	

practical	skill	of	the	students	after	learning	with	the	activities	designed	and	developed	using	Davies’	

instructional	model	and	web-supported	course	were	at	highest	level;	and	(3)	the	overall	satisfaction	

of	the	students	with	the	learning	activities	were	at	a	high	level.

KEYWORDS:	PRACTICAL	SKILLS	/	LEARNING	ACTIVITY	/	DAVIES	INSTRUCTIONAL	MODEL	/	 	

	 									WEB-SUPPORTED	COURSE	/	CREATIVE	COMPUTER	SUBJECT

บทน�า

	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ได้แผ่ขยาย

ครอบคลุมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ประเทศต่าง	 ๆ	 

มุ ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนของประเทศ	 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 เป็นวิธีการหนึ่งที่ประเทศ

ต่าง	 ๆ	 เชื่อม่ันว่า	 สามารถพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ 

ได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน	 โดยมียุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ	 คือ	 

การพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งต้องมีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย	 ยึดหลัก

ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม	 จึงจะ

ท�าให้เยาวชนของประเทศมีความรอบรู้และมีศักยภาพ 

เพียงพอท่ีจะก้าวทันกระแสการแข่งขันในสังคมโลกได้	 

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการที่รวดเร็วส่งผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

การสื่อสาร	ท�าให้ระบบการศึกษาของไทยพัฒนาขึ้น	 และ

มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นส่วน

หนึ่งของการจัดการศึกษา	ที่เรียกว่า	 เทคโนโลยีการศึกษา	

(Educational	 Technology)	 ซ่ึงได้น�าเข้ามาใช้ใน 

การปฏิรูปการเรียนรู้ของระบบการศึกษา	เพื่อให้เท่าเทียม 

กบักระแสการเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลก

ตามสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ 

พ.ศ.	2542	ในหมวด	9	ได้กล่าวถงึการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการศึกษาอย่างครอบคลุม

ครบวงจร	 ในมาตรา	 65	 ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งด ้านผู ้ผลิตและผู ้ใช ้เทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ	และทักษะในการผลิต

รวมทั้ งการใช ้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ	ในมาตรา	66	ได้เปิดโอกาสผู้เรียนได้พัฒนา

ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

361

ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู ้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2546:	37)

	 โรงเรียนอนุกูลนารี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 24	 

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 จัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ตั้งแต่ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

โดยการสอนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	เป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	กลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน	 

มีความรู้	ความเข้าใจ	มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารง

ชีวิต	 และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 สามารถน�าความรู ้

เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต	 การอาชีพ	 และเทคโนโลยีมาใช้

ประโยชน์ในการท�างาน	 อย่างมีความคิดสร้างสรรค์	 และ

แข่งขนัในสงัคมไทยและสากล	เหน็แนวทางในการประกอบ

อาชพี	รักการท�างาน	และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการท�างานสามารถ

ด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 รายวิชาคอมพิวเตอร์

สร้างสรรค์	ซึง่เป็นรายวชิาเพิม่เติม	จ�านวน	1	หน่วยกติ	เพือ่

เป็นพื้นฐานความรู้ให้ผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้และ

ปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายในอนาคต	 โดยมุ่งเน้น 

การศึกษา	วิเคราะห์	กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	

ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เป็น

เครื่องมือในการออกแบบและสร้างงานคอมพิวเตอร์ 

เชิงสร้างสรรค์	 โดยใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ	 โปรแกรม

น�าเสนอ	และโปรแกรมส�าหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 

ใช้กระบวนการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 กระบวนการ

ท�างาน	กระบวนการฝึกทักษะปฏิบัติ	กระบวนการบริหาร

จัดการ	การวางแผน	การปฏิบัติการตามแผน	กระบวนการ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ให้ผู้เรียนเป็นผู้มี

เจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์	 มีจิตส�านึกและ

ความรับผิดชอบในการท�างาน	สอดคล้องกับหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 กลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 สาระที่	 3	 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	มาตรฐาน	ง	3.1	มุ่งให้ผู้เรียน

เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การส่ือสาร	 การแก้ปัญหา 

การท�างานและอาชพีอย่างมปีระสทิธิภาพ	ประสทิธผิล	และ

มีคุณธรรม	คุณภาพผู้เรียน	ตัวชี้วัดชั้นปี	ม.3	ใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ	 หรืองานท่ีท�าในชีวิต

ประจ�าวันตามหลักการท�าโครงงานอย่างมีจิตส�านึกและมี

ความรับผิดชอบ	เมื่อจบช่วงชั้นที่	3	ผู้เรียนเข้าใจหลักการ

เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์	หลัก

การและวธิแีก้ปัญหา	หรอืการท�าโครงงานด้วยกระบวนการ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะการค้นหาข้อมูลและ 

การติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม	 การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา	

สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ	 และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน�าเสนองาน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2551)

	 จากการที่ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล	 สภาพปัญหา	 

โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	

รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

โรงเรียนอนุกูลนารี	 ปัญหาที่พบในการสอน	 คือ	 ผู้เรียน

ประสบปัญหาในการฝึกปฏิบัติ	 โดยพฤติกรรมที่พบคือ	 

ผู้เรยีนมคีวามเข้าใจกระบวนการฝึกปฏิบตัทิีย่งัไม่เป็นระบบ	

โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน 

ที่ก�าหนดได้อย่างถูกต้อง	ท�าให้การจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาไม่ประสบความส�าเร็จตามท่ีผู้สอนได้ตั้งเป้าหมายไว ้

จากปัญหาที่พบดังกล่าวผู้วิจัยจึงเน้นที่จะส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติที่มีการเรียนรู ้อย่างเป็นขั้นตอน	 เพื่อให้ผู ้เรียน 

เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

	 จากปัญหาที่พบดังกล่าวผู้วิจัยจึงเน้นที่จะส่งเสริม

ทกัษะปฏบิตัทิีม่กีารเรยีนรูอ้ย่างเป็นขัน้ตอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีน

เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	 จากการที ่

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

362

ทกัษะปฏบิตัติามแนวคดิของเดวีส์	เป็นรปูแบบจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่น้นการกระท�าการลงมอืปฏบัิตจิรงิ	โดยมหีลกั

การที่ว่าครูผู้สอน	 จะต้องแบ่งเนื้อหาให้ละเอียด	 เพื่อให ้

ผู้เรียนฝึกทักษะย่อยเหล่าน้ันให้ได้ดี	 จนเกิดความช�านาญ 

เสียก่อน	 ในระหว่างขั้นตอนการฝึก	 ทักษะย่อยแต่ละ 

ส่วนนั้น	ครูจะเป็นผู้สาธิตการปฏิบัติให้นักเรียนดูก่อนที่จะ

ให้นกัเรียนปฏบิตัติาม	เมือ่ครูผูส้อน	เหน็ว่านกัเรยีนสามารถ

ปฏบิตัไิด้แล้วจงึสอนเทคนคิ	วธิกีาร	ทีจ่ะช่วยให้การปฏบิตัิ

ได้รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น	 เมื่อนักเรียนฝึกทักษะย่อย 

ที่เป็นองค์ประกอบย่อยท้ังหมดแล้ว	 จึงน�าประสบการณ์

ย่อยเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ	 มีขั้นตอนดังนี้	 

ขั้นที่	 1	ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท�า	ขั้นที่	 2	ขั้นสาธิต

และให้ผูเ้รยีนปฏบิติัทกัษะย่อย	ขัน้ที	่3	ขัน้ให้ผูเ้รยีนปฏบิตัิ

ทกัษะย่อย	ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัทิกัษะย่อยโดยไม่มกีารสาธติ

หรือการแสดงแบบอย่างให้ดู	ขั้นที่	4	ขั้นให้เทคนิควิธีการ	

ขั้นที่	 5	 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย	 ๆ	 เป็นทักษะ 

ที่สมบูรณ์	 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด

ทกัษะปฏบิตัไิด้ถูกต้องตามขัน้ตอน	(ทศินา	แขมมณ,ี	2555)	

ซึ่งผู้วิจัยน�าขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ดังกล่าว 

มาท�าการจัดกิจกรรมร่วมกับการน�าเว็บสนับสนุนรายวิชา	

(Web-Supported	 Course)	 ซึ่งเป็นเว็บรายวิชาท่ีมี

ลักษณะเป ็น รูปธรรมที่ มีลั กษณะเป ็นการสื่ อสาร 

ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนและผู ้เรียน	 และมีแหล่ง

ทรัพยากรทางการศึกษา	 การก�าหนดงานให้ท�าบนเว็บ	 

การก�าหนดให้อ่านมีการร่วมกันอภิปราย	การตอบค�าถาม

มีการสื่อสารอื่น	 ๆ	 ผ่านคอมพิวเตอร์	 มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 

ที่ให้ท�าในรายวิชา	 มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากร 

อื่น	ๆ	(Parson,	1997)	ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนร่วมกับการใช้เว็บสนับสนุนรายวิชาเป็นส่วนที่ช่วย 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยที่เป็นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน	

โดยเว็บสนับสนุนรายวิชาเป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	สามารถน�าข้อมูล	 เอกสารประกอบ

การเรยีน	รปูภาพ	สือ่	วดิีทัศน์ประกอบการสอน	มารวบรวม

ไว้ในเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	ซึง่ท�าให้การจดักจิกรรมการเรยีน

รู้มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกแก่ผู้เรียน	 เปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
	 จากที่มาและความส�าคัญของปัญหาที่กล่าวมา 
ข้างต้น	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะน�ารปูแบบการสอนทกัษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 มาใช้ใน 
การส่งเสรมิทกัษะปฏบิตัขิองผูเ้รยีน	เมือ่มกีารใช้เวบ็เข้ามา 
สนับสนุนการเรียน	 การน�าเอาสื่อการเรียนการสอนที่เป็น
เทคโนโลยี	 มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน	 ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้	 การสืบค้นข้อมูล	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ท�าการศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลาและเข้าใจเนื้อหา 
ของบทเรียน	 ส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนการสอน 
ในชั้น เรียนให ้มีความน ่าสนใจมากขึ้น	 ด ้วยเหตุนี้	 
การส่งเสริมทักษะปฏิบัติ	 รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค	์
โดยใช ้ รูปแบบการวิ จัย เชิ งปฏิบัติ การในชั้ น เรี ยน	
(Classroom	Action	Research)	ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	3	ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์	ภาคเรียนที่	2	ปี
การศึกษา	2560	มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน	 ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า	 เมื่อผู้เรียน
ได้เรียนรู ้โดยการใช้รูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับ 
เว็บสนับสนุนรายวิชาแล้ว	 จะช่วยให้ผู ้เรียนให้มีทักษะ 
การปฏิบัติงาน	 ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะ
ปฏิบัติ	 สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่าง
สมบูรณ์และประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
เพือ่ส่งเสรมิทกัษะปฏบิตัด้ิวยรปูแบบการสอนของเดวีส์ร่วม
กับเว็บสนับสนุนรายวิชา
	 2.	 เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ทักษะปฏิบัติด ้วยรูปแบบสอนของเดวีส ์ร ่วมกับเว็บ
สนับสนุนรายวิชา
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3/11	 จ�านวน	 47	 คน	 ภาคเรียนที่	 2	 
ปีการศกึษา	2560	โรงเรยีนอนกุลูนาร	ีอ�าเภอเมอืงกาฬสนิธุ	์

จังหวัดกาฬสินธุ์

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	ตัวแปรต้น	คือ	การจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา
และตัวแปรตาม	ได้แก่	ทักษะปฏิบัติ	และความพึงพอใจ
	 งานวิจัยในครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามแนวคิดของ	 Kemmis	 &	McTaggart	 McTaggart	
(1998,	อ้างถงึใน	มนต์ชยั	เทยีนทอง,	2555)	ซึง่วงจรปฏบิตัิ
การประกอบด้วย	4	ขัน้ตอนคอื	ขัน้วางแผน	(Plan)	ขัน้ปฏบิตัิ
การ	(Act)	ข้ันสงัเกต	(Observe)	และขัน้สะท้อนผล	(Reflect)
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่
	 	 1.	เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
	 	 	 	 	 1.1	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 
วชิาคอมพวิเตอร์สร้างสรรค์	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 3	 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย	 
5	ขัน้ตอน	คอื	1)	ขัน้สาธิตทกัษะหรอืการกระท�า	2)	ขัน้สาธติ
และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย	 3)	 ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทกัษะย่อย	4)	ขัน้ให้เทคนคิวธิกีารและ	5)	ขัน้ให้ผูเ้รยีนเชือ่ม
โยงทกัษะย่อย	ๆ 	เป็นทกัษะทีส่มบรูณ์	ใช้ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ
รายวชิา	Google	Classroom	ซึง่เป็นเวบ็สนบัสนนุรายวชิา
ส�าหรับการจัดการเรียนรู้
	 	 			1.2	เว็บสนับสนุนรายวิชา	โดยใช้	Google	
Classroom	เป็นเวบ็สนบัสนนุการจดัการเรยีนรู	้ซึง่ประยกุต์
ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ	 ท้ังการมอบหมายงาน	 
การส่งงาน	การตั้งค�าถาม	การตอบค�าถาม	การให้คะแนน	
การติดตามงาน	การแสดงความคิดเห็น	เป็นต้น
	 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
	 	 				2.1	แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
			 	 						2.2	แบบสอบถามความพงึพอใจ	ได้ก�าหนด
ประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 2)	 ด้าน 
เว็บสนับสนุนรายวิชา	และ	3)	ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน

	 	 	 	 2.3	 แบบบันทึกอนุทินการเรียนรู ้ของ

นักเรียน	 	 	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี	 แบ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 	 1.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

      น�าข้อมลูทีไ่ด้มารวบรวมจากแบบบนัทกึอนทิุน

นกัเรยีน	แบบบนัทกึการจดัการเรยีนรู	้แบบประเมนิทกัษะ

ปฏิบัติ	 โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากสิ้นสุดการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละวงจรปฏบิตัมิาวเิคราะห์	ตคีวาม	

และสรุป	 เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาหรืออุปสรรค 

ที่เกิดขึ้น	 น�าไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	

เพื่อน�ามาปรับปรุงในวงรอบปฏิบัติการถัดไป		

	 	 2.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

       2.1	การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบประเมนิ

ทักษะปฏิบัติ	 น�ามาวิเคราะห์หาค่าระดับคุณภาพทักษะ

ปฏิบัติโดยค�านวณหาค่าเฉล่ีย	 (x̄)	 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	

	 	 			ค่าเฉลี่ย	3.26	-	4.00	หมายถึง	ระดับดีมาก

	 	 			ค่าเฉลี่ย	2.51	-	3.25	หมายถึง	ระดับ	ดี

	 	 			ค่าเฉลี่ย	1.76	-	2.50	หมายถึง	ระดับ	พอใช้

    		ค่าเฉลีย่1.00	-	1.75	หมายถงึ	ระดบั	ปรบัปรงุ

	 	 				2.2	วเิคราะห์หาค่าระดบัความพึงพอใจด้วย

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุน

รายวิชา	 โดยสถิติที่ใช้คือ	 ค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	 โดยลักษณะของแบบสอบถามความ 

พงึพอใจ	เป็นแบบส่วนการประเมนิค่าโดยก�าหนดค่าโดยใช้

แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

ตามวธิขีองลเิคร์ิท	(Likert)	ซึง่ม	ี5	ระดบั	(บญุชม	ศรสีะอาด,	

2553)	

ผลการวิจัย

	 1.	ผลการศึกษาปฏิบตักิารส่งเสรมิทกัษะปฏิบติัด้วย

รูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ด้วย 
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รูปแบบการสอนของเดวีส์	 5	 ขั้น	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน

รายวิชา	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 	 ขัน้ที	่1	ขัน้สาธติและกระท�า	โดยมกิีจกรรม	ดงันี้	
1)	ครผููส้อนเปิดสือ่วดีทิศัน์ให้ผูเ้รยีนด	ู2)	ก่อนการสาธติครู
ผู ้สอนให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้เรียนในการสังเกตจุดที่ส�าคัญ	 
3)	 ครูผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนดูภาพรวมในการปฏิบัต	ิ และ	 
4)	ผู้เรียนสังเกตครูผู้สอนสาธิต	และเว็บสนับสนุนรายวิชา	
ในด้านแหล่งข้อมูลการเรียนรู้	และสื่อวีดิทัศน์
	 	 ขั้นที่	 2	 ขั้นสาธิตทักษะย่อย	 มีกิจกรรม	 ดังนี	้ 
1)	ครผููส้อนสาธิตแต่ละขัน้ตอนอย่างช้า	ๆ 	และอธบิายแต่ละ
ขั้นตอนอย่างละเอียด	 2)	 ตั้งประเด็นค�าถามให้ผู้เรียนได้
โต้ตอบกับครูอยู่เสมอ	และ	3)	ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามคร ู
ผู้สอนอย่างช้า	ๆ
	 	 ขั้นที่	 3	 ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย	 ดังนี้	 
1)	ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนลงมอืปฏบิตัด้ิวยตวัเอง	2)	ผูเ้รยีนแลก
เปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในช้ันเรียนกับครูผู้สอน	
3)	ผู้เรียนประสบปัญหาในการปฏิบัติ	สามารถขอค�าชี้แนะ
และขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอน	และ	4)	ครูผู้สอนให้
ค�าชี้แนะและช ่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมและ 
เวบ็สนบัสนนุรายวชิา	ในด้านความคดิเหน็ในชัน้เรยีน	และ	
ความคิดเห็นส่วนตัว
	 	 ขั้นที่	 4	 ข้ันให้เทคนิควิธีการ	 มีกิจกรรม	 ดังน้ี	 
1)	ครูผู้สอนแนะน�าเทคนิคท�าให้รวดเร็วและใช้เวลาไม่มาก	
และ	 2)	 ผู้เรียนรับค�าแนะน�าเทคนิควิธีการจากครูผู้สอน 
ที่ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติได้รวดเร็ว
	 	 ขั้นที่	 5	 ขั้นให้ผู ้ เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย	 
เป็นทักษะที่สมบูรณ์	มีกิจกรรม	ดังนี้	1)	ครูผู้สอนก�าหนด
มอบหมายงาน	2)	ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน	และ 
3)	 ครูผู้สอนตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของผู้เรียนและ
แจ้งผลคะแนน	และเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	ในด้าน	1)	ก�าหนด
มอบหมายงาน	การส่งงาน	และการแจ้งผลคะแนน	
	 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนของ 
เดวส์ีร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	เพือ่ส่งเสรมิทกัษะปฏบิตั	ิ
พบว่า	 การจัดการเรียนการสอนท�าให้ผู ้เรียนมีความ
กระตอืรือร้นในการเรียน	การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมลู	
ผ ่านเว็บสนับสนุนรายวิชา	 การแสดงความคิดเห็น 

ในช้ันเรยีนร่วมกนักบัเพือ่นและครผูู้สอน	ท�าให้ผู้เรยีนเข้าใจ

ขั้นตอนของการปฏิบัติ	 ได้ฝึกปฏิบัติด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง	

จนสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์	 

อกีทัง้ผูเ้รยีนได้มีความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนของเด

วีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชานั้นส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ

ปฏิบัติที่ดีขึ้น

ภาพประกอบที่ 1 เว็บสนับสนุนรายวิชา	โดยใช้	
Google	Classroom

 2.	ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการสอน 

ของเดวส์ีร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	จากการศกึษาทัง้	3	

วงรอบปฏิบัติการ	 สามารถสรุปผลได้ว่าผู ้เรียนมีทักษะ

ปฏิบัติเพิ่มขึ้นในทุกวงรอบปฏิบัติการ	 แสดงดังตารางที่	 1	

ดังนี้

ตารางที่ 1	คะแนนทักษะปฏิบัติทั้ง	3	วงจรปฏิบัติการ

*หมายเหตุ:	 ด้านที่	 1	 คือ	 การเตรียมงาน	 ด้านที่	 2	 คือ	 

การปฏิบัติงาน	ด้านที่	3	คือ	เวลา	และด้านที่	4	คือ	ผลงาน
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	 จากตารางที	่1	แสดงให้เหน็ถงึคะแนนทกัษะปฏบิตัิ

ของผู ้เรียนโดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละวงจรปฏิบัติการดังน้ี	 

วงจรปฏิบัติการที่	1	(x̄	=	2.49,	S.D.	=	0.50)	วงจรปฏิบัติ

การที่	 2	 (x̄	=	3.11,	S.D.	=	0.52)	วงจรปฏิบัติการที่	 3	 

(x̄ =	3.82,	S.D.=	0.20)	โดยมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ

สอนของเดวส์ีร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	แสดงดงัตาราง

ที่	2	ดังนี้

ตารางที่ 2	ความพึงพอใจของผู้เรียน

*หมายเหตุ:	 ด้านที่	 1	 คือ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านที่	 2	 คือ	 เว็บสนุนรายวิชา	 ด้านที่	 3	 คือ	บรรยากาศ 

ในชั้นเรียน

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีเรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับ

เว็บสนับสนุนรายวิชา	วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3/11	 จ�านวน	 47	 คน	 โดยม ี

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง	 3	ด้าน	มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก	(x̄ =	4.45,	S.D.=0.16)

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยเรื่อง	การส่งเสริมทักษะปฏิบัติด้วย

รูปแบบสอนของเดวีส ์ร ่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 

วชิาคอมพวิเตอร์สร้างสรรค์	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 3	 โรงเรียนอนุกูลนารี	 ผลการวิจัยสามารถอภิปราย 

ผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสรมิทกัษะปฏบิติัด้วยรูปแบบการสอนของเดวส์ีร่วมกบัเวบ็

สนับสนุนรายวิชา

	 	 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสอนของเดวีส์

ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์	

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนอนุกูลนาร	ี

จากผลการวิจัยพบว่า	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 

รปูแบบการสอนของเดวีส์	เป็นการส่งเสรมิทักษะปฏบิตัขิอง

ผูเ้รยีน	โดยการฝึกปฏิบตัจิรงิตามขัน้ตอนจากการฝึกทักษะ

ย่อย	ๆ 	ให้ได้ก่อน	แล้วค่อยเชือ่มโยงทกัษะเข้าด้วยกนั	ท�าให้

ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 และ 

ส่งผลให้ผูเ้รยีนมทีกัษะปฏบิตัทิีด่ขีึน้	การจัดการเรียนรูด้้วย

รปูแบบสอนของเดวส์ีร่วมกับเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	พฒันา

มาจากกระบวนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน

ทกัษะปฏิบตัขิองเดวส์ี	(Davies,	1971)	ได้น�าเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า	 ทักษะส่วนใหญ่จะ

ประกอบไปด้วยทกัษะย่อย	ๆ 	จ�านวนมาก	การฝึกให้ผูเ้รยีน

สามารถท�าทกัษะย่อย	ๆ 	เหล่านัน้ได้ก่อนแล้วค่อยเชือ่มโยง

ต่อกันเป็นทักษะใหญ่	 จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จ 

ได้ดีและเร็วขึ้น	และ	(ทิศนา	แขมมณี,	2555)	ได้กล่าวถึง	

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์เป็น 

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย

เป็นรูปแบบที่มุ ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน 

ด้านการปฏิบัติ	 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 5	 ขั้นตอน	

ประกอบไปด้วย	1)	ขัน้สาธิตการกระท�า	เป็นขัน้ทีใ่ห้ผู้เรยีน

ได้เห็นทักษะหรือการกระท�าที่ต้องการให้ผู้เรียนท�าได้ใน

ภาพรวม	 โดยสาธิตให้ผู้เรียนดู	 ก่อนการสาธิต	 ครูให้ค�า

แนะน�าแก่ผู้เรียนในการสังเกต	 ชี้แนะจุดส�าคัญที่ควรให้

ความสนใจเป็นพิเศษ	 โดยมีการส่งเสริมด้วยการน�าสื่อ

วีดีทัศน์ประกอบการเรียน	 และแหล่งข้อมูลการเรียนรู ้

บนเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	ช่วยกระตุน้ความสนใจของผู้เรยีน	

2)	 ขั้นสาธิตทักษะย่อย	 เป็นขั้นที่ครูผู้สอนสาธิตแต่ละขั้น

ตอนอย่างช้า	ๆ 	อธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด	โดยให้

ผู ้ เรียนลงมือปฏิบัติตามครู ผู ้สอน	 ขณะที่ครู ผู ้สอน 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

366

ท�าการสาธิต	 ครูผู้สอนตั้งค�าถามให้ผู้เรียนได้โต้ตอบกับ 

ครูอยู่เสมอ	 3)	 ขั้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะ	 เป็นขั้นให ้

ผู ้ เ รี ยนลงมื อปฏิบั ติ ด ้ ว ยตน เองและหากผู ้ เรี ยน 

ประสบปัญหาในการปฏบิตัจิดุใด	ครผููส้อนให้ค�าชีแ้นะและ

ช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรม	 โดยผู้เรียนสามารถถาม 

ครผููส้อนหรอืแสดงความคดิเหน็ในเวบ็สนบัสนนุรายวิชาใน

เรื่องที่เรียน	 4)	 ขั้นให้เทคนิควิธีการ	 เป็นขั้นที่ครูผู้สอนให้

เทคนิคช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ดีย่ิงขึ้นและท�าได้รวดเร็วขึ้น	

5)	 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย	 ๆ	 โดยครูผู้สอนมอบ

หมายงาน	ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ	การส่งงานและแจ้งผล

คะแนนแก่ผู้เรียน	 โดยมีปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมด้วยการน�า 

เว็บสนับสนุนรายวิชาเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรู	้เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีน	โดยให้ผูเ้รยีน

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทรัพยากร	 สื่อวีดิทัศน์การสอน	 

การติดต่อสื่อสาร	 การแสดงความคิดเห็น	 สามารถเข้าไป

ศกึษา	แสวงหาความรู้จากบทเรยีนบนเว็บสนบัสนนุรายวชิา

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 สอดคล้องกับ	

(Parson,	1997)	กล่าวว่า	เวบ็สนับสนนุรายวิชาเป็นรายวชิา

ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหว่างผู้สอนกับ 

ผู้เรียน	 เช่น	 การก�าหนดงานให้ท�าบนเว็บ	 การก�าหนดให้

อ่าน	 การสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 หรือการมีเว็บที่

สามารถชี้ต�าแหน่งของแหล่งบนพื้นท่ีของเว็บไซต์โดยรวม

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ไว้และสอดคล้องกบัวชิดุา	รตันเพยีร	(2542)	

ได้กล่าวว่า	การเรียนการสอนบนเว็บ	เป็นรูปแบบหนึ่งของ

การน�าคณุสมบตัต่ิาง	ๆ 	ทีด่ขีองอนิเทอร์เนต็มาใช้สนบัสนนุ

การเรียนการสอนต่างไปจากรูปแบบเดิม	 เน่ืองจาก

อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการท�างานสูง	 

มีบริการรูปแบบที่หลากหลาย	 สามารถเอื้ออ�านวย

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

	 2.	ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการสอน 

ของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 จากผลการวิจัย 

พบว่า	การส่งเสริมทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบสอนของเดวีส ์

ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุรายวชิา	จากการประเมินทกัษะปฏบิตัิ

ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ร่วมกับ 

เว็บสนับสนุนรายวิชา	 ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับ 

ดีมาก	 โดยมีคะแนนทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้นในแต่ละวงรอบ	 

ตามล�าดบั	สอดคล้องกบังานวจิยัวรางคณา	เวชพลู		(2559)	

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การพฒันาทกัษะโดยใช้รปูแบบการสอน

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนแก่นนคร

วิทยาลัย	 พบว่า	 คะแนนทักษะปฏิบัติเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละ 

วงรอบตามล�าดับและสอดคล ้องกับงานวิ จัยธัญชนก	 

สท้านพบ	 (2558)	 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เร่ือง 

การประดษิฐ์พานบายศรีปากชามประยกุต์	โดยใช้รปูแบบการ

สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 2	 โรงเรียนหนองเรือวิทยา	 จากการสอนโดยใช้รูปแบบ

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์พบว่าคะแนนทักษะในภาพรวม 

อยู่ในระดับดี	 และค่าเฉลี่ยในแต่ละวงจรปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 

ตามล�าดับ

	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ 

ต่อการส่งเสริมทักษะปฏิบัติรูปแบบการสอนของเดวีส ์

ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุรายวิชา	อยูใ่นระดับพงึพอใจมากแสดง

ให้เหน็ว่าผู้เรยีนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุน

รายวิชา	 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ 

การเรยีนรู	้เนือ่งจากนกัเรียนมคีวามพงึพอใจในการจดัการ

เรียนการสอนที่มีการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติให้นักเรียนได้ 

ฝึกปฏิบัติ	 ชอบบรรยากาศของการเรียนที่เน้นการส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	

โดยมีครูผู้สอนคอยช่วยเหลือ	 ให้ค�าปรึกษา	 ให้ผู้เรียน 

ฝึกปฏิบัติบ่อยคร้ังจนเกิดความช�านาญกระตุ้นให้นักเรียน

เกดิการเรยีนรู้	ลงมอืปฏบัิตจิรงิ	เน้นการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัิ

โดยเกิดจากผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 สอดคล้องกับงานวิจัยพัทธ

นันท์	บริสุทธิ์	(2556)	ได้ท�าการศึกษาผลการพัฒนาทักษะ 

การท�างานเรือ่งการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์	 

โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะปฏิบัติตาม

แนวคิดของ	 Davies	 ส�าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

367

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และ

สอดคล้องกับสมจิตร	 จันศรี	 (2559)	 ได้ท�าการวิจัย	 

เรือ่งผลการใช้แบบฝึกทกัษะการสร้างสิง่พมิพ์ด้วยโปรแกรม

ส�าเรจ็รปูตามรปูแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฏิบตัขิองเด

วีส์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพพบว่า

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 และ

สอดคล้องกับรุ่งนภา	โรจนบุรานนท์	(2557)	ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง	ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บที่เน้นทักษะ

ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์	 เรื่อง	 การสร้างเว็บไซต์ด้วย	

Joomla	ส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	พบว่า	ผูเ้รยีน

มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบทเรียนบนเว็บที่เน้นทักษะ

ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	ครูผู้สอนจะต้องศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูป

แบบการสอนของเดวีส์ให้เข้าใจและวิธีการจัดการเรียนรู้ 

ให้เหมาะสมกับรายวิชา

	 2.	 รูปแบบการสอนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

การสอนของเดวีส์ร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา	 ไปปรับใช้

ในการจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือบริบท 

ของผู้เรียนในรายวิชาที่เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ
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การจัดการทางวัฒนธรรมของศูนย์การค้าท้องถิ่นอีสานในจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด

The cultural management of I-san Community Mall in Mahasarakam 
and Roiet Province

โชติกา	พรทินผล1	และ	โฆสิต	แพงสร้อย2

Chotika	Porntinnapol1	and	Kosit	Phaengsoi2

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและสภาพปัญหาของการจัดการศูนย์การค้า 
ภาคอีสาน	 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามใช้เครื่องมือ
ส�ารวจ	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม	 	 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	 	 และ 
การสนทนากลุม่	พืน้ทีใ่นการวจิยั	ได้แก่	ศนูย์การค้าเสริมไทยคอมเพลก็ซ์	จงัหวดัมหาสารคามและศนูย์การค้าไพรม์สแคว์	
จังหวัดร้อยเอ็ด	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 รวมทั้งส้ิน	 78	 คน	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ�าแนกข้อมูลและท�า 
การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา 
	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การขยายตัวของวัฒนธรรมศูนย์การค้าและความเจริญในปัจจุบัน	 ท�าให้ผู้ประกอบการ
ศูนย์การค้าเล็งเห็นโอกาสและความจ�าเป็นในการปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น	 โดยใช้กลยุทธ์ 
เชิงรุกในการน�าศูนย์การค้าให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน	 เพื่อตอบสนองต่อวัฒนธรรมการจับจ่ายและการด�ารงชีวิตที ่
รบัเอากระแสวฒันธรรมมาจากกรงุเทพมหานครหรอืเมอืงใหญ่อืน่	ๆ 	ในด้านการศกึษาปัญหาด้านการจดัการ	พบว่า	ปัญหา
ที่พบเหมือนกันทั้งสองศูนย์การค้าคือ	 ด้านการดึงดูดให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการศูนย์การค้า	 เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญ
มาก	ศูนย์การค้ามีวัตถุประสงค์ในการดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก	เพื่อเป็นการสร้างยอดขายให้แก่ผู้มาเช่าพื้นที่ของ
ศูนย์การค้า	 ซึ่งถือเป็นลูกค้าทางตรงของศูนย์การค้า	 ดังนั้นการที่จะท�าให้ศูนย์การค้าได้รับความนิยมและเป็นสถานที่ 
จุดหมายของผู้บริโภคน้ัน	 ผู้ประกอบการศูนย์การค้าจะต้องมีการวางแผนและศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแผนปฏิบัติ
การอย่างชัดเจนและวัดผลได้จะสร้างยอดขาย	 สร้างช่ือเสียงการยอมรับและการพูดถึงในวงสังคมได้อย่างต่อเน่ืองและ
ยั่งยืนต่อกับศูนย์การค้าภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอีสา

ค�าส�าคัญ: 	การจัดการทางวัฒนธรรม	/	ศูนย์การค้าท้องถิ่น	/	เสริมไทยคอมเพล็กซ์	/	ไพร์มสแคว์ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT 

	 This	study	aims	to	study	the	history	of	the	development	of	a	learning	culture	by	community	
shopping	 center	 and	 present	 conditions	 and	 problems	 of	 the	management	 in	 shopping	 center.	 
The	Qualitative	Research	was	employed	by	education	documents	related	research.	The	instruments	
used	 for	 data	 collection	 includes	 s	 Observation	 Form,	 Interview	 Form	 both	 structured	 form	 
and	non-structured	 form	and	focus	group	discussion.	Serm	Thai	Complex	and	Prime	Square	were	
selected	 to	 area	 study	 research	with	 purposive	 sampling	 total	 78	 people.	 The	 study	 analyses	 
and	 classified	 data	 by	 Typological	 Analysis	 and	 evaluated	 by	 Methodological	 Triangulation.		 
	 The	results	were	presented	by	descriptive	research	showed	the	shopping	mall	expansion	and	
development	today	are	the	main	causes	to	encourage	the	business	owner	vision	the	opportunity	and	
demand	to	integrated	their	usual	business	to	survive	against	the	cultural	dynamic.	By	active	strategy	
to	 lead	the	community	mall	closer	 to	customers	 than	ever.	This	aims	 to	support	 the	changes	of	
cultural	spending	and	living	which	adopted	from	the	big	city	like	Bangkok	or	another	city.	The	similar	
problem	of	both	community	mall	is	the	attraction	of	customers	in	many	amounts	which	affected	to	
the	business	alliances	who	rent	the	area	of	running	their	own	business	as	shop	or	restaurants	in	the	
community	mall	area	which	is	the	direct	clients	of	the	mall’s	owner.	Therefor	the	mall’s	owner	is	
responsible	for	lead	the	mall	to	be	popular	as	the	meeting	point	of	the	city	for	consumers.	Informative	
plan	and	study	are	the	most	important	tools	for	the	mall’s	owner	to	focus	on.	The	clear	and	implement	
plan	could	lead	the	business	of	community	mall	to	gain	the	social	acceptance	and	sustainable	in	the	
cultural	dynamic	in	I-san	community.

KEYWORDS:		CULTURAL	MANAGEMENT	/	COMMUNITY	MALL	/	SERMTHAI	COMPLEX	/	
	 	 						PRIME	SQUARE	ROIET.

บทน�า 
	 ในอดีตมนุษย ์อาศัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน 
การด�ารงชีวิตความจ�าเป็นพื้นฐานได้แก่อาหารที่อยู่อาศัย
สิง่ปกปิดร่างกายหรอืเครือ่งนุง่ห่มและการรกัษาอาการเจ็บ
ป่วยด้วยสมุนไพรหรือรักษาตามความเช่ือด้วยเวทมนต์
คาถาตามสภาพสิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้มนษุย์ใน
สมัยโบราณต้องอพยพย้ายถิ่นหาที่อยู่ใหม่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์กว่าที่เดิมอยู่เสมอโดยไม่รู้จักคิดหาเครื่องมือมาใช้
ในการท�ามาหากนิแต่การด�าเนนิชวิีตของมนษุย์ไม่เคยหยดุ
น่ิงมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและสภาพ
แวดล้อมโดยการลองผดิลองถกูจนเกดิทกัษะหรอืภมูปัิญญา
พืน้บ้านหลายอย่าง		เช่น	การท�าเครือ่งมอืชนดิต่าง	ๆ 	ได้แก่	
เครือ่งมอืล่าสตัว์	เครือ่งมอืการท�านา	ท�าไร่	หรือการเกษตร	
รู้จักน�าวัสดุ	 ที่มีในพ้ืนท่ีมาประยุกต์เป็นสิ่งปกปิดร่างกาย	

การหุงต้มอาหาร	 การแบ่งปันอาหารกันกิน	 และการน�า
สิ่งของเครื่องใช้		ข้าว	เนื้อสัตว์	ปลา	อาหาร	เผือก	มัน	และ
พชืผกัผลไม้ท่ีหาได้	น�าไปแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั	โดยไม่รู้
จกัค้าขาย	การแลกเปลีย่นส่ิงของได้ววิฒันาการเรือ่ยมาจน
กลายเป็นการซื้อขายในราคาถูก	 ไม่มีเครื่องชั่งใช้วิธี
ประมาณตามความเหมาะสมกจิกรรมดงักล่าวได้พฒันามา
เป็นการค้าขาย	มีร้านค้าปลีก	การตลาด	และศูนย์การค้า
เกิดขึ้นตามล�าดับ	(ไพรัช	กาญจนการุญ,	2549)
 ปีพ.ศ.	 2495	 มีศูนย์การค้าเกิดขึ้นแห่งแรกใน
ประเทศไทย	คือ	ห้างไนติงเกล	และได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น
ในปี	พ.ศ.	2500-2507	ได้มศูีนย์การค้าเกดิขึน้ทัง้ขนาดใหญ่	
ขนาดกลางและขนาดเล็กเกิดขึ้นในชุมชนเป็นจ�านวนมาก
มีธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เกิดขึ้นประมาณ	 3–4	 แห่ง	 
อาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อ 
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ของผู้บริโภค	 ศูนย์การค้าดังกล่าว	 ได้ถูกพัฒนามาจาก
พฤติกรรมของผู้ซื้อท่ีมีค่านิยมเข้าไปใช้บริการเลือกซื้อ
สนิค้าในห้างสรรพสนิค้า	โดยได้พฒันาให้เป็นย่านธรุกจิของ
เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงเป็นเมอืงของร้านขายสนิค้าทีค่นไทยเรยีก
ตามภาษาชาวฝรั่งต่างชาติว่า	 ช๊อปปิ ้งเซ็นเตอร์	 เช่น	
สยามสแควร์ประตูน�้า	สะพานควาย	พาหุรัด		ซึ่งเป็นย่าน
ศูนย ์การค้าในกรุงเทพมหานคร	 และในเวลาต่อมา
ศูนย์การค้าได้พัฒนาด้านบริการ	 โดยจัดให้มีที่จอดรถ
ส�าหรับลูกค้า	 มีโรงภาพยนตร์	 ธนาคาร	 ส�านักงานอื่น	 ๆ	 
รวมทัง้บริษทัธรุกจิสายการบนิ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้
ลูกค้า	 สามารถติดต่อธุรกิจในศูนย์การค้าหรือพักผ่อนรับ
ประทานอาหาร		เพลดิเพลนิกบัความหลากหลายของสนิค้า
ที่น�ามาไว้ในศูนย์การค้า	(มะลิวัลย์	นะราธร,	2546)
	 ปัจจุบันภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นเมืองการศึกษามีนิสิตนักศึกษา		
นักวิชาการเดินทางมาจากต่างถ่ินท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็น
จ�านวนมาก	 ส่งผลให้ธุรกิจการค้าขยายตัวอย่างรวดเร็ว	
ได้แก่	ศูนย์การค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่	ธุรกิจโรงแรม	ที่พัก	
รีสอร์ท	ห้องพักรายเดือนรายวัน		ร้านอาหาร		และสถาน
บนัเทงิ	เพือ่สนองความต้องการของลกูค้า		ส่งผลให้จงัหวดั
ร้อยเอด็และจงัหวดัมหาสารคามมรีายได้ทางเศรษฐกิจดข้ึีน
เหน็ได้จากสถติธิรุกจิการค้าประเภทต่าง	ๆ 	ในปี	พ.ศ.	2555		
จงัหวดัร้อยเอด็	ค่าใช้จ่ายทัง้หมด	16,708	ล้านบาท	อาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ	5,630	ล้านบาท	ที่อยู่อาศัย		อุปกรณ์		
เครื่องตกแต่งบ้าน	 และเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 2,676	 ล้านบาท		
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	310		ล้านบาท	ค่ารักษาพยาบาล
และรายจ่ายส่วนบุคคล	 804	 ล้านบาท	 และค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการเดินทางและ	 การส่ือสาร	 4,178	 ล้านบาท	
จังหวัดมหาสารคาม	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 14,714	 ล้านบาท	 
แยกเป็นค่าอาหารเคร่ืองดื่มและยาสูบ	 	 5,534	 ล้านบาท		 
ที่อยู ่อาศัย	 อุปกรณ์เครื่องตกแต่งบ้าน	 และเครื่องใช้	 
ต่าง	 ๆ	 2,325	 ล้านบาท	 เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า	 352	 
ล้านบาท	 ค่ารักษาพยาบาลและรายจ่าย	 ส่วนบุคคล	 608		
ล้านบาท		และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการเดนิทางและการสือ่สาร		
3,331	ล้านบาท	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติฉบับที่	12,	2555)
	 จากสถติิจะเหน็ได้ว่าค่าใช้จ่ายอปุโภคบรโิภคท้ังสอง
จังหวัด	 	 ประเภทอาหารมากเป็น	 อันดับหน่ึงรองลงมาคือ		 

ที่อยู่อาศัย	 อุปกรณ์เครื่องตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	
เกีย่วกบัการเดนิทางและการส่ือสาร		ค่ารกัษาพยาบาลและ
รายจ่ายส่วนบุคคล	 เครื่องนุ่มห่มและรองเท้า	 ซึ่งสินค้า
แต่ละประเภทดงักล่าว	ปัจจบุนันกัธรุกจิได้น�ามาจดับรกิาร
ลูกค้าในที่เดียวกันเรียกว่า	 ศูนย์การค้า	 เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้ลูกค้าตามความนิยมของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีปัญหา
เกิดขึ้นมากมาย		กล่าวคือ
	 ปัญหาการขาดประสบการณ์และขาดความรู	้
เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายท�าธุรกิจศูนย์การค้า
ขาดทนุอนัเนือ่งมาจากขาดประสบการณ์	การวางแผนไม่ด	ี	
ขาดความรู้ด้านต่าง	ๆ	รวมถึงการขาดกลยุทธ์ศึกษาข้อมูล
ไม่เพยีงพอ	ปัญหาการเลอืกท�าเลทีต้ั่ง	(Location)		นบัเป็น
ปัจจัยส�าคัญมากเพราะท�าเลดีย ่อมประกอบไปด้วย		
ลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ดี	 จ�านวนประชากร	 ทางเข้าออก
ศูนย์การค้าสะดวกปลอดภัย	 ปัญหาการออกแบบหรือ 
รูปแบบสถาปัตยกรรม	 	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความเป็น
เอกลักษณ์	 	 ความโดดเด่นที่แตกต่าง	 	 ซึ่งจะเป็นจุดดึงดู
ความสนใจลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นอย่างดี	 ปัญหาความน่า
เชื่อถือ	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของความไว้วางใจของผู้บริโภค
และร้านค้าปลีก	 	 รวมไปถึง	 แบรนด์ดังต่าง	 ๆ	 ถ้าความ 
น่าเช่ือถือมีน้อย	 อาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการ	
ปัญหาการหาพันธมิตร		 เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า	 	 เพราะผู้
ประกอบการจะต้องมีความรอบรู้ในการเลือกร้านค้าปลีก	
หรือแบรนด์		(Brand)	ใดมาเช่าพื้นที่		เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค		ปัญหาการสร้างเงื่อนไข		เพื่อไม่ให้ผู้
เข้าร่วมการค้าเกิดความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ	 ไม่ยุติธรรม	
ซึง่ผูป้ระกอบการจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้าง
เงื่อนไขให้ยุติธรรมที่สุด	 ปัญหาด้านการตลาด	 คือการไม่
เอาใจใส่เรือ่งการโฆษณาส่งเสรมิการขาย	กลยทุธ์การตลาด
ต่าง	ๆ		เท่าที่ควร	ปัญหาด้านผู้บริหาร	กล่าวคือ		ผู้บริหาร
มีประสบการณ์น้อยความเช่ียวชาญในสายงานค้าปลีก		 
รวมถึงการวางกลยุทธ์ไม่ดีท�าให้เกิดปัญหาหลายด้าน		
ปัญหาภัยธรรมชาติ	 (สภาพอากาศ)	 ในสภาวะปัจจุบันมี
ปัญหาภยัธรรมชาตเิกิดขึน้รนุแรงหลายพืน้ที	่	ท�าให้การเดนิ
ทางเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าไม่ราบรื่น	 ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะภาคอีสานมีรายได้น้อยเนื่องจากภัย
ธรรมชาติ	 ค่าแรงต�่าเศรษฐกิจไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้บริโภค
ต้องเปล่ียนแปลงการเข้าใช้บริการในศูนย์การค้าน้อยลง		
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ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงในยุคป ัจจุบัน	 
ซึ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น	 การบริการสะดวกรวดเร็ว
สนิค้าหลายชนดิมใีห้เลอืกและบริการถงึบ้าน	ส่งผลกระทบ
ต่อศูนย์การค้าไม่น้อย	 และปัญหาพฤติกรรมของผู้บริโภค
เนือ่งจากปัจจัยต่าง	ๆ 	ของผู้บรโิภค	อาท	ิความเป็นอยูด่ขีึน้		
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย	 และอาจจะ
ท�าให้ผู้บริโภคลดความนิยมในการใช้บริการศูนย์การค้า 
ก็อาจเป็นได้		
	 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ความเป ็นมาเป ็นไปทางวัฒนธรรมของศูนย ์การค ้า 
ภาคอีสาน	 ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศูนย์การค้า
ภาคอีสาน	 ตามขั้นตอน	 การวางแผน	 การจัดองค์กร	 
การจดัคนเข้าท�างาน	การก�ากบัและควบคมุ	เก่ียวกบั	สนิค้า
และบริการ

วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์การค้า
ภาคอีสาน
	 2.	 เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดการศูนย์การค้า 
ภาคอีสาน

ขอบเขตการวิจัย 
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 	 1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
พืน้ทีอ่�าเภอต่าง	ๆ 	และเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	เขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม	และจังหวัดใกล้เคียง		
  1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักธุรกิจท่ีเข้าร่วม
โครงการศูนย์การค้าไพร์สแควและศูนย์การค้าเสริมไทย
คอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคาม	 ข้าราชการนักเรียน	 
นิสิต	 นักศึกษา	 นักธุรกิจ	 พ่อค้า	 ประชาชน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและชุมชนตลอดจนนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาต	ิโดยแบ่งออกเป็น	3	กลุม่	ประกอบด้วย		
กลุ่มผู้รู้	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป	รวม	78	คน
	 2.	วิธีวิจัย
	 	 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
Research)	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง	 และเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามใช้ 

เครื่องมือส�ารวจ	การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม	 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ 
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 	 แล้วน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามล�าดับความมุ่งหมาย
	 3.	พื้นที่ที่ท�าการวิจัย
	 	 ผู้วิจัยได้ส�ารวจและคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจง	
(Purposive	 Sampling)	 โดยมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ที่ท�า 
การวิจัย	ดังนี้
	 	 1)	เป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
	 	 2)	เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดมสีนิค้าหลากหลาย
	 	 3)	มเีอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นศลิปะและ
วัฒนธรรมที่โดดเด่น
	 	 4)	 มีผู ้เข้าร่วมธุรกิจชัดเจนสามารถติดตาม
ประเมินผลการท�าธุรกิจได้ตามเวลาที่ก�าหนด
	 	 ด ้วยเกณฑ์การคัดเลือกดังกล ่าว	 ผู ้ วิจัย 
จึงก�าหนดพื้นที่ที่ท�าการวิจัยแบบเจาะจง	 ได้แก่	 ศูนย ์
การค้าไพร์สแคว์	จงัหวดัร้อยเอด็	และศูนย์การค้าเสรมิไทย
คอมเพล็กซ์	จังหวัดมหาสารคาม
  4.	ด้านระยะเวลา
	 					ตั้งแต่เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2557	 ถึงเดือน	
มีนาคม	พ.ศ.	2560   

นิยามศัพท์ 
	 การจัดการ	 หมายถึง	 กระบวนการด�าเนินกิจการ
ด ้านธุรกิจที่ มีการจ�าหน่ายสินค้าและการบริการใน
ศูนย์การค้าภาคอีสาน	 ได้แก่	 การวางแผน	 การจัดองค์กร	
การจัดคนเข้าท�างาน	และการควบคุม		
	 ศูนย์การค้า	หมายถงึ	ศนูย์การค้าไพร์สแคว์	จงัหวดั
ร้อยเอ็ด	 และศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์	 	 จังหวัด
มหาสารคาม	 ที่มีการจ�าหน่ายสินค้าและการบริการอยู่ใน
ตัวอาคารหรืออยู่กลางแจ้งแบบเปิดโล่ง	 เป็นแหล่งรวม
สินค้าจ�าเป็นพื้นฐานในชีวิตประจ�าวันและสินค้าอื่น	ๆ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู ้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพราะ
เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกในชุมชน	 ซึ่งต้องค้นหาความ 
ถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล		ผู้วิจัยจึงต้องเตรียม
การจัดท�าเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม		
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ได้แก่	 	 แบบส�ารวจ	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง		 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 	 แบบสังเกตแบบมี 
ส่วนร่วม	แบบสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม	การจดัสนทนากลุม่		
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบ 
จะต้องน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้
	 	 1.		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 	 1.1	แบบส�ารวจ	(Basic	Survey)
	 	 	 1.2	 แบบสัมภาษณ์	 ท้ังแบบมีโครงสร้าง	
(Structured	 Interviews)	 และเแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง	(Unstructured	Interview)		
	 	 	 1.3	การสังเกต	(Observation)	ผู้วิจัยใช้
วิธีการสังเกต	 2	 แบบ	 คือ	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	(ทรงคุณ	จันทจร,	2552)
   1.4	 การสนทนากลุ ่ม	 (Focus	 Group	
Discussion)	 คือ	 การแลกเปลี่ยน	 ผู้วิจัยได้ประเด็นจาก 
ผูร่้วมสนทนา	และเป็นข้อค้นพบใหม่ทีซ่ึง่เป็นประโยชน์และ
มีคุณค่าอย่างยิ่ง
	 	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 	 2.1	การศึกษาเอกสาร	(Documentary	
Study)	 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลทุติภูมิ	
การศกึษาข้อมลูจากเอกสารโดยการศกึษาค้นคว้าก่อนทีจ่ะ
เข้าไปเกบ็ข้อมลูภาคสนามเพิม่เตมิ	ในขณะทีเ่กบ็ข้อมลูภาค
สนามและหลังจากการเสร็จสิ้นการศึกษาภาคสนาม	ได้แก่	
การศกึษาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	เอกสารแผ่นพบั	และทาง
อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น
	 	 	 2.2	เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	(Field	
Research)	โดยวิธีการสังเกตการณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์
	 	 	 2.3	 การจดบันทึก	 (Field	 Note)	 โดย
ด�าเนินการบันทึกทุกครั้งโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบ
การบันทึกข้อมูล	 เช่น	 เคร่ืองถ่ายภาพน่ิง	 และภาพ
เคลื่อนไหว	เทปบันทึกเสียง	

ผลการวิจัย
 ยุคสมัยของศูนย์การค้าเสริมไทยพลาซ่า
  ร้านเสริมไทย	 	 ยุคที่	 1	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2500	 
ร้านเสริมไทยได้เปิดขายสินค้าโดยเริ่มแรกเป็นอาคาร
พาณิชย์	 2	 คูหา	 2	 ชั้น	 โดยตั้งอยู ่ เลขที่ 	 874-875	
ถ.นครสวรรค์	 	ต.ตลาด	อ.เมือง	จ.มหาสารคาม	 เป็นร้าน

ขายยาแผนปัจจุบัน,	 เครื่องส�าอางค์,	 เสื้อผ้าบุรุษและชุด 
ชั้นในหลากหลายยี่ห้อ	 และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายยาของ
องค์การเภสัชกรรม		ต่อมาได้ขยายพื้นที่อีก	2	คูหา		เลขที่		
876-877		ติดต่อกัน		โดยจ�าหน่ายเครื่องเขียน		แบบเรียน		
ชุดนักเรียน	 	 อุปกรณ์การศึกษา	 และเป็นตัวแทนองค์การ
ค้าคุรุสภาประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	
	 	 เสรมิไทย	ยคุที	่	2		ในปี	พ.ศ.	2526		ได้ก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ขนาด	 6	 ช้ัน	 เพื่อยกระดับเป็นห้างสรรพ
สนิค้าเตม็รปูแบบแห่งแรกของจงัหวัดมหาสารคาม	และเป็น
อันดับต้นๆ	 ของภาคอีสาน	 ในช่ือ	 เสริมไทยสรรพสินค้า		 
ซ่ึงเป็นช่ือที่ผูกพันใกล้ชิดติดปากพี่น้องชาวมหาสารคาม
และจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	
	 	 เสริมไทย	ยุคที่	3		ในปี		พ.ศ.	2546	ภายหลัง
ที่ได้ส่ังสมประสบการณ์และได้ตั้งหลักอย่างม่ันคงแล้ว	 
ห ้าง เสริม ไทยสรรพสินค ้ า ก็ ได ้ปรับตั วครั้ งส� าคัญ	 
โดยปรับปรุงที่องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐาน	 และ
ระบบการบริหารงานที่เป็นสากล		มีคณะกรรมการบริหาร
งานและทีมงานคณะผู ้บริหารที่ เพียบพร ้อมด ้ วย
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา		โดย		
นายแพทย์กิตติศักดิ์	 และแพทย์หญิงโศรยา	 คณาสวัสดิ์		
เป็นผู ้น�าทีมคณะผู้บริหาร	 พร้อมกับได้เปล่ียนชื่อว่า	 
“ห้างเสริมไทยพลาซ่า	มหาสารคาม”
	 	 การก่อตัง้	เสรมิไทยคอมเพลก็ซ์เกดิจากการคดิ
รเิริม่สร้างสรรค์ความแปลกใหม่เพือ่เป็นของขวญัเพือ่คนใน
จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นใหม่ภายใต้พลวัตของวัฒนธรรม
การจับจ ่ายและค่านิยมของสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป	 
เป็นแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมความบันเทิง	 ธนาคาร	 
ร้านอาหาร	 แห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อการใช้
ชีวิตที่ทันสมัยรวมทั้งกิจกรรมประจ�าวัน	 โดยท�าเลท่ีตั้งอยู่
ใกล้สถาบนัการศกึษา	2	แห่ง	และโรงพยาบาล	รวมท้ังแหล่ง
ชุมชนขนาดใหญ่	ไพรม์สแคว์	เป็นศูนย์การในรูปแบบคอม
มิวนิตี้	มอล	เกิดจากการพัฒนาพื้นที่	ของ	หจก.	ธัชปาภร	
ซึง่ภายในโครงการประกอบด้วยซปุเปอร์มาร์เกต็	ร้านกาแฟ	
ร้านบริการด้านความงาม	 รูปแบบโครงการเป็นการดึงเอา
ความเป็นท้องถิ่นสมัยใหม่	 เข้ามาผสมผสานกับความทัน
สมยั	โดยมีการจัดวางแผนผงัที่ดีและสวยงาม	รองรับความ
ต้องการของผู้บริโภค	 เหมาะส�าหรับเป็นแหล่งพักผ่อน
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หย่อนใจและนดัพบแบบคอมมวินต้ีิมอล	ทีต่อบสนองความ
ต้องการในชีวิตประจ�าวันเพ่ือสอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างลงตัว

 ยุคสมัยของศูนย์การค้า ไพรม์สแคว์
	 	 ไพรม์สแคว์	 เปิดให้บริการในเดือน	 สิงหาคม	
2558	โดยมีการแบ่งโซนต่าง	ๆ	ของโครงการ	ออกเป็น	5		
โซน	ดังนี้	
	 	 1.	ไพรม์	มาร์เก็ต	หรือ	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	และ
ร้านขายสนิค้าเสือ้ผ้า	เครือ่งส�าอาง	และอปุกรณ์	มอืถอื	และ	
IT	ที่ทันสมัย	โดยบริหารโดย
	 	 2.	 ไพรม์	 เลเชอรี่	 (Prime	 Leisure)	 หรือ	 
มมุพกัผ่อน	เพือ่ความผ่อนคลาย	และการพกัผ่อน	ประกอบ
ด้วย	ร้านความงาม	ร้านนวดแผนไทย	ร้านอาหาร	ร้านกาแฟ	
และ	ร้านหนังสือ	
	 	 3.	ไพรม์	สไตล์	(Prime	Style)	เป็นโซน	ฟิตเนต
ครบวงจร	และโรงเรียนสอนร้องเพลงและการเต้นร�า
	 	 4.	 ไพรม์	สมาร์ทไน้ท์	 (Prime	Smart	night)	
เป ็น	 โซนร ้านอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป ิดให ้บริการ	 
ในบรรยากาศค�่าคืน	ดื่มด�าบรรยากาศและท�าเลที่สามารถ
มองเห็นวิวที่สวยงามในยามค�่าคืน	
	 	 5.	ไพรม์	คัลเจอรัล	(Prime	Natural)	เป็นลาน
กิจกรรมเพื่อเป ็นการจัดกิจกรรมหรือการแสดงทาง
วฒันธรรม	หรือผลงานทางศลิปะ	ซึง่มรีปูแบบเป็นลานกลาง
แจ้งในการจัดกิจกรรม			
	 	 ศูนย์การค้า	ไพรม์สแคว์	ได้รับการออกแบบให้
เป็นสถานทีส่�าหรบัทกุเพศทกุวยั	ทีม่คีวามต้องการเตมิเตม็
พลังให้ชีวิต	 สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
สภาพสงัคมวฒันธรรมในปัจจบุนัทีค่นมคีวามต้องการทีม่า
กกว่าปัจจัย	4	คือ	ที่อยู่อาศัย	เสื้อผ้า	อาหาร	และยารักษา
โรค	หากแต่ยงัมคีวามต้องการความสนกุสนาน	การพกัผ่อน	
การผ่อนคลายความเครยีด	การได้พบเหน็ผูค้น	การสงัสรรค์	
และได้เห็นรอยยิ้มของคนรักและคนในครอบครัว	
	 	 ศนูย์การค้าไพรม์	สแคว์มสีโลแกนของโครงการ	
คือ	 “Beyond	 Lifestyle	 at	 Prime	 Square”	 หรือ	 
“รูปแบบชีวิตที่เหนือกว่า	ที่ไพรม์สแคว์”			
	 	 เหตุผลที่ผู้ประกอบการเลือกพัฒนาโครงการ
คอมมิวนิตี้	มอลล์	ไพรม์สแคว์	ซึ่งเป็นรูปแบบที่แปลกใหม่

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นรูปแบบที่ทันสมัย	 และก�าลังเป็นที่
นยิมเป็นอย่างมากในประเทศไทย	เป็นศนูย์การค้าทีม่ทีัง้ใน
ร่ม	และกิจกรรมกลางแจ้ง	ท�าให้ประหยัดพลังงาน	ลดโลก
ร้อน	เนือ่งจากผูป้ระกอบการเป็นคนในพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็	
และประกอบธุรกิจด้านการบริการเป็นเวลานาน	ทั้งธุรกิจ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์	 ที่มีความเชี่ยวชาญใน 
การออกแบบก ่อสร ้างและการบริหารจัดการด ้าน 
การบริการ	และเล็งเห็นว่าอยากจะพัฒนาสิ่งต่าง	ๆ	ให้กับ
จงัหวดัร้อยเอด็	โดยอยากสร้างความแตกต่างทีเ่ป็นสไตล์ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด	 และนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น	 โดยมีความหวังว่า	
อยากให้ไพรม์สแคว์	 เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ผู้คนจะต้อง
ตั้งใจมาใช้บริการ	 ทั้งคนท้องถ่ินร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยว	
เป็นศูนย์การค้าที่เหมาะสมกับทุกกิจกรรมของชีวิต
	 	 นอกจากน้ันผูป้ระกอบการยงัค�านงึถึงการได้รับ
ความยอมรบัจากสงัคม	ชมุชนรอบข้างโดยออกแบบอาคาร
ที่มีผลกระทบต่อสังคมรอบข้างน้อยที่สุด	 ด้วยพื้นที่ที่ลด 
การใช้เครือ่งปรับอากาศกจ็ะลดความต้องการในการระบาย
อากาศสู่ภายนอก	เป็นการรักษาวิถีชีวิตของสังคมรอบข้าง
อีกด้วย	
	 	 จากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบของศูนย์การค้า
ทั้ง	 2	 แห่ง	 พบว่า	 ปัจจัยที่เป็นปัญหาที่ท้าทายคือความ
ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที	่
ทัง้ในด้านผลติภณัฑ์	ราคา	ท�าเล	และการส่งเสรมิ	อกีทัง้ยงั
พบว่าการผสมผสานภูมิทัศน์ของศูนย์การค้ารวมถึง 
การจัดหาสาธารณูปโภคให้ครบถ้วนตอบสนองความ
ต้องการเป็นส่ิงที่ต้องค�านึงถึงอย่างมาก	 โดยการมีความ
ซื่อสัตย์ในการประกอบกิจการศูนย์การค้าที่ต้องมีให้แก่ทั้ง
ลูกค้าและพนักงาน	 ทั้งในด้านค่าตอบแทนสวัสดิการด้าน
รายได ้ ที่ เป ็นธรรม	 และการก�าหนดราคาขายและ 
การก�าหนดราคาเช่าพืน้ทีท่ีต้่องมคีวามซือ่สัตย์อย่างมากต่อ
ผู้่ร่วมประกอบการค้าจะส่งเสริมให้การจัดการศูนย์การค้า
ภาคอีสานเป้นไปอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องอีกด้วย	
	 	 การทีจ่ะดงึดดูให้ศนูย์การค้าได้การตอบรบันัน้	
จะต้องมีการสร้างความประทับใจให้แก่ผู ้มาใช้บริการ	 
โดยในการจัดกิจกรรมส ่งเสริมการขายที่ยิ่ งมีความ
สอดคล้องกบัวถีิการใช้ชวีติ	วฒันธรรม	และขนบธรรมเนยีม
ของพื้นที่	 จะต้องมีการผสมผสานอย่างเหมาะสม	 ในด้าน
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การจัดการเพื่อให้เกิดผลตอบรับและประแสการยอมรับที่
มเีกดิข้ึนด้วย	เพือ่จะสามารถสร้างการดงึดดูแบบลกึซึง้แบบ
เครือญาติเกิดข้ึน	 ท�าให้การมาใช้บริการศูนย์การค้าเป็น 
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอีสาน	 คือการมาเยี่ยมเยือนญาติมิตร
หรือการเยี่ยมยามถามข่าว	 ซึ่งจะสามารถลดช่องว่างในใจ
ของผู้มาใช้บริการ	 ท�าให้มีความเชื่อมันและไว้วางใจใน 
การมาใช้บริการด้วย	 ท�าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกใจใน 
การเดินทางมาและรู้สึกว่าปลอดภัย	
	 	 ในการวิเคราะห ์ในด ้านท�าเลที่ตั้ งพบว ่า	
ศนูย์การค้าควรมกีารเข้าถงึง่าย	เดนิทางสะดวก	และหาง่าย	
สร้างความคุ้นคุยให้เกิดขึ้น	 จนได้รับการยอมรับว่าเป็น 
จดุนดัพบของวถิชุีมชนอสีาน	มลีกัษณะการนดัพบของผูค้น
ในการประชุม	 พูดคุย	 สังสรรค์	 และเป็นพื้นท่ีส�าหรับ 
การพกัผ่อนหย่อนใจและประกอบกจิวตัรประจ�าวนัอกีด้วย	
	 	 ในปัญหาด้านการจัดการด้านบุคลากรจะพบ
ปัญหาในด้านการจัดการหลายประเด็น	 ทั้งการจัดการ 
ปริมาณบุคคลากรให้เหมาะสมท้ังด้านความสามารถใน 
การท�างานและจ�านวนผู้ท�างานเพื่อสร้างความสอดคล้อง
ของศูนย์การค้า	 โดยปัญหาด้านค่าตอบแทนและการขาด
แรงจูงใจในการด�าเนินงานของพนักงานก็เป็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ไข	 โดยสามารถท�าได้โดยการปลูกฟังให้พนักงานมีเป้า
หมายและมาตรฐานการท�างานโดยยดึผลลัพธ์ของงานและ
ท�าหน้าที่ในบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างสมบูรณ	์
เพราะหากสามารถท�าให้ผลลพัธ์ในส่วนงานของตนเองไม่มี
ข้อผิดพลาดในแต่ละวันแล้ว	ล้วนจะน�ามาซึ่งผลส�าเร็จของ
งานได้อย่างแน่นอน	

การอภิปรายผล
	 จากการศึกษามูลเหตุของการขยายการบริการใน
เชิงรุก	เนื่องจากเสริมไทยพลาซ่าเดิม	ตั้งอยู่ในท�าเล	ที่เป็น
ศูนย์กลาง	 หากแต่ยังมีข้อจ�ากัดด้านการขยายพื้นท่ีให้
บริการ	 ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องขยายออกมาในพื้นที่
อื่นที่มีศักภาพ	 แต่ยังคงอยู ่ในเขตเมือง	 ซ่ึงจะตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการให้แกผู้บริโภคในพื้นที่
จงัหวัดมหาสารคาม		โดยสอดคล้องกบักับการศกึษาสาเหตุ
ของการเพิ่มจ�านวนของ	Community	Mall	 ในเขตพื้นที่
ภาคีสาน	 เนื่องจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น	 ความหนาแน่น
ของการจราจรในย่านชุมชนและใจกลางเมืองมีมากขึ้น	 

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้คนเปล่ียนไป	 มีความเร่งรีบ 
มากขึ้น	 และต้องการความสะดวกมากขึ้น	 ต้นทุนการเดิน
ทาง	คือราคาน�้ามันที่สูงขึ้น	การย้ายถิ่นของประชาชนจาก
กรุงเทพและภาคกลางเข้ามาในภาคอีสานมีมากขึ้น	 จาก
ผลกระทบของภัยธรรมชาติ	 ตลอดจนมุมมองของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่จะเปล่ียนมาใช้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลาง
กระจายสนิค้า	รวมไปถงึการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน	 (AEC)	 ในอนาคต	 ท�าให้เมืองหรือชุมชนใน 
ภาคอีสานขยายออกไป	 ดังน้ันจะพบว่าการปรับตัวของ 
ห้างเสริมไทย	 คอมเพล็กซ์	 จึงเป็นไปตามลักษณะสังคม	 
ค่านิยม	 ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	 และการใช้ชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนชาวอีสาน	
	 ในขณะที่	 การจัดตั้งห้างไพรม์สแคว์	 นั้น	 หจก.	 
ธัชปาธร	 ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 
ในจงัหวดัร้อยเอด็มายาวนาน	และเป็นผูน้�าในธรุกจิในกลุม่
โรงแรมธนินธร	 เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยาย	
Community	Mall	โดยรปูแบบของศูนย์การค้าไพรม์สแคว์	
เป็นรูปแบบของศูนย์การค้าแบบเปิด	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค	 ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยเลือกที่จะ
ออกแบบการใช้ชีวิตให้เป็น	สถานที่ตุ้มโฮม	หรือ	พบปะกัน	
ของประชาชนในจังหวัด	ด้วยท�าเลที่ตั้ง	กลางใจเมือง	และ
ใกล้	สถานที่ท่องเที่ยว	และสถานที่ส�าคัญของทางราชการ
และโรงเรียนประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด	 ถึงแม้ว่าจะยังได้รับ 
การตอบรับจากผู้บริโภคไม่มากนัก	 แต่ทางผู้ประกอบการ
ก็ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้ริโภค	โดยมุง่เน้นสร้างความผสมผสานกับวฒันธรรม	 
มีการวางแผนเนื้อหา	และก�าหนดเรื่องราว	ให้ศูนย์การค้า
สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น	 โดยแนวโน้มของการพัฒนา
ศูนย์การค้าแบบเปิดที่มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพชุมชน
เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างก้างขวาง	 จากการศึกษาข้อมูล
พบว่า	มีโครงการ	Community	Mall	เกิดขึ้นจ�านวน	19	
โครงการ	ได้แก่	จงัหวดัขอนแก่นจ�านวน	5	โครงการ	จงัหวดั
นครราชสีมา	จ�านวน	7	โครงการ	จังหวัดอุดรธานี	จ�านวน	
4	โครงการ	จังหวัดอุบลราชธานี	จ�านวน	1	โครงการ	และ
จังหวัดชัยภูมิ	 จ�านวน	 2	 โครงการ	 (วิชชารียา	 เรืองโพธ์ิ,	
2553)
	 ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบบั
ที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 มีนโยบายในการส่งเสริม	 
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แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ	
แผนงานพัฒนาและฟื ้นฟูแหล ่งท ่องเที่ยวหลักและ 
แหล่งท ่องเที่ยวรองของประเทศ	 แผนงานส่งเสริม 
การท่องเที่ยวรายสาขา	 อาทิ	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 การท่องเท่ียวทางน�้าและ
ทางรถไฟ	 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา 
การท่องเที่ยว	 และที่ส�าคัญคือ	 แผนงานพัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เพื่อเป็นการสื่อสาร
และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย	 เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นจุดมุ ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติต่อไป	
 ปัญหาของศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์และ
ไพรม์สแคว์
	 	 โดยการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาของ
ศูนย์การค้าทั้งสองแห่งนี้	 ท�าการศึกษาปัญหาด้านการ
จัดการโดยวิเคราะห์ร่วมกับส่วนผสมทางการตลาด	พบว่า
ศูนย ์การค ้ามีความแตกต ่างในด ้านระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ	 
จึงสามารถสรุปได้	ดังนี้	
ด้านการวางแผน	
	 	 ปัญหาด้านการวางแผนพบว่า	ห้างไพรม์	สแคว์	
จะมีปัญหาด้านการวางแผนมากกว่า	ศูนย์การค้าเสริมไทย
คอมเพล็กซ์	 เนื่องจากระยะเวลาในการประกอบกิจการ	 
โดยไพรม์สแคว์จะมีปัญหาด้านการจัดคนเข้าท�างานที่ยัง
ไม่มโีครงสร้างก�าลงัคนอย่างชัดเจน	อกีทัง้ไม่มกีารวางแผน
ในด้านการตลาดในการส่งเสรมิให้ห้างได้รับการยอมรบัจาก 
ผู้ใช้บริการ	 โดยแผนการตลาดไม่ชัดเจน	 ขาดแผนในการ
จัดการโดยรวมเป็นการปฏิบัติงาน	และไม่มีแผนธุรกิจของ
กิจการที่ชัดเจน	ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ขอศูนย์การค้า	ไพ
รม์สแคว์	เพราะหากไม่มีการวางแผนที่ดี	และเป้าหมายใน
การด�าเนินกิจการในแต่ละไตรมาส	 รวใถึงเป้าหมายจาก 
การประกอบการรายปีแล้ว	กจ็ะส่งผลกระทบต่อการจดัการ
ในด้านอืน่	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น	การจดัการองค์กร	การจดัคนเข้า
ท�างาน	และการก�ากบัควบคุม	เปรยีบเสมอืนการขาดแผนที่
หรือลายแทง	 ท�าให้ปัจจุบันปัญหาจึงไม่สามารถประเมิน
ทศิทางในการด�าเนนิงานต่อได้สมบรูณ์เท่าทีค่วร	ในขณะที่
การบรหิารจดัการด้านการวางแผนธรุกจิและการตลาดของ
ศนูย์การค้าเสรมิไทยคอมเพลก็ซ์	มทีมีบคุคลากรทีด่แูลเรือ่ง

แผนธุรกิจและแผนการตลาดโดยเฉพาะโดยแผนก 
การตลาดของเสรมิไทยคอมเพลก็ซ์	มพีนกังานในแผนกมาก
ถึง	 20	 คน	 แต่ในขณะที่ไพรม์สแคว์	 ยังขาดบุคลากรที่จะ
ดแูลในเรือ่งนโยบายและแผนการตลาดทีช่ดัเจน	ซึง่นโยบาย
ส่วนใหญ่จะมาจากการประชุมของ	 หจก.	 ธัชปาธร	 ซึ่งม ี
ผู้บริหาร	 ควบคุมนโยบายและสั่งการตามวาระประชุม
เท่านั้น	
	 	 การวางแผน	ประกอบด้วย	การพัฒนาภารกิจ	
(Mission)	 การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบัน	 เหตุการณ์
อนาคต	 และแนวโน้มการก�าหนดวัตถุประสงค์	 และการ
เลือกกลยุทธ์ที่ใช้การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถก�าหนดเป้าหมายได	้
การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องการให้องค์กรติดตามใน
ลักษณะเชิงรุก	 (Proactive)	 มากกว่าที่จะเป็นเชิงรับ	
(Reactive)	 องค์กรที่ประสบความส�าเร็จจะต้องควบคุม
อนาคตขององค์กรมากกว่าทีจ่ะรอรบัผลจากอทิธพิลสภาพ
แวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตัดสินใจ	
(Decision	 Making)	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน	 
ดังนั้นส่ิงที่ไพรม์สแคว์ต้องเร่งด�าเนินการคือการจัดท�า
แผนการตลาดและแผนธุรกิจเพื่อก�าหนดทิศทางของ
ศูนย์การค้าเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น	
 ด้านการจัดการองค์กร
	 	 ในลักษณะใกล้เคียงกันในด้านการวางแผน	
ศูนย์การค้า	ไพร์มสแคว์	ยังขาดการจัดการองค์กรที่ดี	โดย
ปัญหาที่พบด้านค่าจ้างแรงงาน	การให้คนท�างานไม่เหมาะ
กับความรู้ตวามสามารถ	 การขาดส�านักงานหรือสถานที่
ท�างานที่เป็นสัดส่วน	 โดยส่ิงท่ีต้องเร่งด�าเนินการคือ	 
การก�าหนดลักษณะเฉพาะของงาน	(Work	Specialization)	
โดยการแบ่งงานประกอบด้วยงานที่ก�าหนดออกมาเป็น
แผนก	 การจัดแผนก	 และการมอบอ�านาจหน ้าที	่
(Delegating	 Authority)	 การแยกงานออกเป็นงานย่อย
ตามการพัฒนารายละเอียดของงาน	 (Job	 Description)	
และคุณสมบัติของงงาน	 (Job	 Specification)	 เครื่องมือ
เหล่านี้มีความชัดเจนส�าหรับผู ้บริหารและพนักงาน	 
ซึ่งต้องการทราบลักษณะของงานการก�าหนดแผนกใน
โครงสร้างขององค์กร	 (Organization	Structure)	ขนาด
ของการควบคุม	 (Span	of	Control)	และสายการบังคับ
บัญชา	(Chain	of	Command)
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	 	 ในขณะท่ี	เสรมิไทยคอมเพล็กซ์	มกีารจดัองค์กร
ที่ยอดเยี่ยม	แยกเป็นแผนกชัดเจน	แยกส่วนส�านักงานและ
ส่วนหน้าร้านหรือส่วนต้อนรับลูกค้าชัดเจน	มีการแบ่งสาย
การบริหารงานอย่างชัดเจน	 มีการจัดองค์กรท่ีมีความ
ช�านาญจากผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์และมีความเชีย่วชาญ
ในการจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารศูนย์การค้า
โดยตรง	
 ด้านการจัดคนเข้าท�างาน
	 	 การบริหารจัดการต้องมีความสอดคล้องกับ 
การวางแผน	 เนื่องจากจ�าเป็นที่ต้องมีความเหมาะสมและ 
พอเพียงในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 
โดยส่วนนี้พบว่า	 ปัญหาของเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่ม ี
การจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยู่แล้ว	 ท�าให้ปัญหาด้านการจัดคนเข้า
ท�างานของเสริมไทยคอมเพลก็ซ์	พบน้อยมาก	ในขณะทีห้่าง
ไพร์มสแคว์	 เพิ่งเริ่มด�าเนินงานจึงพบปัญหาในการจัดการ
อย่างมาก	 เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่จัดการด้านการจัด
คนเข้าท�างานอย่างชัดเจน	ท�าให้ปัญหาที่เจอโดยส่วนใหญ่	
จะเป็นด้านค่าแรง	 การจัดคนเข้าท�างานท่ีไม่เหมาะสม 
ตลอดจน	จ�านวนคนไม่เหมาะกับปริมาณงานที่ท�า	
 ด้านการก�ากับและการควบคุม 
	 	 การบริหารด้านการก�ากับและการควบคุม	 
ของเสริมไทยคอมเพล็กซ์	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เมื่อพิจารณาปัญหาด้านการก�ากับควบคุมแล้วพบว่า	 
มีปัญหาน้อยมาก	 ซึงมีความแตกต่างจากศูนย์การค้าเปิด
ใหม่อย่างเช่น	 ไพรม์สแคว์	 ที่พึงจะเริ่มด�าเนินงานที ่
การบริหารจัดการและการก�ากับควบคุมยังไม่สมบูรณ์นัก	 
ซึ่งมักจะพบปัญหาด้านการจัดการอยู ่ในประมาณมาก	 
ดังนั้นในการจัดการศูนย์การค้า	 ในด้านการก�ากับและ 
การควบคุม	 จ�าเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการอย่างด	ี
โดยที่จะต้องมีการวางแผนรูปแบบโมเดลการจัดการแยก
ส่วนกัน	โดยบทบาทส�าคัญของการควบคุมได้ว่า	อยู่ที่ค�า	4	
ค�า	ได้แก่	มาตรฐาน	(Standard)	การวดัผล	(Measurement)	

การเปรียบเทียบ	 (Comparison)	 และการปฏิบัติ	 (Take	
Action)	 โดยการควบคุมจะครอบคลุมดูแลพื้นที่	 4	 พื้นที่
ใหญ่	 ๆ	 ของการบริหาร	 (Stephen,	 1993)	 กล่าวคือ	
พฤติกรรมบุคคลในองค์กร	 การเงิน	 การปฏิบัติการ	 และ
ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรประกอบด้วย	 มนุษย์	 สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ	 การเงิน	 ตลอดจนทรัพยากรข้อมูล
ขององค์กร	 ซึ่งผู ้บริหารจะเป็นบุคคลที่ท�าหน้าที่ใน
กระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรขององค์กรโดยอาศยั
หน้าที่ทั้ง	 4	 ประการดังกล่าว	 ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนให้
แล้วเสร็จ	ก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้บริโภค	
	 	 การที่จะท�าให้ศูนย์การค้าได้รับความนิยมและ
เป็นสถานทีจ่ดุหมายของผูบ้รโิภคในวถิอีสีานนัน้	ผูป้ระกอบ
การศูนย์การค้าจะต้องมีการวางแผนและศึกษาอย่าง
ละเอียดรอบคอบทั้งแผนแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนให้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมอสีาน	พร้อมทัง้สร้างความพงึพอใจ	
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีความสามารถ
ในการสร้างยอดขาย	 สร้างช่ือเสียงการยอมรับและ 
การพูดถึงในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอีสาน

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	 โดยควรมี
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในศูนย์การค้า	 และจัด 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในระดับบุคคลกับ 
ผู้ใช้บริการให้มีความรู้ความสามารถ	 รู ้จักการวางแผน 
แบบมีส่วนร่วม	มีความรอบคอบในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	
	 ในการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการใช้พัฒนาโมเดล
การจัดการที่เหมาะสมโดยผสมผสานภูมิปัญญาอีสานรวม
ทัง้การปฏิบัตติามโครงการพระราชด�ารขิองรชักาลท่ี	9	ร่วม
ด ้วยเพื่อสร ้างความยั่ งยืนและพอเพียงให ้แก ่ธุรกิจ
ศูนย์การค้าในภาคอีสานและควรท�าการศึกษาในรูปแบบ
ของการวจิยัเชงิปรมิาณร่วมกบัเชงิคณุภาพเพือ่ให้ได้ข้อมลู
มากยิ่งขึ้น	
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	3	และเพือ่ทดสอบโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างทกัษะการนิเทศ

ภายในโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษา	มคีวามสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์	กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	ผู้บรหิารสถานศึกษา	

และรองผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็	เขต	3	ซึง่ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถาม	 จ�านวน	 71	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นข้อค�าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 

ผลการวิจัย	พบว่าทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	ได้องค์ประกอบหลัก	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านภาวะ

ผู้น�า	2)	ด้านมนุษยสัมพันธ์	 3)	ด้านการจัดกระบวนการกลุ่ม	4)	ด้านเทคนิควิธี	 5)	ด้านการประเมินผล	และได้ตัวบ่งชี้	

จ�านวน	71	ตัวบ่งชี้	 และผลการทดสอบโมเดลโครงสร้างทักษะการนิเทศพบว่า	 โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศ

ภายโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 เมื่อท�าการทดสอบค่าสถิติ	 Chi-square	 

มีค่าเท่ากับ	150.188	และ	p	=	.59	ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	.99	และค่าดัชนีระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	มีค่าเท่ากับ	.98	และค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก�าลังที่สองเฉลี่ย	(RMSEA)	มีค่าเท่ากับ	

.001	ซึง่แต่ละค่าเป็นค่าทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีใ่ช้การได้ด	ีและเม่ือพจิารณาค่าน�า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี	้ทัง้	5	องค์ประกอบ	

มีค่าตั้งแต่	.89	ถึง	.95
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ABSTRACT

	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 develop	 skills	 in	 school	 supervision	 of	 the	 school	
administrators	under	the	Roi-Ed	Primary	Educational	service	Office	3	and	to	assess	a	structural	model	
of	relationship	between	skills	and	school	supervision	of	the	administrators	regarding	the	consistency	
with	empirical	data.	The	samples	were	128	participants	consisted	of	school	administrator	and	deputy	
school	administrators	under	 the	Roi-Ed	Primary	Educational	Service	Office	3	selected	 through	 the	
simple	random	sampling	technique.	The	research	results	showed	that	five	major	components	were	
leadership,	human	relationship,	group	management,	technique	and	evaluation.	Regarding	assessment	
of	the	structural	model,	the	findings	indicated	that	the	indicators	for	skills	in	school	supervision	of	the	
administrators	were	completely	consistent	with	the	empirical	data.	The	Chi-square	value	were	150.188	
and	p	=	.58	Goodness	of	Fir	Index	and	Adjusted	Goodness	of	Fit	Index	were	.99	and	.98	respectively.	
Root	Mean	Square	Error	of	Approximation	(RMSEA)	were	.001.	The	overall	value	of	five	components	
were	from	.89	to	.95

KEYWORDS:	DEVELOPING	SKILLS	/	SUPERVISION	/	ADMINISTRATORS.

บทน�า
	 สังคมโลกยุคปัจจุบัน	ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร ์ และ เทคโนโลยี 	 อย ่ า ง ไม ่หยุ ดยั้ งม ี
การเปลี่ยนแปลงท้ังด ้านเศรษฐกิจ	 การเมืองสังคม	
วัฒนธรรม	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 การศึกษา	 จึงมี
บทบาทและมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการด�าเนนิวถิชีวิีตของ
คนแต่ละสังคม	การศึกษามุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมและมุ่งสร้างคน
หรือผู ้ เรียนซึ่ งเป ็นผลผลิตโดยตรงให ้มีคุณลักษณะ	 
มศีกัยภาพและแนวทางการพฒันาคน	จงึมุง่เตรยีมเดก็และ
เยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม	 มีจิตสาธารณะ	พร้อมมี
สมรรถนะ	 ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นในการด�ารง
ชวีติ	อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื	และจาก
การปฏิรูปการศึกษา	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	
ทีมุ่ง่หวงัการยกระดบัการศกึษาของชาตใิห้ได้มาตรฐานและ
จัดการศึกษาให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยได้บัญญัติให้มีการ 
กระจายอ�านาจการบริหารงานการศึกษาท้ังด้านงาน
วิชาการ	งบประมาณ	การบริหารบุคลากร	และงานบริหาร
ทั่วไป	 ไปยังส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ในเขตพื้นที่โดยตรงการจัดองค์กรมีสถานะเป็นนิติบุคคล	 
ตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระ
ในการบรหิารทัง้ด้านทรพัยากรบุคคลและอ�านาจหน้าทีใ่น
กรอบกฎหมายที่ก�าหนดไว้การมีกฎหมายก�าหนดให้สถาน
ศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญที่จะท�าให้สถาน
ศึกษามีอิสระ	 มีความเข ้มแข็งในการบริหารเพื่อให  ้
การบรหิารเป็นไปอย่างคล่องตวั	รวดเรว็และสอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้เรียน	 สถานศึกษา	 และท้องถิ่น	 และ
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจะ
ประกอบด้วย	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู	้การวัดและประเมินผล	การเทียบโอน
ผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษา	 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู	้
และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 (ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2549)
	 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาร้อยเอด็	
เขต	3	มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม
และประเมินผลการนิเทศภายโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน	
เพื่อให้การบริหารงานแต่ละโรงเรียนด�าเนินการไปอย่างมี
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คณุภาพ	และการนเิทศ	ซึง่เป็นงานหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญของ
การบริหารและการจัดการศึกษา	 การพัฒนาการศึกษา	 
จะต้องมกีารนเิทศ	เป็นหลกัของการจดักิจกรรมการบรหิาร
สถานศกึษา	และยังเป็นกระบวนการบรหิารและการจดัการ
ศึกษาที่มุ ่ งส ่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน 
การศึกษา	ในการนิเทศแต่ละครั้ง	ผู้นิเทศ	ต้องการความรู้	
ประสบการณ์	 และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการนิเทศ	 ต้องการ
สนับสนุน	ต้องการขวัญและก�าลังใจ	ต้องการความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	สอดคล้องกับหลักการนิเทศ
ภายในโรงเรียน	ผูท้ีท่�าหน้าท่ีนเิทศ	จะต้องมคีวามรู	้มทีกัษะ
มีมนุษยสัมพันธ์มีการสื่อความหมาย	 และมีความรู้ด้าน
เทคนิควิธีการในการนิเทศการสอน	 (Glickman,	 1995)	
และได้เสนอทักษะที่จ�าเป็นของผู้นิเทศดังน้ี	 1)	 ทักษะเชิง
มนุษย์	 (Human	 Skills)	 เป็นความสามารถในการเข้ากับ
คนหรือการมีศิลปะในการเข้ากับผู ้อื่น	 เพ่ือให้เกิดการ
ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือร่วมมือในการท�างาน	 ยอมรับ
ซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ	 2)	 ทักษะเชิงการจัดการ	
(Managerial	 Skills)	 เป็นความสามารถของผู้นิเทศท่ีจะ
แสวงหา	 และด�ารงไว้ซ่ึงสภาพเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 เพื่อใช้ใน 
การสนบัสนนุให้งานด�าเนนิไปตามความต้องการ	3)	ทกัษะ
เชงิเทคนคิ	(Technical	Skills)	เป็นความสามารถในการใช้
ความรู้	 (Knowledge)	 วิธีการ	 (Method)	 และ	 เทคนิค	
(Techniques)	 รวมถึงความรู้ความสามารถพิเศษ	 โดย
เฉพาะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวข้อง	
(Alfonso,	1981)	ในขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศ	ต้องการ
ความเอาใจใส่	ต้องการขวัญก�าลังใจและการสนับสนุนจาก
ผู้นิเทศและผู้บริหารเช่นกัน	 (ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์,	
2546)	 และในการนิเทศ	 จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมี
ความเป็นประชาธิปไตย	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	
มีปฏิสัมพันธ ์ เป ิดโอกาสให ้ทุกคนได ้แสดงความคิด 
เชิงสร้างสรรค์	 ทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ	 ใช้หลัก
มนุษยสัมพันธ์สร้างขวัญและก�าลังใจแก่ผู ้ปฏิบัติ	 และ	 
การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา	 สามารถปฏิบัติได้
หลายรูปแบบการจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความ
สามารถของบคุลากรในสถานศกึษาเป็นส�าคญั	ซึง่การนเิทศ
ในสถานศึกษาแบบมีส ่วนร่วมนั้น	 (Collaborative	

Supervision)	 เป็นความร่วมมือระหว่าง	 ผู ้บริหาร	
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและส่งผลท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น
	 จากทีก่ล่าวมานัน้และจากการส�ารวจความต้องการ
ของผู้บริหาร	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษา	มีความต้องการ
ทีจ่ะพฒันาทกัษะการนเิทศภายในโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา	 การน�าการนิเทศภายใน
โรงเรยีนมาใช้แก้ปัญหาและพฒันาการจดักระบวนการเรยีน
รู้ภายในโรงเรียนครูจะต้องได้รับการนิเทศ	 ให้มีความรู้	
ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
สภาพปัจจบุนัของโรงเรยีน	เพือ่ส่งผลท�าให้การนเิทศภายใน
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย	 ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งผู้นิเทศ	 ผู้รับการนิเทศเทคนิคหรือวิธีการนิเทศ	
เครือ่งมอืการนเิทศ	และส่ิงทีมี่ความจ�าเป็นอย่างยิง่ผู้บรหิาร
สถานศึกษาจะต้องได้รบัการพฒันาทกัษะการนเิทศภายใน
โรงเรยีน	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและทกัษะในการนเิทศ
ภายในโรงเรียนและสามารถน�าความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการนิเทศไปขยายผลโดยจัดฝึกอบรมครู	 บุคลากร
ภายในโรงเรยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและมทีกัษะ	สามารถ
น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการฝึกอบรม
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน	 เป็นวิธีการหรือเทคนิคที่
เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับการฝึกอบรมเป็นกลวิธีที่จัดให้
บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่	 ทักษะมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม 
ผูท้�าหน้าทีใ่ห้ดขีึน้	(ชาร	ีมณศีร,ี	2542)	และการบรหิารงาน
ในองค์กรจะเจริญก้าวหน้า	 มีประสิทธิภาพและบรรลุ 
เป้าหมายได้นัน้	ปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญั	คอืคณุภาพขององค์กร	
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการหาแนวทางในการพัฒนา
บคุลากรให้มคีวามรู	้ความสามารถ	และทกัษะในการปฏิบตัิ
งาน	 (ศิริมาส	 พฤหัสนันท์,	 2543)เพื่อให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด	 เขต	 3	 มีความรู ้	 ความสามารถและมีทักษะ 
การนิเทศภายในโรงเรียน	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน 
การนเิทศภายในโรงเรียนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและส่งผล
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ท�าให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาและส่ง
ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะ 
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3
	 2.	 เพื่อทดสอบโมเดลโครงสร้างทักษะการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ดเขต3มคีวามสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
	 3.	เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการนิเทศภายใน
โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต	3

ขอบเขตการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 1.1	 ประชากรได้แก่ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	
และรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	3	ทีก่�าลงัปฏบิตัหิน้าที่
ในปีการศึกษา	2558	จ�านวน	1,285	คน
	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา
และรองผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	3	ทีก่�าลงัปฏบิตัหิน้าที่
ในปีการศึกษา	2558	จ�านวน	128	คนซึ่งได้มาโดยการสุ่ม 
แบบง่าย	 (Simple	Random	Sampling)	ด้วยวิธีการจับ
ฉลากไม่ใส่คนืและการเลอืกสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบ	Hairand	
Others
	 2.	เนื้อหา
	 	 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา	
นักวิจัย	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เป็นองค์ประกอบ
หลักส�าหรับทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 5	 ด้าน	 คือ	 1)	 ทักษะด้าน 
การเป็นผู ้น�า	 (Leadership	 Skills)	 2)	 ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์	(Human	Relation	Skills)	3)	ทักษะด้าน
กระบวนการกลุ่ม	(Group	Process	Skills)	4)	ทักษะด้าน

เทคนิควธิ	ี(Technical	Skills)	และ	5)	ทกัษะด้านการประเมนิ
ผล	(Evaluation	Skills)
	 3.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการก�าหนดระยะเวลาการวิจัย
เป็น	3	ระยะ	ดังนี้
	 	 	 ระยะที่	 1	 ระหว่างวันที่	 1	 พฤษภาคม	
2558	ถึง	31	กรกฎาคม	2558
	 	 	 ระยะที	่2	ระหว่างวนัที	่1	สงิหาคม	2558	
ถึง	31	ตุลาคม	2558
	 	 	 ระยะที่	 3	 ระหว่างวันที่	 1	 พฤศจิกายน	
2558	ถึง	31	มีนาคม	2559
	 4.	ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	5	องค์ประกอบ
หลัก	 ได้แก่	 1)	 ทักษะด้านการเป็นผู้น�า	 (Leader	 Ship	
Skills)	 2)	 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์	 (Human	Relation	
Skills)	3)	ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม	(Group	Process	
Skills)	 4)	 ทักษะด้านเทคนิควิธี(Technical	 Skills)	 
5)	ทักษะด้านการประเมินผล	(Evaluation	Skills)

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยใช  ้
การสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา	 และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศซ่ึงการด�าเนินการ	
3	ระยะตามล�าดับดังนี้
	 	 ระยะที่	 1	 ศึกษาองค์ประกอบหลัก	 องค์
ประกอบย่อย	และตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
	 	 	 1.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	เอกสาร	และงาน
วจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัทกัษะการนเิทศภายในโรงเรยีนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 	 	 2.	 น�าแนวคิด	 หลักการที่ได้มาจากการ
สงัเคราะห์ก�าหนดเป็นองค์ประกอบหลกัองค์ประกอบย่อย	
และตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
	 	 	 3.	 ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น
องค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบย่อย	และตวับ่งช้ีทกัษะการ
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นิเทศภายในโรงเรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
ซึ่งได้จากกาสังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ประกอบหลัก	 
ได้	5	องค์ประกอบ	องค์ประกอบย่อยได้	24	องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้จ�านวน	71	ตัวบ่งชี้
	 	 	 4.	 ก�าหนดกรอบแนวคิดและเขียนร่าง
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	3	จากองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย	และทักษะ
การนิเทศภายในโรงเรียน
	 	 	 5.	น�าร่างทกัษะการนเิทศภายในโรงเรยีน
ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	3	น�าเสนอผูท้รงคณุวฒุ	ิเพือ่ยนืยนั
ด้านความถูกต้อง	ความเหมาะสม
	 	 ระยะที	่2	ทดสอบความโมเดลโครงสร้างทกัษะ
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
	 	 	 1 . 	 ก�าหนดกรอบแนวคิดเขียนร ่าง
แบบสอบถามตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน 
ของผูบ้ริหารสถานศกึษาซ่ึงได้มาจาการสงัเคราะห์และสรปุ
จากแนวคดิของนกัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ให้
มีความสัมพันธ ์และสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก	 
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายใน
โรงเรียน
	 	 	 2.	 จัดพิมพ์แบบสอบถามตัวบ่งชี้ทักษะ
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
เป็นฉบับที่ใช้การได้ดี	ส�าหรับน�าไปทดลองใช้	(Try	Out)
	 	 	 3.	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	
Out)	 กับผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงและไม่ใช่ผู้บริหารสถานศึกษา
   4.	น�าข้อมูลจากแบบสอบถาม	มาวเิคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับการหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)
	 	 	 5.	จดัพมิพ์แบบสอบถาม	ส่งแบบสอบถาม
ตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ระยะที่	3	ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3
	 	 	 1.	 ติดตามเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 จากผู้
บริหารสถานศึกษาที่ เป ็นกลุ ่มเป ้าหมาย	 ปรากฏว ่า	 
ได้แบบสอบถามและศึกษาชุดฝึกอบรมทักษะการนิเทศ
ภายในโรงเรียนด้วยตนเองครบทุกชุด
	 	 	 2.	 น�าแบบสอบถามและชุดฝึกอบรม
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยตนเองมาตรวจสอบ
การตอบแบบสอบถาม	 และการศึกษาชุดฝึกอบรมทักษะ
การนเิทศภายในโรงเรยีนด้วยตนเอง	การท�ากจิกรรมในชดุ
ฝึกอบรม	 และการท�าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรม	 ปรากฏว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้ท�ากิจกรรม
ต่าง	ๆ	ครบสมบูรณ์	คิดเป็นร้อยละ	100
	 	 	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	
(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	
แล้วเปรยีบเทยีบระดบัความเหมาะสมซ่ึงใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ผลการวิจัย
	 ระยะที	่1ศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งชีท้กัษะการ
นิเทศภายในโรงเรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
กรอบแนวคิดทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศกึษาซึง่จากการสงัเคราะห์สรปุได้องค์ประกอบหลัก	
5	องค์ประกอบ	และองค์ประกอบย่อย	24	องค์ประกอบ	 
มีตัวบ่งช้ี	 71	 ตัวบ่งช้ี	 ได้แก่	 1)	 องค์ประกอบหลักด้าน 
การเป็นผู้น�า	ประกอบด้วย	องค์ประกอบย่อยการมีความรู้
ความสามารถ	องค์ประกอบย่อยการเป็นผูน้�าความคดิรเิริม่
สร้างสรรค์	 องค์ประกอบย่อย	 การสร้างขวัญและก�าลังใจ	
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องค์ประกอบย่อยการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา	 
องค์ประกอบย่อยการมบีคุลกิภาพทีด่	ี2)	องค์ประกอบหลกั
ด้านมนุษยสัมพันธ์ประกอบด้วย	 องค์ประกอบย่อย	 
องค์ประกอบย่อยการการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ด	ี
องค์ประกอบย่อยการเข้าใจผู ้อื่น	 องค์ประกอบย่อย 
การแสดงกิริยามารยาทที่ดี	 องค์ประกอบย่อยการสร้าง
บรรยากาศทีดี่ในการท�างาน	องค์ประกอบย่อยการยอมรบั
ความแตกต่างของบุคคล	3)	องค์ประกอบหลักด้านการจัด
กระบวนการกลุ ่มประกอบด้วย	 องค ์ประกอบย่อย 
การก�าหนดจุดมุ ่งหมายรวมกัน	 องค์ประกอบย่อยการ
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน	 องค์ประกอบย่อยการด�าเนิน
งานปฏิบัติงานร่วมกัน	 องค์ประกอบย่อยการประเมินผล
ร่วมกัน	4)	องค์ประกอบหลักด้านเทคนิควิธี	ประกอบด้วย	 
องค์ประกอบย่อยการมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงาน	 องค์ประกอบย่อยการมีความช�านาญใน 
การใช้เครื่องมือและสื่อสารเรียนรู ้	 องค์ประกอบย่อย 
การสาธิตการจัดการเรียนรู้	 องค์ประกอบย่อย	 มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	องค์ประกอบย่อย	
มกีารตดัสนิใจและแก้ปัญหาในการท�างาน	5)	องค์ประกอบ
หลักด้านการประเมินผล	ประกอบด้วย	องค์ประกอบย่อย
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง	 องค์ประกอบย่อย 
การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ	องค์ประกอบย่อย
การประเมินตนเอง	องค์ประกอบย่อยการประเมินผลด้วย
วิ ธีที่หลากหลายและต ่อเ น่ือง	 องค ์ประกอบย ่อย 
-การประเมนิผลเพือ่การพฒันา	ได้มาโดยวธิกีารการสนทนา
กลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)
	 ระยะที	่2	ทดสอบความโมเดลโครงสร้างทักษะการ
นิเทศภายในโรงเรียนของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	การทดสอบโมเดล
โครงสร ้างตัวบ ่งชี้ ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	ครั้งนี้	ผู้วิจัย	ได้ด�าเนิน
การน�าเสนอในรูปแบบการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั
ของทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด	 เขต	 3	 เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห  ์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและผู้วิจัย	ได้น�าเสนอการวิเคราะห์
จากตัวบ่งชี้	 ไปสู่องค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบหลัก	
ดังน้ีบุคลากรที่ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร ้อยเอ็ด	 
เขต	3	แบ่งตามเพศ	2	เพศ	คือ1)	ชาย	จ�านวน	337	คน 
คิดเป็นร้อยละ	72.47	2)	เพศหญิงจ�านวน	128	คนคิดเป็น 
ร้อยละ	27.52	แบ่งตามอายุ3	ระดับ	คือ	1)	ต�่ากว่า	35	ปี
จ�านวน	0	คน	2)	ตั้งแต่35-45	ปีจ�านวน	164	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	35.26	3)	สูงกว่า	45	ปีจ�านวน	291	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	62.58	และแบ่งตามระดับการศึกษา3	 ระดับ	คือ	
1)	 ปริญญาตรีจ�านวน	 53	 คนคิดเป็นร้อยละ	 11.39	 
2)	ปริญญาโทจ�านวน	347	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.62	และ	
3)	ปริญญาเอก	จ�านวน	63	คนคิดเป็นร้อยละ	3.97	ตัวบ่ง
ช้ีทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	3	ด้านการเป็นผู้น�า	พบว่า	โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄=	4.19,	
S.D.	=	1.06)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมสูงสุด	คือ	แสดงกิริยามารยาทที่ดีงามและ
มีระเบียบวินัยในตนเอง	 (x̄ =	4.53	 ,	S.D.	=	 .89)	โดยมี
ความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่ สุดรองลงมาได้แก	่
สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจ
วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน	 (x̄	 =	 4.48	 ,	 S.D.	 =	 1.01)	 
โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่า
เฉลี่ยความเหมาะสมต�่าสุด	 คือ	 กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ
จากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล	(x̄	=	4.00	,	S.D.	=	1.12)	
และตัวบ่งช้ีอื่น	 ๆ	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่น
เดียวกัน	 ตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้
บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	ด้านมนุษยสัมพันธ์พบว่าโดย
รวมเฉลี่ย	(x̄ =	4.00	,	S.D.	=	1.07)	เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อตัวบ่งช้ีที่มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุด	 คือ	 มีความ
สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นและสถานการณ์
ต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม	(x̄	=	4.32	,	S.D.	=	1.00)	โดยมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 รองลงมาได้แก่	 ประสาน
งานตดิต่อส่ือสารให้การช่วยเหลือ	(x̄ =	4.25	,	S.D.	=	1.03)	
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โดยมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก	 ส่วนตัวบ่งช้ีที่ม ี
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต�่าสุด	 คือ	 สามารถท�างานตรงต่อ
เวลา	(x̄	=	3.84	,	S.D.	=	1.13)	และตัวบ่งชี้อื่น	ๆ	มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน	 ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	 3	 ด้านกระบวนการกลุ ่ม	 พบว่า	 โดยรวมเฉล่ีย	 
(x̄ =	3.99,	S.D.	=	1.11)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตัวบ่งชี้
ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด	 คือ	 มีความสามารถใน 
การวางแผนปฏบิตังิานร่วมกบัสมาชกิภายในกลุม่	(x̄	=	4.24,	
S.D.	=	1.12)	 โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากรองลง
มาได้แก่	สามารถประชุมชี้แจงจุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์
ในการปฏบิตังิานให้สมาชกิภายในกลุม่มคีวามเข้าใจตรงกนั	
(x̄	=	4.14,	S.D.	=	1.10)	โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก	 ส่วนตัวบ่งชี้ท่ีมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต�่าสุด	 คือ	
สามารถรับผิดชอบงานภายในกลุ ่มที่ได้รับมอบหมาย	 
(x̄=	3.82,	S.D.	=	1.20)	และตัวบ่งชี้อื่น	ๆ	มีความเหมาะ
สมอยูใ่นระดบัมาก	ตวับ่งชีท้กัษะการนิเทศภายในโรงเรยีน
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 3	 ด้านเทคนิควิธี	 
พบว่า	โดยรวมเฉลีย่	(x̄	=	4.05,	S.D.	=	1.11)	เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด	 คือ	 
มีความสามารถในการให ้ค� าปรึกษาแนะน�าแก ่คร	ู 
(x̄	=	4.22,	S.D.	=	1.10)	โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากรองลงมาได้แก่	 มีความสามารถในการบรรยายและ 
การใช้สื่อประกอบ	(x̄	=	4.13,	S.D.	=	1.14)	โดยมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ส่วนตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมต�่าสุด	คือ	ความสามารถในการใช้บทบาทสมมติ
ในการนิเทศ	(x̄	=	3.87,	S.D.	=	1.20)	และตัวบ่งชี้อื่น	ๆ	
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมากเช่นเดียวกนั	ตวับ่งช้ีทกัษะ
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
ด้านประเมินผล	 พบว่า	 โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄	 =	 4.00,	 
S.D.	=	1.12)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมสูงสุด	 คือ	 เพื่อทราบความก้าวหน้าของ
โรงเรียน	(x̄ =	4.29,	S.D.	=	1.09)	โดยมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากรองลงมาได้แก่	 การวัดผลตามสภาพจริง 
ที่ได้ปฏิบัติงานจริง	(x̄	=	4.25,	S.D.	=	1.08)	โดยมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ส่วนตัวบ่งช้ีที่มีค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมต�่าสุด	 คือ	 การประเมินปรับปรุงหรือพัฒนางาน
เพื่อทราบความก้าวหน้า	 (x̄	=	3.84,	S.D.	=	1.21)	และ 
ตัวบ่งชี้อื่น	ๆ	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในโมเดลความ
สัมพนัธ์โครงสร้างตัวบ่งชีด้้านทกัษะการนเิทศภายโรงเรยีน
ของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์อยู่ในระดับดีมากเมื่อท�าการทดสอบค่าสถิต	ิ
Chi-Squareมีค่าเท่ากับ	150.188	และ	p	=	.059	ค่าดัชนี
ระดับความกลมกลืน	 (GFI)	 มีค่าเท่ากับ.99	 และค่าดัชนี
ระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว	(AGFI)	มค่ีาเท่ากบั	.98	
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้	 (	 .90	 ถึง	 1)	 และค่าประมาณ
ความคลาดเคล่ือนของรากก�าลังที่สองเฉล่ีย	 (RMSEA)	 มี 
ค่าเท่ากับ	.001	ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้	(เข้าใกล้ศูนย์)	และ
เมือ่พิจารณาค่าน�า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชีท้ัง้	5	องค์
ประกอบมีค่าต�่าสุดตั้งแต่	.89	ถึง	.95
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง	
เมื่อพิจารณาจากค่าน�้าหนักขององค์ประกอบหลัก	5	องค์
ประกอบ	 องค์ประกอบหลักที่มีค่าน�้าหนักมากท่ีสุด	 คือ	 
องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเรียนรู้	(OL)	มีค่าเท่ากับ	
.95	รองลงมา	คือองค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาวิชาชีพ	
(TP)	มีค่าเท่ากับ	.94	และองค์ประกอบหลักที่มีค่าน�้าหนัก
น้อยที่สุด	 คือ	 องค์ประกอบหลักด้านมนุษยสัมพันธ์	 (HR) 
มีค ่าเท ่ากับ	 .91	 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ	์
(R-Square)	และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ	(FS)	
มีค่าลดลงตามสัดส่วน	 ซึ่งให้ความหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน
	 ระยะที่	3	การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร ้อยเอ็ด	 เขต	 3	 
การประเมินชุดฝึกอบรมทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
ด้วยตนเอง	 ด้านการเป็นผู้น�า	 โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄	 =	 4.50, 
S.D.	=	.59)	มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	การประเมนิ
ชุดฝึกอบรมทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยตนเอง	
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ด้านมุษยสัมพันธ์	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	4.43,	S.D.	=	.71)	 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	การประเมนิชดุฝึกอบรม
ทกัษะการนเิทศภายในโรงเรียนด้วยตนเอง	ด้านกระบวนการ
กลุ่ม	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	4.38,	S.D.	=	.70)	มีความเหมาะ
สมอยู ่ในระดับมาก	 การประเมินชุดฝึกอบรมทักษะ 
การนิเทศภายในโรงเรียนด้วยตนเอง	 ด้านเทคนิควิธ	ี 
โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	4.41,	S.D.	=	.71)	มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก	 การประเมินชุดฝึกอบรมทักษะการนิเทศ
ภายในโรงเรียนด้วยตนเอง	ด้านการประเมิน	โดยรวมเฉลี่ย	
(x̄	=	4.50,	S.D.	=	.63)	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	

อภิปรายผล
	 1.	 ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะ 
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3	
มีประเด็นที่ส�าคัญในการอภิปรายผลเป็นรายด้าน	 ดังนี	้ 
(1)	ด้านภาวะผูน้�าผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อตวั
บ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน	 โดยรวมเฉลี่ย	 
(x̄	=	4.19,	S.D.	=	1.06)	ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ	
มาก	 และเมื่อท�าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์
(Correlation	 Matrix)	 ของ	 Pearson	 (Pearson	
Correlation)	 ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบในโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้น�า	
(LC)	 พบว่า	 ตัวบ่งชี้	 ขององค์ประกอบแต่ละคู่ในโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบหลกัด้านภาวะผูน้�า	มคีวามสมัพนัธ์
กันทุกคู่และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบทุกคู่	มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ผลการวิจัยที่เป็น
เช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองมีภาวะผู้น�าจึงเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถซึง่ได้กล่าวถงึความส�าคญัของขวญัก�าลงัใจใน
การปฏิบัติงานว่าผู้ที่มีขวัญดีมักเป็นผู้ท่ีมีความสามารถใน
การท�างานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการ 
จะสร้างผลงานที่คุณภาพให้กับหน่วยงานบุคคลท่ีมีขวัญ
ก�าลังใจจะมีพฤติกรรมดังที่ว่า	1)	มีความกระตือรือร้นที่จะ
ท�างานร่วมกันเพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์การบรรลุผล	 
2)	มคีวามผกูพันต่อองค์กร	3)	อยูใ่นระเบยีบวนิยัและเตม็ใจ

ที่จะท�าตามกฎข้อบังคับต่างๆ	 4)	 แม้องค์การจะมีปัญหา
อย่างไรก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหา
นัน้	ๆ 	ให้ลุล่วงไป	5)	มแีรงจงูใจและความสนใจในงานอย่าง
มากมาย	6)	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	7)	มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล	 (ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์,	 2546)	 
(2)	ด้านมนุษยสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
ต ่อตัวบ ่ งชี้ ทักษะการนิ เทศภายในโรงเรียน	 ด ้าน
มนุษยสัมพันธ์	 โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄	 =	 4.00,	 S.D.	 =	 1.07)	 
ซึ่ งมีความเหมาะสมอยู ่ ในระดับมาก	 และเมื่ อท�า 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 (Correlation	
Matrix)	ของ	Pearson	(Pearson	Correlation)	ระหว่าง
ตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
องค์ประกอบหลักด้านมนุษยสัมพันธ์	 (HR)	 พบว่า	 ตัวบ่งช้ี
ขององค์ประกอบแต่ละคู่ในโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ
หลักด้านมนุษยสัมพันธ์	 มีความสัมพันธ์กันทุกคู่	 และ 
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบทุกคู ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.01	ผลการวจิยัทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่ง
มาจากผู้บริหารสถานศึกษา	 มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์	 
ซึ่งมีลักษะเป็นผู้สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน	ซึง่สอดคล้องกบั	(Jazzar,	2007)	ได้กล่าวว่า	สถาน
ศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้สร้างความร่วมมือกับครอบครัว
ของนักเรียนและชุมชนเพื่อให้การสนับสนุนในความ
พยายามของ	 การพัฒนาสถานศึกษาและบรรลุผลส�าเร็จ
ของนกัเรยีน	ถอืว่าการสร้างสัมพนัธภาพทีด่กีบัคร	ูนกัเรียน	
ผู้ปกครองและชุมชนเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 (3)	 ด้าน 
การจัดกระบวนการกลุ่ม	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิด
เหน็ต่อตวับ่งชีท้กัษะการนเิทศภายในโรงเรียน	ด้านการจดั
กระบวนการกลุ่ม	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	3.99,	S.D.	=	1.11)	
ซึ่ งมีความเหมาะสมอยู ่ ในระดับมาก	 และเมื่ อท�า 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 (Correlation	
Matrix)	ของ	Pearson	(Pearson	Correlation)	ระหว่าง	
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบในโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ
หลักด้านการจัดกระบวนการกลุ่ม	(GP)	พบว่า	ตัวบ่งชี้ของ
องค์ประกอบแต่ละคู	่ในโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบหลกั
ด้านการจัดกระบวนการกลุ่มมีความสัมพันธ์กันทุกคู่	 และ
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
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ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ผลการวิจัยที่ เป ็นเช่นน้ี 
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา	 มีทักษะการจัด
กระบวนการกลุม่	ซึง่มลีกัษณะการปฏบิตังิานกบัเพือ่นร่วม
งานมกีารก�าหนดจดุมุ่งหมายร่วมกนัสอดคล้องกบัเสาวนติย์	
ชัยมุสิก	 (2545)	 ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการวางแผน	 
ไว้ดงัทีว่่า	1)	ช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรยีมรับสถานการณ์	
และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาวะสังคมปัจจุบัน	ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น	 2)	 เป็นแนวทาง
และแนวปฏิบัติในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานส�าหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติท�าให้การด�าเนินงานของหน่วยงาน
บรรลุ วัตถุประสงค ์และเป ้าหมาย	 เป ็นไปอย ่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้	3)	ช่วยให้การใช้ทรพัยากรของหน่วย
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากมีการวางแผน
ช่วยให้ทุกคนรู้หน้าที่	ความรับผิดชอบของตนเองและของ
ทุกคนอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดการประสานงานท่ีดี	 
ลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน	 และการสูญเสียทรัพยากร
ไปโดยเปล่าประโยชน์	4)	เป็นพืน้ฐานของการควบคมุตรวจ
สอบผล	 การปฏิบัติงานสู ่ เป ้าหมายของสถานศึกษา	 
(4)	 ด้านเทคนิควิธี	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ตัวบ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน	 โดยรวมเฉล่ีย	 
(x̄	=	4.05,	S.D.	=	1.11)	ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ	
มาก	 และเมื่อท�าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์
(Correlation	 Matrix)	 ของ	 Pearson	 (Pearson	
Correlation)	 ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบในโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบหลักด้านเทคนิควิธ	ี
(TE)	 พบว่า	 ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบแต่ละคู่	 ในโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบหลกัด้านเทคนคิวธิ	ีมคีวามสมัพนัธ์
กันทุกคู่และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบทุกคู่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ผลการวิจัยที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา	 มีทักษะด้าน
เทคนิควิธีซึ่งมีลักษณะเป็นผู ้ ท่ีมีทักษะมีความรู ้ความ
สามารถและทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับไชยยศ	
เรืองสุวรรณ	(2546)	กล่าวว่า	การใช้สื่อประกอบในระบบ
การเรียนการสอน	 ครูจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า	 ไม่มีสื่อ 
การเรียนการสอนใด	 ๆ	 ที่จะท�าหน้าที่แทนครูได้อย่าง

สมบูรณ์	สื่อจะท�าหน้าที่แค่เพียงช่วยครูในการจัดกิจกรรม	
และประสบการณ์การเรียนรู้ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังน้ันการใช้ส่ือประกอบการสอน	 
ครูต้องใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการสอนจุดมุ่งหมายจังหวะ
เวลาจิตวทิยาการเรียนรู้และบคุลิกภาพของครปูระกอบกัน	
ทั้งน้ีการน�าเสนอในห้องเรียนควรมีแนวปฏิบัติดังที่ว ่า	 
1)	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	เช่นการซักถามอภิปราย	
2)	ตอบและอธิบายข้อซกัถามของผูเ้รียน	ชีแ้นะสาระส�าคญั
ขั้นตอน	 และข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 ที่ผู้เรียนได้จากสื่อนั้น	 ๆ	
ตลอดจนแนะน�าวธิกีารเรยีนรูจ้ากสือ่	3)	พยายามส�ารวจตวั
ครูเองอยู่เสมอว่าในระหว่างการใช้สื่อการเรียนการสอนไม่
ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางในขณะสอนเป็นมิตรกับผู้เรียนหรือ
ไม่	4)	ใช้สือ่การเรียนการสอนอย่างมขีัน้ตอน	สอดคล้องกบั
จงัหวะเวลาและเนือ้หาตามทีไ่ด้เตรยีม	และวางแผนการใช้
สื่อการเรียนการสอนนั้น	 ๆ	 (5)	 ด้านการประเมินผล	 
ผู ้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อตัวบ่งช้ีทักษะ 
การนิเทศภายในโรงเรียน	 โดยรวมเฉล่ีย	 (x̄	 =	 4.00,	 
S.D.	=	1.12)	ซึง่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่
ท�า	การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(Correlation	
Matrix)	ของ	Pearson	(Pearson	Correlation)	ระหว่าง
ตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
องค์ประกอบหลักด้านการประเมินผล	 (EV)	พบว่าตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบแต่ละคู่ในโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ
หลักด้านการประเมินผล	 มีความสัมพันธ์กันทุกคู่	 และตัว
บ่งช้ีขององค์ประกอบทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.01	ผลการวจิยัทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่ง
มาจากผูบ้รหิารสถานศกึษา	เป็นผูท้ีม่ทีกัษะการปฏบิตังิาน 
ในการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงสอดคล้องกับทรงศรี	 
ตุ ่นทอง	 (2545)	 ได้สังเคราะห์เอกสารต่าง	 ๆ	 พบว่า	 
การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิเป็นการประเมนิที่
เน้นการท�าความเข้าใจเหตุการณ์และกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต ่ต ้นจนจบ	 ซ่ึงได ้รูปแบบ 
การประเมินที่ประกอบด้วยข้ันตอนที่ส�าคัญ	 6	 ขั้นตอน	 
ดงันี	้	ขัน้ที	่1ขัน้ของการก�าหนดเป้าหมาย	หรอืผลทีต้่องการ
ให้เกิดแก่นักเรียนเป็นขอบเขตขั้นต�่าในการปฏิบัติเรื่องใด
เรื่องหน่ึงที่ก�าหนดขึ้น	 ซ่ึงเป็นส่ิงที่นักเรียนทุกคนควรจะ
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เรียนรู ้	 และสามารถท�าได้โดยก�าหนดมาจากหลักสูตร 
ความสนใจของนักเรียน	และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นขั้นที่	 2	 ขั้นของการก�าหนดภาระงานการเรียนรู ้
ตามสภาพจริงซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องการให้นักเรียนปฏิบัติหรือ
เรียนรู ้ 	 เพราะเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า	 มีความหมาย	 และ 
มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักเรียน	 โดยนักเรียนต้องใช้
ทกัษะความรูค้วามคดิระดับสงู	หรอืใช้การสบืสวนสอบสวน	
(Inquiry)	ในการปฏิบัติโดยผลจากการปฏิบัติต้องสามารถ
สะท้อนผลทีต้่องการให้เกดิแก่นกัเรยีนได้อย่างแท้จรงิขัน้ที่	
3	ขั้นของการก�าหนดเกณฑ์การประเมิน	(Rubric	Score)	
ที่สามารถสะท้อนทุกมิติของเป้าหมายท่ีต้องการประเมิน	
หรือเป้าหมายการเรียนรู ้	 ท่ีต้องการให้เกิดแก่นักเรียน
ครอบคลุมความสามารถท่ีแท้จริงของบุคคล	 และสะท้อน
ให้เห็นพัฒนาการ	ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติได้ขั้นที่	4	
ขั้นของการก�าหนดลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน	 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพจริง	 โดยให้นักเรียน
ปฏิบัติภาระงานที่สะท้อนให้เห็นการใช้ความรู้ความคิด
ระดับสูง	 ความลุ่มลึกหรือความลึกซึ้งในความรู้	 การน�า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณน์อกหอ้งเรียน	การสื่อสารสาระ
ส�าคญัในเชงิวชิาการทีเ่กีย่วกับการปฏบัิตภิาระงานได้อย่าง
ชดัเจนและชมุชนให้การสนบัสนนุการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนข้ันที่	 5	 ขั้นของการประเมินการปฏิบัติภาระงาน
ตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมงาน	 (Portfolio)	 หรือโครง
งาน	 (Project)	 ที่นักเรียนจัดท�าขึ้น	 เพื่อเป็นหลักฐานท่ี
สะท้อนการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติภาระ
งานตามสภาพจริง	 หรือผลสัมฤทธ์ิตามสภาพจริงโดยใช้
เกณฑ์การประเมินขั้นที่	6	ขั้นของการลงสรุปความรู้ความ
สามารถ	 และคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อรายงานให้ผู้มี
ส่วนเกีย่วข้อง	และเพือ่วางแผนพฒันากระบวนการประเมนิ
ผลการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
	 2.	 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	3	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัย
พบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในโมเดลความ
สมัพนัธ์โครงสร้างตัวบ่งชีด้้านทกัษะการนเิทศภายโรงเรยีน

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู ่ในระดับดีมากเมื่อท�าการทดสอบค่าสถิติ	 
Chi-square	มีค่าเท่ากับ	150.188	และp	=	.59	ค่าดัชนี
ระดับความกลมกลืน	 (GFI)	 มีค่าเท่ากับ.99	 และค่าดัชนี
ระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว	(AGFI)	มค่ีาเท่ากบั	.98	
และค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก�าลังที่สอง
เฉลี่ย	(RMSEA)	มีค่าเท่ากับ	.001	ซึ่งแต่ละค่าเป็นค่าที่อยู่
ในเกณฑ์ที่ใช้การได้ดีมากและเม่ือพิจารณาค่าน�้าหนักองค์
ประกอบของตัวบ่งชี้	 ทั้ง	 5	 องค์ประกอบ	มีค่าตั้งแต่	 .89	 
ถึง	 .95	 และการวิเคราะห์ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์
(Correlation	Matrix)	ของ	Pearson	(Pearson	Correlation)	
ขององค์ประกอบหลักในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัว
บ่งชี้ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถาน
ศึกษาระหว่างองค์ประกอบหลัก	5	ด้านองค์ประกอบย่อย	
24	องค์ประกอบและตวับ่งชี	้71	ตวับ่งช้ี	พบว่า	ตวับ่งช้ีของ
องค์ประกอบหลกั	องค์ประกอบย่อย	24	องค์ประกอบ	และ
ตวับ่งช้ี	71	ตวับ่งช้ี	แต่ละคู่ในโมเดลโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะ
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีความ
สัมพันธ์กันและความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกคู่	
และตวับ่งชีอ้งค์ประกอบทกุคูม่คีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียั
ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.01	ผลการวจิยัทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่ง
มาจากองค์ประกอบหลกัทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	1)	องค์ประกอบ
ด้านภาวะผูน้�า	เป็นองค์ประกอบหลกัทีผู่บ้ริหารสถานศกึษา
ทุกคน	ต้องมีคุณลักษณะประจ�าตัวอยู่แล้ว	ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานที่มี
ความรู้ความสามารถและสืบเสาะหาความรู้ใส่ตนเองอยู่
เสมอจนเป ็น ท่ียอมรับของเพื่ อนร ่ วมงานด ้วยกัน	 
และมทีกัษะในการปฏบัิตงิานเยีย่งผูบ้รหิารสถานศึกษามอื
อาชีพ	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมลักษณะเป็น
ภาวะผู้น�า	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์	มีการสร้างขวัญก�าลังใจกับเพื่อนร่วมงานมีการ
ตดัสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสมเหตสุมผลและถกูต้องมี
บุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานพฤติกรรม
ลักษณะเป็นภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 โดยการสังเคราะห์ 
งานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องด้านภาวะผูน้�าทางวชิาการ	แล้วน�ามาส
ร้างกรอบแนวคดิใหม่ด้านภาวะผู้น�าทางวชิาการ	เพือ่ให้เกดิ
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ประสทิธผิลในสถานศกึษาผลการศกึษาพบว่า	การส่งเสรมิ
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้	 (Promoting	 an	
Academic	Leaning	Climate)	และ	การสนับสนุนพัฒนา
งานด้านสิ่งแวดล้อม	(Developing	a	Supportive	Work	
Environment)	ซึง่เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของภาวะผูน้�า
ทางวิชาการ
	 3.	 ผลการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 3	 ผลการวิจัยพบว่าผู้
บริหารสถานศึกษา	 มีทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน	 
ทั้ง	 5	ด้าน	ก่อนการฝึกอบรม	 โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄	=	2.69,	 
S.D.	=	0.87)	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และ	หลงัการฝึกอบรม	 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการนิเทศภายใน
โรงเรียน	ทั้งด้าน	5	ด้าน	 โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄	=	4.44,	S.D.	=	
0.64)	 อยู่ในระดับมากซึ่งแสดงว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 
มกีารพฒันาทกัษะการนเิทศภายในโรงเรยีนทัง้	5	ด้านหลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและทุกรายด้านมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นน้ี	 อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารสถาน
ศกึษาในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	3	 ได้ศึกษาเอกสารจากคู่มือการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนและรปูแบบ/โมเดลทกัษะการนเิทศภายใน
โรงเรียนทั้ง	5	ด้าน	คือ	ด้านภาวะผู้น�าด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านการจดักระบวนการกลุม่ด้านเทคนคิวธิแีละด้านการวดั
และประเมนิผลประกอบด้วยตวับ่งชีจ้�านวน	71	ตวับ่งชีเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียน	 ท�าให้การนิเทศ
ภายในโรงเรียนด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 มีความชัดเจน	
มคีวามต่อเนือ่ง	และแสดงออกถงึความเอาใจใส่ของผูน้เิทศ
และผู้รับการนิเทศ	 ซึ่งสังเกตได้จากมีการส�ารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการโดยใช้	SWOT	Analysis	วเิคราะห์
สภาพปัญหา	 ถึงจุดเด่นและจุดด้อยคิดหาแนวทางการแก้
ปัญหา	 มีการวางแผนการนิเทศภายใน	 โดยการน�าปัญหา
และความต้องการ	 มาประชุมร่วมกันฝ่ายผู้นิเทศและฝ่าย
ผูร้บัการนเิทศ	ระดมความคดิเพือ่วางแผนการนเิทศภายใน
ร่วมกัน	ก�าหนดเป็นโครงการตาราง	หรือปฏิทินการนิเทศ
มีการเตรียมสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน	 เช่น	 คู่มือ

การนิเทศภายในคู่มือครูคู่มือการจัดกิจกรรม	 แบบบันทึก
การนิเทศ	 มีการด�าเนินการตามแผนการนิเทศ	 อย่างเป็น
ระบบ	 ต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอและถูกต้อง	 ตามล�าดับขั้นตอน
การนิเทศ	 และมีการวัดและประเมินผล	 สรุปรายงานผล	
เม่ือสิน้สดุแต่ละภาคเรยีนนอกจากนีย้งัสงัเกตได้จากข้อมลู
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครูเป ็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนสงู
เพิ่มขึ้นข้อมูลนักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	และ
ข้อมูลความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1 . 	 ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวบ ่ งชี้ทักษะ 
การบรหิารสถานศึกษาด้านต่าง	ๆ 	ของผู้บรหิารสถานศึกษา
เพ่ือทราบสารสนเทศที่เด ่นชัด	 ส�าหรับเป็นข้อมูลใน 
การวางแผนการพัฒนาการศึกษาต่อไป
	 2.	 ควรมีการวิจัย	 การพัฒนาตัวบ ่ง ช้ีทักษะ 
การจัดการเรียนรู ้ในสาขาอื่น	 ๆ	 ของบุคลากรผู้ปฏิบัต ิ
การสอน

กิตติกรรมประกาศ
	 การพัฒนาทักษะการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้
บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	3ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์
จากผศ.ดร.จ�าเนียรพลหาญ	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก	ดร.สมภารธัชธรณ์	ศิโลศรีไซ	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 อาจารย ์
ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วม	ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุท่าน
เป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้
	 ขอกราบขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์	ดร.สุเทพ	
เมยไธสง	ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ดร.ธีระ
วฒัน์	เยีย่มแสง	กรรมการผูท้รงคณุวฒุสิอบวทิยานพินธ์และ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ	 การสอบเค้าโครง	 และ
คณาจารย์ทกุท่านทีก่รณุาให้ความรูข้้อชีแ้นะเพิม่เตมิตลอด
ระยะเวลาการท�าวิจัยและประสบการณ์อันมีคุณค่าส่งผล
ให้การท�าวิทยานิพนธ์ด�าเนินการวิจัยโดยสมบูรณ์
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การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

A Developing Indicators for Administrative Competencies in Educational 
Management of Secondary School Administrators under the Secondary 

Educational Service Area Offices in the Northeast

สมศรี	ระดารุต1,	จ�าเนียร	พลหาญ2	และ	ณรงค์ฤทธิ์	โสภา3

Somsri	Radarut 1,	Chamnian	Polharn 2	and	Narongrit	Sopa 3

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา	ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยได้ด�าเนินการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	910	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	
และการสุ่มอย่างง่าย	 ได้ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีองค์ประกอบหลัก	 4	 องค์ประกอบ	 และองค์
ประกอบย่อย	15	องค์ประกอบและตัวบ่งชี้	 75	ตัวบ่งชี้	 2)	 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา	ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทั้ง	4	องค์ประกอบมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมาก	(x̄ =	4.46,	S.D.	=	.67)	3)	โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้	องค์ประกอบย่อยในโมเดลองค์ประกอบหลัก	LC	OL	
HR	และ	TP	มคีวามสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ดมีาก	4)	การสร้างเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชีส้มรรถนะด้านการบริหาร
จัดการศึกษาทั้ง	4	ด้าน	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄ =	4.59,	S.D.	=	.67)	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ABSTRACT

	 The	major	 aim	 of	 the	 research	was	 to	 develop	 the	 indicators	 for	major	 competencies	 in	

educational	management	of	secondary	school	administrators	under	the	secondary	educational	service	

area	offices	in	the	northeast.	The	samples	were	257	school	administrators	they	were	selected	though	

the	multistage	random	sampling	and	the	simple	random	sampling	technique.	Results	of	the	research	

were	as	follows:	1)	The	study	showed	that	the	administrative	competencies	in	educational	management	

of	 the	 secondary	 school	 administrators	 consisted	 of	 4	 components	 with	 25	 sub-components.	 

2)	The	findings	indicated	that	the	overall	appropriateness	of	the	indicators	for	four	major	competencies	

was	at	a	high	level	(x̄ =	4.46,	S.D.	=	.67)	3)	Regarding	assessment	of	the	structural	model	of	indicators,	 

the	findings	 indicated	 that	 the	sum-components	of	 the	 four	major	components	were	completely	

consistent	with	the	empirical	data.	4)	Lastly,	the	findings	revealed	that	the	appropriateness	of	the	

criteria	 of	 the	 indicators	 for	 administrative	 competencies	 of	 the	 secondary	 school	 administrators	

assessed	by	the	experts	was	at	the	highest	level.

KEYWORDS:	DEVELOPING	INDICATORS	/	FOR	EDUCATIONAL	MANAGEMENT	/	ADMINISTRATORS.

บทน�า

	 การจัดการศึกษาเป็นการจัดเพ่ือการพัฒนามนุษย์

ให้มีคุณภาพ	 ซึ่งจะสามารถกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจ	 สังคม

และแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ของประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	

จึงได้ก�าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้

เ พ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม	 โดย 

การถ่ายทอดความรู้	 การฝึกการอบรม	 การสืบสานทาง

วัฒนธรรม	 การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ	

การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้และปัจจัยท่ีเก้ือหนุนให้บุคคลเกิดการเรียน

รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 และได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองให้รู ้จักคิดวิเคราะห์	 รู ้จักแก้ปัญหา	 มีความคิด

สร้างสรรค์	รูจ้กัแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	สามารถปรบัตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และการจัดการเรียนรู้	

จะต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ	

โดยค�านงึถงึความแตกระหว่างผูเ้รยีน	กจิกรรมทีจ่ดัจะต้อง

เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่ม

สาระการเรียนรูน้ัน้	สนองตอบกับความสนใจและความถนดั

ของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 

ฝึกปฏบิตัจิรงิเพือ่เสรมิทกัษะเกดิความช�านาญ	ซึง่จะท�าให้ 

ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	สามารถน�าความรูไ้ปใช้

ในการด�ารงชวีติ	พฤตกิรรมของผูเ้รียน	พฤตกิรรมการเรยีน	

และการร่วมกจิกรรมของผู้เรยีนจะได้รับการพฒันาให้ดขีึน้	

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด�าเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนและ 

ยังเป็นการช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการด�าเนินชีวิตของผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายของ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2547)

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิด

ชอบในการก�ากับ	ติดตาม	การบริหารจัดการศึกษา	โดยมุ่ง

เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถาน

ศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น	และให้ผู้

เรียน	มีความสามารถทางความคิด	แสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตวัเอง	รูจ้กัวเิคราะห์	สงัเคราะห์	ค้นหาสาเหตแุละแนวทาง

การแก้ปัญหาได้ทันโลก	 ทันเหตุการณ์	 มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง	
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ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสันติ	 มีคุณธรรม
จริยธรรม	การจดัการเรยีนการสอนจงึเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 โดยค�านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล	มกีารประสาน	ความร่วมมอืกบับดิา	มารดา	
ผู ้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย	 และส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียน	 ด�าเนินการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ	และมีโรงเรียนต่าง	ๆ	ได้ด�าเนิน
การบริหารจดัการศกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็	แต่มโีรงเรยีน
บางส่วนที่ได้ด�าเนินการบริหารจัดการศึกษายังไม่ประสบ
ความส�าเร็จ	 และจากสภาพการบริหารจัดการศึกษาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 ยังไม่ได้ด�าเนินบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา	 ซึ่งส่งผลท�าให้การบริหาร
จัดการศึกษาไม่ประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งเป็นปัญหาและ 
เป็นอุปสรรค	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส�าคัญของ 
การบริหารจัดการศึกษา	 และการบริหารจัดการศึกษา 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ทีไ่ม่ได้รบัรองมาตรฐานมากทีส่ดุ	
คอื	มาตรฐานด้านการบริหารจดัการศกึษา	จากการประเมนิ
ของของ	 (สมศ.)	 ซึ่งเป็นสาเหตุอาจเน่ืองมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษา	 ขาดหลักการบริหาร	 คู่มือในการบริหารและ
ขาดเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้บริหารท่ีชัดเจน	 ส่งผลท�าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา	 ไม่สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ส�าเร็จตาม
เป้าหมายได้	 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและ 
นอกจากน้ี	ไพบูลย์	ไชยเสนา	(2550)	ได้ศกึษาวจิยัสมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพในกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 
ผู้บริหารโรงเรียน	 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม	 
อยู ่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งเป ็นปัจจัยหนึ่งที่ส ่งผลให  ้
การบริหารจัดการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย	ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา	 จะต้องได ้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านมี
สมรรถนะ	(Competency)	และจดัหารเครือ่งมอืในการวดั
และประเมินผลอย่างเพียงพอ	 ในการบริหารจัดการศึกษา	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 จะต้องเป็นผู้ท่ีได้การพัฒนาด้าน
สมรรถนะ	ซึง่จะน�าไปสูก่ารบรหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้
และสมรรถนะ	 ยังใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการ
ก�าหนดผลงานของบุคลากรในองค์กรช้ันน�าส่วนใหญ่จะใช้

สมรรถนะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการประเมินพัฒนา	
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2547)	 นอกจากนี้
สมรรถนะยังเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ท�าให ้พฤติกรรมการท�างานมีประสิทธิภาพและเป็น
คุณลักษณะที่สามารถวัดและประเมินได้ในการพัฒนา	 
ผู้วิจัย	 จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความสนใจใน
เร่ืองสมรรถนะและต้องการที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	และมีความคาดหวังว่า	การพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา	 (Managerial	
Competency)	ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก	 
เฉียงเหนือ	ในครั้งนี้	จะเป็นข้อมูลสามารถน�าไปใช้ประเมิน
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน
ศึกษาอื่น	ๆ	ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่พฒันาตวับ่งชีส้มรรถนะบรหิารจดัการศกึษา
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 2.	 เพื่อทดสอบโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
	 3.	 เพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	 ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน	 ปีการศึกษา	 2558	

จ�านวน	910	คน
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	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา

ทุกคน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน	 ปีการศึกษา	

2558	 จ�านวน	 257	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย 

ขั้นตอนและการสุ่มอย่างง่าย	ด้วยวิธีการจับสลาก	แบบไม่

ใส่คืน	(นงลักษณ์		วิรัชชัย,	2543)	

	 2.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการก�าหนดระยะเวลาการวิจัย

เป็น	3	ระยะ	ดังนี้

 	 ระยะที	่1	ก�าหนดองค์ประกอบหลกั	องค์ประกอบ

ย่อยและตวับ่งชีส้มรรถนะด้านการบรหิารจดัการศกึษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระหว่างวันที่	 1	

พฤษภาคม	2558	ถึง	31	กรกฏาคม	2558

	 	 ระยะที่	 2	 ทดสอบโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิ

ประจักษ์	ระหว่างวันที่	1	สิงหาคม	2558	ถึง	31	ตุลาคม	

2558

	 	 ระยะที่	 3	 สร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระหว่างวันที่	1	พฤศจิกายน	

2558	ถึง	31	มีนาคม	2559

	 3.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั	4	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 1)	 ด้านมีภาวะผู ้น�า	 2)	 ด้านการจัดการเรียนรู ้	 

3)	ด้านมีมนุษยสัมพันธ์	4)	ด้านการพัฒนาวิชาชีพ

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยใช  ้

การสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งการด�าเนินการ	

3	ระยะตามล�าดับดังนี้

	 	 ระยะที่	 1	 ก�าหนดองค์ประกอบหลัก	 องค์

ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหาร 

จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

	 	 	 1.	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฏี	 เอกสาร	 และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อน�าแนวคิดมา

สังเคราะห์	 สรุปเป็นองค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อย	

และตัวบ ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 	 2 . 	 น� าแนวกรอบคิด 	 ที่ ได ้ มาจาก 

การสังเคราะห์ก�าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบ

ย่อย	 และตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 	 3.	 ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	 

เป็นองค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อย	 และตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งจากการสังเคราะห์และสรุป

เป็นองค์ประกอบหลัก	 ได้	 4	 องค์ประกอบ	 องค์ประกอบ

ย่อยได้	14	องค์ประกอบ	และตัวบ่งชี้	จ�านวน	75	ตัวบ่งชี้

	 	 	 4.	 จัดท�าร่างการก�าหนดองค์ประกอบ 

หลักองค ์ประกอบย ่อยและตัวบ ่งชี้สมรรถนะด ้าน 

การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	ที่ได้จากการสังเคราะห์

	 	 	 5.	 จัดการสนทนากลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ	

(Focus	Group)	เพือ่พจิารณายนืยนัด้วยการประเมนิความ

สอดคล้องและความเหมาะสม	 KPI	 (Key	 Performance	

Indicator)	ตามวตัถุประสงค์การก�าหนดองค์ประกอบหลกั	

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหาร

จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
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	 	 ระยะที่	 2	 ทดสอบความสอดคล้องโมเดล

โครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มคีวาม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 	 	 1 . 	 น� า ร ่ า งตั วบ ่ ง ช้ี สมรรถนะด ้ าน 

การบริหารจัดการศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	ที่ได้จากการสังเคราะห์ในระยะที่	1	และสร้าง

แบบสอบถามและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม

	 	 	 2 . 	 น� า ร ่ า งตั วบ ่ ง ช้ี สมรรถนะด ้ าน 

การบริหารจัดการศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 พิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	

และความเหมาะสม	 แล้วน�าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท้ัง	 5	

ท่าน	 เพื่อหาความสอดคล้อง	 ความเหมาะสม	 KPI	 (Key	

Performance	Indicator)	5	ระดับ

	 	 	 3.	น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมแล้ว	 น�าไป

ทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	27	

ที่ไม่ใช้ผู ้บริหารที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้	

จ�านวน	30	คน

	 	 	 4.	 จัดส่งแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยจัดส่งด้วย

ตนเอง	 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์	 (By	Mailing	Method)	 

การจัดส่งแต่ละชุดผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าและติดแสตมป์ 

ส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยด้วย

	 	 	 5.	 น�าข้อมูลจากแบบสอบถามไปท�า 

การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

	 	 ระยะที่	 3	 สร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 	 1.	 จัดท�าร่างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน	

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มลีกัษณะเป็นข้อความของแบบ

ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	มี	5	

ระดับ

	 	 	 2.	ประชุม/สนทนากลุ่ม	(Focus	Group	

Discussion)	 โดยให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจากชุมนุมนักวัดละ

ประเมนิผล	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา

ในภาคตะวันออก	 เฉียงเหนือ	 จ�านวน	 10	 คน	 ร่วมกัน

ประเมินยืนยัน	ความเหมาะสม	ความเหมาะสม	KPI	(Key	

Performance	 	 Indicator)	 	 ของแบบประเมินเกณฑ์ 

การประเมนิตวับ่งชีส้มรรถนะด้านการบรหิารจดัการศกึษา

ของผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 	 3.	 น�าผลจากการประเมินของผู ้ทรง

คุณวุฒิจากชุมนุมนักวัดและประเมินผล	 สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

จ�านวน	10	คน	มาวิเคราะห์	หาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 	 	 4.	 น�าแบบประเมิน	 มาวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือม่ัน	 โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ 

ครอนบาค	(Cronbach	Alpla	Coefficient	Reliability)	

ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.98

ผลการวิจัย

	 ระยะที่	1	ก�าหนดองค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบ

ย่อยและตวับ่งชีส้มรรถนะด้านการบรหิารจดัการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 ขั้นตอนที่ 	 1	 ก�าหนดองค ์ประกอบหลัก	 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหาร

จดัการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา	มอีงค์ประกอบหลกั	

4	องค์ประกอบ	มีองค์ประกอบย่อย	14	องค์ประกอบและ

มีตัวบ่งชี้	75	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	
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	 	 	 1.	องค์ประกอบหลกัด้านการมภีาวะผูน้�า		
ประกอบด้วย	1)	องค์ประกอบย่อยการมวีสิยัทศัน์	ประกอบ
ด้วย	5	ตวับ่งชี	้ได้แก่	(1)	ก�าหนดเป้าหมายอนาคตของสถาน
ศกึษา	ครูและนกัเรยีนทีช่ดัเจน	(2)	ส่งเสรมิบคุลากรทกุฝ่าย
สูค่วามเป็นเลศิตามเป้าหมาย	(3)	ก�าหนดวสิยัทศัน์ร่วมของ
โรงเรียน	 เพื่อความร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตาม 
เป้าหมายและมาตรฐาน	(4)	สามารถเชือ่มโยงวสิยัทศัน์ของ
องค์กรกับเป้าหมาย	 วัตถุประสงค์เป็นแผนกลยุทธ์ได	้ 
และ	 (5)	 ติดตามประเมินแผนกลยุทธ์ต่อเน่ือง	 2)	 องค์
ประกอบย่อยการวางแผน	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	
(1)	มกีารเตรยีมการวางแผนล่วงหน้าทกุคร้ังก่อนปฏบิตังิาน	
(2)	 มีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าท�าให้การก�าหนด
วัตถุประสงค ์ ในการปฏิบั ติ งานทุกครั้ ง ในอนาคต	 
(3)	 มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อเป็นข้อมูลใน 
การวางแผนปฏิบัติงานในอนาคต	 (4)	 มีการวางแผนเพื่อ
ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติให้เข ้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป	(5)	การวางแผนสามารถท�าให้ผูป้ฏบิตังิาน
เห็นทิศทางค่านิยมวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานใน
อนาคต	 3)	 องค์ประกอบย่อย	 การวิเคราะห์สังเคราะห์
ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	(1)	การวิเคราะห์ปัญหาของ
นักเรียนที่เกิดในชั้นเรียน	 (2)	 ประมวล	 สรุปข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา	 (3)	 สังเคราะห์จ�าแนกและ 
จดักลุม่สภาพปัญหา	แนวคดิเชงิทฤษฎแีละวธิกีารแก้ปัญหา	
(4)	การวเิคราะห์ถงึสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้เพือ่สร้างทาง
เลอืกในการแก้ปัญหา	(5)	จดักจิกรรมวชิาการทีส่ร้างสรรค์
ในโรงเรยีน	4)	องค์ประกอบย่อยการตัดสนิใจ	ประกอบด้วย	
5	 ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 (1)	 ต้องมีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอก่อน
ตดัสนิใจ	(2)	ก่อนตดัสนิใจจะต้องวเิคราะห์และประเมนิผล
ของสถานการณ์อย่างรอบคอบ	 (3)	 ก่อนตัดสินใจจะต้อง
ค�านงึถงึเกณฑ์และมาตรฐานของการประเมนิทางเลอืกหรอื
ตดัสนิใจ	(4)	ก่อนตดัสนิใจคดิหาหรอืสร้างทางเลอืกทีด่กีว่า	
(5)	ก่อนตัดสินใจ	ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้น่าเชื่อถือ
	 	 	 2.	 องค์ประกอบหลักด้านการจัดการ 
เรียนรู้	 ประกอบด้วย	 1)	 องค์ประกอบย่อยการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	(1)	ศึกษา
ค ้นคว ้าข ้อมูลในการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้	 

(2)	 กระตุ้นส่งเสริมครูให้เห็นความจ�าเป็นของการท�าวิจัย	
(3)	 ส่งเสริมครูให้ท�าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู	้ 
(4)	 ร่วมมือกับครูในการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ 
เรยีนรู	้(5)	สนบัสนนุตดิตาม	การท�าวจิยัของครใูห้เกดิความ
ส�าเร็จ	 	 2)	 องค์ประกอบย่อยการพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอน	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 (1)	มีระบบและ
กลไกการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน	 (2)	 มีการใช้ส่ือการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	 (3)	 มีห้องปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ	(4)	มีการใช้
สื่อการสอนกระตุ้นความสนใจขณะท�ากิจกรรม	และ	(5)	มี
การเตรียมส่ือการสอนให้ครอบคลุมกับกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้	 	3)		องค์ประกอบย่อยการสร้างบรรยากาศให้
เอือ้ต่อการเรียนรู	้ประกอบด้วย	5	ตวับ่งชีไ้ด้แก่	(1)	ปรากฏ
ตัวให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและอุทิศตนให้กับการท�างาน	 
(2)	จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบและปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา	 (3)	 สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและผู้สอนอยู่
ร่วมกนัด้วยความเป็นมติร	(4)	จดัสภาพแวดล้อมทีส่นบัสนนุ
ส่งเสรมิต่อการเรยีนการสอน	(5)	ยกย่อง	เชิดช	ูความส�าเรจ็
ของสถานศึกษา	4)		องค์ประกอบย่อยการปลูกฝัง	คุณธรรม	
จริยธรรม	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 (1)	มีวินัยและ
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 (2)	 การประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างทีด่แีก่สังคม	(3)	ประพฤตตินทีม่จีติคุณธรรมจรยิธรรม
เป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียน	(4)	บริหารจัดการเรียนรู้
ที่สอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรมทุกกลุ่มสาระวิชา	 และ	 
(5)	ยึดมั่นในหลักและจรรยาบรรณของวิชาชีพ		
	 	 	 3.	 องค์ประกอบหลักด้านมนุษย์สัมพันธ	์
ประกอบด้วย	 1)	 องค์ประกอบย่อยการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดี	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	 (1)	สร้าง
ขวัญก�าลังใจและแรงจูงใจในการท�างานแก่ครูและนักเรียน		
(2)	 แสดงท่าทีให้ความสนใจที่ดีต ่อครู	 นักเรียนและ 
ผู้ปกครอง	 (3)	 เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พบปะพูดคุยใน
โอกาสต่าง	 ๆ	 (4)	 กระตุ้นให้ชุมชนส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อ
ความส�าเรจ็ในภารกจิต่าง	ๆ 	ของโรงเรยีน	(5)	ประสานงาน	
ติดต่อสื่อสารและให้ความช่วยเหลือ	2)	องค์ประกอบย่อย
การท�างานเป็นทีม	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	(1)	เน้น
และสร้างการท�างานเป็นทมีและพฒันาทมีงาน	(2)	ส่งเสรมิ
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ให้ครูร่วมมอืกนัพัฒนาการจดัการเรยีนรู	้(3)	การปฏบิตังิาน
อย่างมีปฏิสัมพันธ์	 ลดข้อขัดแย้งจากการปฏิบัติงานในทีม	
(4)	 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลาก
หลาย	(5)	การให้ความร่วมมอืกับเพือ่น	ๆ 	ในการพฒันางาน	
3)	องค์ประกอบย่อยการสร้างแรงจงูใจ	ประกอบด้วย	5	ตวั
บ่งชี	้ได้แก่	(1)	จงูใจบคุลากรให้ใช้ข้อมลูผลกัดนัการพฒันา
สู่เป้าหมาย	(2)	สร้างแรงจูงใจให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ของตนให้ดีขึ้น	 (3)	 ส่งเสริมน�านวัตกรรมใหม่	 ๆ 
มาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรูมุ้ง่ให้นกัเรยีนสูค่วามเป็น
เลิศ	(4)	ให้เกียรติ	รางวัลและยกย่องในโอกาสที่เหมาะสม	
(5)	ยกย่อง	ส่งเสริม	ชื่นชมบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จ	
	 	 	 4.	 องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนา
วิชาชีพ	 ประกอบด้วย	 1)	 องค์ประกอบย่อยการพัฒนา
ตนเอง	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 (1)	 ศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้และองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 อยู ่เสมอ	 (2)	 สร้าง 
องค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่	 เพื่อพัฒนาผู ้เรียนและ
วชิาชพี	(3)	น�าเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัิ
งาน	(4)	ให้ค�าปรึกษา	นิเทศ	และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น
อยู ่เสมอ	 (5)	 แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่าย 
การเรยีนรู	้2)	องค์ประกอบย่อยการฝึกอบรม	ประกอบด้วย	
5	ตวับ่งชี	้ได้แก่	(1)	มกีารส�ารวจความต้องการของบคุลากร
ทกุครัง้ก่อนฝึกอบรม	(2)	มกีารจดัท�าโครงการฝึกอบรมตาม
แผนที่จัดท�าไว้ทุกครั้ง	 (3)	มีการน�าความรู้ที่ได้จากการฝึก
อบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 
(4)	 มีการประเมินผลร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการฝึก
อบรมตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 (5)	 มีการประเมินความ 
พึงพอใจของผู ้บริหารสถานศึกษาในการฝ ึกอบรม	 
3)	องค์ประกอบย่อยการคดิรเิริม่สร้างสรรค์	ปรกอบด้วย	5	
ตัวบ่งช้ี	 ได้แก่	 (1)	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาความคดิรเิร่ิมสร้างสรรค์	(2)	จดัหาสือ่นวตักรรมใหม่	
ๆ	ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์มาท�าการศกึษาทดลอง	(3)	
การสร้างสถานการณ์เพื่อพัฒนากกระบวนการคิด	 ให้ได้
คิดค้นหาค�าตอบ	(4)	ท�าการส�ารวจ	ศึกษาค้นคว้า	ทดลอง
อย่างต่อเนื่อง	 (5)	 จัดหาวัสดุ	 อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนา
ความคิดด้วยการศึกษา	 ทดลอง	 4)	 องค์ประกอบย่อย 
การสืบเสาะแสวงหาความรู้	ประกอบด้วย	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	

(1)	 มีการศึกษาความรู ้ใหม่	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 อยู ่เสมอ	 
(2)	มกีารตัง้สมมตฐิานของปัญหาเพือ่พสิจูน์หาค�าตอบของ
ปัญหา	 (3)	 ค้นหาค�าตอบของปัญหาอย่างสมเหตุสมผล	 
(4)	 แก้ป ัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ มีความ 
น่าเชื่อถือ	 และ	 (5)	 สรุป	 ตัดสินใจ	 ด้วยข้อมูลหลักฐาน 
ที่น่าเชื่อถือ
  ขั้นตอนที่	 2	 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
การบรหิารจดัการศกึษาของผู้บรหิารสถานศึกษา	ผลการวจิยั
พบว่า	 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัด 
การศึกษาด้านภาวะผู้น�า	มี	4	องค์ประกอบย่อย	20	ตัวบ่งชี้	
โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	4.45,	S.D.	=	.69)	มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก	ด้านการจัดการเรียนรู้	มี	4	องค์ประกอบย่อย	
20	ตัวบ่งชี้	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	4.47,	S.D.	=	.65)		มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ด้านมนุษยสัมพันธ์	 มี	 3	 องค์
ประกอบย่อย	15	ตัวบ่งชี้	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=	4.49,	S.D.	=	
.67)	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 และด้านการพัฒนา
วิชาชีพ	 มี	 4	 องค์ประกอบย่อย	 20	 ตัวบ่งชี้	 โดยรวมเฉลี่ย	 
(x̄	=	4.46,	S.D.	=	.69)	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
 ระยะท่ี	2	ทดสอบโมเดลโครงสร้างตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื	การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัในโมเดลตวั
บ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศกึษา	พบว่า	ตวับ่งชี	้องค์ประกอบย่อยในโมเดลองค์
ประกอบหลัก	 LC	OL	HR	 และTP	 มีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชงิประจกัษ์ดมีาก	ซึง่พจิารณาได้จากค่าสถติทิดสอบ
ค่า	Chi-square	มีค่าเท่ากับ	 129.	 21	และ	 	p	=	 .058		 
ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน	(GFI)และค่าดัชนีระดับความ
กลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว	(AGFI)	มค่ีา	.99	และ	.98	ตามล�าดบั	
ซ่ึงมีค่าเป็นที่ยอมรับได้	 (มีค่าตั้งแต่	 .90	 ถึง	 1)	 และ 
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก�าลังที่สองเฉลี่ย	
(RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 .03	 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได	้ 
(มีค่าเข้าใกล้ศูนย์)	 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
จากค่าน�้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย	 15	 
องค์ประกอบ	มค่ีาเป็นบวก	โดยองค์ประกอบย่อยทีม่ค่ีาน�า้
หนกัองค์ประกอบมากทีสุ่ด	คอื	องค์ประกอบย่อยการสร้าง
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และรักษาสัมพันธภาพที่ดี	 (HRBR)	 	 มีค่าเท่ากับ	 .99	 
รองลงมา	 คือ	 องค์ประกอบย่อยการสืบเสาะแสวงหา 
ความรู้	(TPQU)	มีค่าเท่ากับ	.98	และองค์ประกอบย่อยที่
มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด	คือ	องค์ประกอบย่อย
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	 (LOIM)	 มีค่าเท่ากับ	
.77	 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	 (R-square)	 และ 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ	 (FS)	 มีค่าลดลง 
ตามสัดส่วน	ซึ่งให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 ระยะที่	 3	 สร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	ผลการวจิยัพบว่า	ด้านภาวะผูน้�า	
พบว่า	 ตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารจัดการศึกษาของ 
ผู ้บริหารสถานศึกษา	 ด้านภาวะผู ้น�า	 โดยรวมเฉล่ีย	 
(x̄	=	4.64,	S.D.	=	.46)	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 พบว่า	 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้าน 
การจัดการเรียนรู้	โดยรวมเฉลี่ย	(x̄	=		4.69,	S.D.	=	.49)	
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ด้านมนุษย์สัมพันธ์		
พบว่า	 ตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารจัดการศึกษาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านมนุษยสัมพันธ์	 โดยรวมเฉล่ีย	 
(x̄	=	4.58,	S.D.	=	.50)	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	 และด้านพัฒนาวิชาชีพ	 พบว่า	 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้าน
พัฒนาวิชาชีพ	 โดยรวมเฉลี่ย	 (x̄	 =	 4.58,	 S.D.	 =	 .49)	 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
	 1.	การก�าหนดองค์ประกอบหลกั	องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได ้มาจาก 
การสังเคราะห์เชิงทฤษฎี	ผลการวิจัยพบว่า	สมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	 มีองค์ประกอบหลัก	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 

1)	องค์ประกอบหลักด้านมภีาวะผู้น�า	2)	องค์ประกอบหลัก
ด้านการจัดการเรียนรู ้ 	 3)	 องค์ประกอบหลักด้านมี
มนษุยสัมพนัธ์	4)	องค์ประกอบหลักด้านการพฒันาวชิาชีพ	
และยังประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย	 24	 องค์ประกอบ	
ตวับ่งชี	้75	ตวับ่งชี	้ผลทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากผูว้จิยัได้
ศกึษาเอกสาร	แนวคดิของนกัการศกึษา	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
ทัง้ในและต่างประเทศ	ท�าให้ได้แหล่งข้อมลูจ�านวนมากและ
หลากหลาย	 ซึ่งเป ็นหลักฐานยืนยันที่จะใช้ประกอบ 
การสังเคราะห์ข้อมูล	องค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้อีกต่อไป	 จึงท�าให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ	 ประกอบ
ข้อมูลองค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี	้ 
ทีสั่งเคราะห์	ได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา	
(Content	 	 Validity)	 จากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	
และยงัได้น�าเครือ่งมือไปทดลองใช้	(Try	Out)	แล้วน�ามาหา
คณุภาพของเครือ่งมอืด้วยวธิกีารหาค่าสัมประสทิธิข์องครอ
นบาค	 (Cronbach”s	Alpla	Co-	Efficient)	 ได้ค่าความ
เชื่อมั่น	(Reliability)	เท่ากับ	.988
	 2.	 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา	
ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน	 เขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ด้านภาวะผู้น�า	 โดยรวมเฉล่ีย	 (x̄	 =4.45,	 S.D.	 =	 0.69)	 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้
บรหิารสถานศกึษา	ส่วนใหญ่	มลีกัษณะเป็น		ผูท้ีม่วีสิยัทศัน์
ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	 กล้าตัดสินใจและใช้ภาวะผู้น�า 
อย่างเหมาะสม	 มีการแสดงออกถึงพันธะท่ีต้องรับผิดชอบ	
และเป็นผูน้�าทางวชิาการ	โดยให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิ	
และสนับสนุน	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และมีการวางก�าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน	 และยังเป็นผู้ที่มีความสามารถใน 
การจัดบริหารสถานศึกษา	มีการวางแผน	มีการมอบหมาย
งาน	และมกีารจดัล�าดบัความส�าคญัของงาน	มกีารประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานของบคุลากรและประสทิธผิลขององค์การ	
กล้าตัดสินใจที่ทันเวลา	 เหมาะสม	 มีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและคงทนต่อเนื่อง	มีการประยุกต์เทคโนโลยี
ในการปฏิบตังิาน	จงึท�าให้สมรรถนะด้านการบรหิารจดัการ
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ศึกษา	ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน		เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ด ้านภาวะผู ้น�า	 มีความเหมาะสมอยู ่ ในระดับมาก	 
ซึง่สอดคล้องแนวความคดิของ	แลชเวย์	(2013)	ได้กล่าวว่า	
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 มีการพัฒนา
บริหารจัดการศึกษาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน	
ครูและผู้ปกครองนักเรียน	 และรวมไปถึงชุมชน	 จึงจะ
สามารถกระตุ้นให้ชุมชนสนับสนุนสถานศึกษาให้ประสบ
ผลส�าเร็จได้	สามารถชักน�าหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน
เกดิการเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิานทางการศกึษาให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย	เป็นผู้มีวิสัยทัศน์	มีเป้าหมาย	ทางการศึกษา	
มีการวางแผนการท�างาน	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค	์ 
มีความสามารถ	 มีทักษะการบริหารการศึกษาได้ดีเยี่ยม	 
มกีารประเมนิการปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอต่อเนือ่งตลอด	
การปฏิบัติงาน	มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี	
และมีความตั้งใจจริงในการบริหารงานโรงเรียนด้วยความ
เช่ียวชาญเยี่ยงมืออาชีพ	 สามารถคิดตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ทีเ่พยีงพออย่างสมเหตสุมผล	และบรหิารงานโดยมุง่เน้นถงึ
การพฒันาการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนหลกัส�าคญั	ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาจ�าเป็นต้องเป็นผูน้�าทีม่คีวามรู	้ความสามารถและรูจ้กั
แสวงหาความรู ้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม	
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง	
นอกจากนั้น	ยังต้องส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีน	2)	ตวับ่งชีส้มรรถนะด้าน
การบริหารจัดการศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	ด้านการจัดการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ย	(x̄ =	4.47,	
S.D.	=	0.65)	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่	มลีกัษณะเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในการบริหารหลักสูตรและรายวิชา	
ให้ความส�าคญัในการสร้างบรรยากาศ	สิง่แวดล้อมและการ
ปฏิรูปในเชิงบวก	(Jazzar,	2007)	มีการจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นบรรยากาศท่ีดีแสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้และเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริม
ให้บรรลุผลส�าเร็จได้	 (Krug,	 1992)	 มีการเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี	ทัง้ในชัน้เรยีนและนอกห้องเรยีน	ใส่ใจ

ต่อการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน	 โดยให้มีระเบียบขั้น
ตอนน้อยลงและลดภาระงานด้านเอกสารของคร	ูให้การส่ง
เสริมบรรยากาศทางวิชาการ	ตลอดจนการให้ขวัญก�าลังใจ
แก่ครูและนักเรียน	(Southworth,	2007)	และยังเป็นผู้น�า
ทางวชิาการจะต้องสร้างความเข้าใจตดิตามก�ากบั	ประเมนิ
อย่างต่อเน่ือง	 ระหว่างนักเรียนกับครู	 และเรื่องวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา	(Bossert,	1988)	3)	ตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการบรหิารจัดการศกึษา	ของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ด้านมนษุย์สัมพนัธ์	โดยรวมเฉลีย่	
(x̄	=	4.49,	S.D.	=	0.67)	มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารสถานศึกษา	 ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นผู ้น�าทางวิชาการมีการพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพทีด่กัีบนกัเรยีนครแูละผูป้กครองนกัเรยีน	และ
รวมไปถึงชุมชน	 ซึ่งจะสามารถกระตุ้นให้ชุมชนสนับสนุน
สถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จได้	(McEwan,	1998)	และ
ยังมีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีด	ี 
มีความเข้าใจในผู ้ร ่วมปฏิบัติงาน	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นที่จะต้องรู้โครงสร้างของ
ชมุชนและรกัษาสมัพันธภาพทีด่กีบัผู้ปกครองนกัเรียน	การ
พฒันาสถานศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมายตามต้องอาศยัทกุ
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและยังส่งผล
ท�าให้นักเรียนบรรลุผลส�าเร็จตามไปด้วย	 และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนเป็น
เรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	(Jazzar,	2007)	4)	ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 โดยรวมเฉลี่ย	 
(x̄	=4.46,	S.D.	=		0.69)	มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่	 
มลีกัษณะเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	รูจ้กัพฒันาตนเอง	
มนีสัิยรกัการอ่าน		ใฝ่รูใ้ฝ่ศึกษาหาความรูใ้ส่ตนเองอย่างต่อ
เนื่อง	มีการเข้าการฝึกอบรมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	มีการ
สืบเสาะหาความรู ้ด ้วยตนเอง	 และมีความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์	และผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นผูน้�าทางวชิาการ	
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มีการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาตนเอง	 เพ่ือ
ให ้การปฏิบัติ งานบรรลุ เป ้าหมายตามท่ีก�าหนดไว	้
(Lashway,	2002)	นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกยังต้องได้
รับการฝึกอบรมเพื่อมุ ่งพัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
สมรรถนะในการบริหารงานในสถานศึกษาของตนเองให้มี
คณุภาพและประสทิธภิาพยิง่ขีน้	การฝึกอบรมจงึเป็นกลวธิี
หรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แก่บุคคล	 โดย 
มุ่งพัฒนาความรู้	เจตคติ	ทักษะความช�านาญในการปฏิบัติ
งาน	อันส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล	ก่อให้เกิด
ผลส�าเร็จของสถานศึกษา	(ไท	ค�าล้าน,	2551)
	 3.	 การทดสอบโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีความ
สอดคล ้องกับข ้อมูลเชิงประจักษ ์ 	 สรุปผลได ้ 	 ดังนี้	 
การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะ	 องค์ประกอบย่อย	 และ
องค์ประกอบหลกัในโมเดลโครงสร้างตวับ่งช้ีสมรรถนะด้าน
การบริหารจดัการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศึกษา	พบว่า	ตวั
บ่งชี้สมรรถนะการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	ด้านภาวะผู้น�า	(LC)	2)	ด้านการจัดการเรียนรู้	(OL)	
3)	ด้านมนุษยสัมพันธ์	(HR)	และ	4)	ด้านการพัฒนาวิชาชิพ	
(TP)	 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกทุกคู่	 อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า	โมเดลโครงสร้างตวั
บ่งช้ีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา	 มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
ระดับใช้การได้ดี	 	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างและ
พฒันาขึน้	จากการศกึษา	ค้นคว้า	กรอบแนวคดิของนกัการ
ศึกษา	นักวิชาการ	นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
สมรรถนะมาสังเคราะห์ได้เป็นองค์	 องค์ประกอบหลัก	 4	
องค์ประกอบ	 องค์ประกอบย่อย	 15	 องค์ประกอบ	 75	 
ตัวบ่งชี้	 และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ	์
(Correlation	 Matrix)	 ของ	 Pearson	 (Pearson	
Correlation)	ขององค์ประกอบหลกัในโมเดลโครงสร้างตวั
บ่งชี้สมรรถนะการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถาน
ศกึษา	ระหว่างองค์ประกอบหลกั	4	ด้าน	องค์ประกอบย่อย	
15	องค์ประกอบและตวับ่งชี	้75	ตวับ่งช้ี	พบว่า	ตวับ่งชีข้อง
องค์ประกอบหลกั	องค์ประกอบย่อย	15	องค์ประกอบ	และ
ตัวบ่งชี้	 75	 ตัวบ่งช้ี	 แต่ละคู่ในโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้

สมรรถนะการบรหิารจดัการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา	
มีความสัมพันธ์กันและความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ทกุคู	่และตวับ่งชีอ้งค์ประกอบทกุคูม่คีวามสมัพนัธ์
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ผลการวิจัยที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบหลักทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	
1)	 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�า	 เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้
บริหารสถานศึกษาทุกคน	 ต้องมีคุณลักษณะประจ�าตัวอยู่
แล้ว	ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องมุง่มัน่ฝึกฝนตนเอง	ให้เป็น
ผู ้บริหารสถานที่มีความรู ้ความสามารถและสืบเสาะ
หาความรูใ้ส่ตนเองอยูเ่สมอจนเป็นทีย่อมรบัของเพือ่นร่วม
งานด้วยกัน	 และมีทักษะในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้บริหาร
สถานศึกษามอือาชพี	ผู้บรหิารสถานศกึษาต้องมพีฤตกิรรม
ลักษณะเป็นภาวะผู้น�า	เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ	มคีวาม
คิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีการสร้างขวัญก�าลังใจกับเพื่อน 
ร่วมงาน	 มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสม
ผลและถูกต้อง	 	 มีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อน 
ร่วมงาน	 พฤติกรรมลักษณะเป็นภาวะผู้น�า	 ดังกล่าวสอด
คล้องกับแม็คเนล	 (2003)	 ได้กล่าวว่า	องค์ประกอบภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	คือ	การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 	การสร้างบรรยากาศและ
การปฏริปูการเรยีนรู	้ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะเป็นผูน้�า
ทางวิชาการต้องมีลักษณะส�าคัญ	คือ	การบริหารจัดการที่
มปีระสทิธผิล	การมมีนษุยสมัพนัธ์	และการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ที่ดี	 และองค์ประกอบของผู้น�าทางวิชาการที่
ส�าคัญ	ๆ 	คอื	การส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ใน
เชิงบวก		(Promoting	a		Positive		Leaning		Climate)	
และการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน	 (Managing		
Curriculum		and		Instruction)
	 4.	 การสร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	ทั้ง	4		ด้านคือ	1)		ด้านภาวะผู้น�า	มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 2)	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	3)	ด้านมนษุยสัมพนัธ์	
มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที่สุด	 4)	 ด้านพัฒนา
วิชาชีพ	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ทั้งน้ีอาจ
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เนื่องมาจากการสร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะ
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	ผู้วิจัย	ได้ด�าเนินการสร้างเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้สมรรถนะด้าน	 การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา	 แล้วน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิทางสาวิชาการวัด
และประเมินผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซ่ึงเป็นชุมนุมนัก
วัดและประเมินผล	 โดยการประชุม/สนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group)	ผูท้รงคณุวฒุแิต่ละคนได้ท�าการพจิารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 ความ
สอดคล้องเหมาะสม	KPI	(Key	Performance	Indicator)	
ซึ่งได้ก�าหนดเป็นระดับความเหมาะสม	 5	 ระดับ	 และ
ประเมินเกณฑ์การประเมินตัวบ ่ง ช้ีสมรรถนะด ้าน 
การบรหิารจดัการศกึษาของผู้บรหิารสถานศึกษาทัง้	4	ด้าน	 
ผลการประเมินเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ย	
ตั้งแต่	 3.51	 ขึ้นไป	 จึงส่งผลท�าให้เกณฑ์การประเมิน 
ตวับ่งชีส้มรรถนะด้านการบรหิารจดัการศกึษาของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา	ทั้ง	4	ด้าน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	 และการสร้างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะ 
ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษา	
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	 นี้	 สามารถน�าไปใช้เป็นรูปแบบการสร้าง
เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ด้านอื่นให้มีประสิทธิภาพได้และ 
ยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินตัวบ่งชี้ด้าน 
การปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	 ขององค์กรหรือหน่วยงานได้เป็น 
อย่างดี	 ตัวบ่งชี้การด�าเนินงานท่ีจะให้สารสนเทศท่ีดีน้ัน	 
ควรมาจากเกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี้ ท่ีเหมาะสม	 คือ	 
ความเป็นกลางของตัวบ่งชี้	(Neutrality)	การสะท้อนภาพ
ทีส่มดลุ	(Balanced		Perspective)	ความเป็นวตัถุวสัิยของ
ตัวบ่งชี้	 (Objectivity)	 ความไวของตัวบ่งชี้	 (Sensitivity)	
ค่าของตัวบ่งชี้ท่ีได้ควรมีความหมายหรือสื่อความหมายได้
ถูกต้อง	 (Meaningfulness	 	or	 Interpretability)	ความ
ถูกต้องของเนื้อหาของตัวบ่งชี้ที่น�ามาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน	(Content		Validity)	ความเหมาะสมทาง

เทคนิค	และความถูกต้องในการสร้างตัวบ่งชี้	 (Technical		
Adequacy	and		Construct	Validity)	ความมีมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบ	 (Appropriate	 	 Standard	 for	
Comparison)	 ความมีอ�านาจต ่อรองทางนโยบาย	
(Relevance	to	 Institutional	Mission		Statements)	
และความสามารถในการแสดงข้อมูลช่วงเวลา	 (Time		
Series)	(Bossert,	1988)

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.	 ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ
การบรหิารจดัการศึกษาของผู้บรหิารสังกดัหน่วยงานอืน่	ๆ 	
อีกต่อไป
	 	 2.	ควรมีการวิจัย	การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ
การจดักระบวนการเรยีนรู้ของครผููป้ฏบิตักิารสอนในสาขา
อื่น	ๆ

กิตติกรรมประกาศ
	 การศกึษาตวับ่งชีส้มรรถนะด้านการบรหิารจดัการ
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส�าเร็จ
ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก	 ผศ.ดร.จ�าเนียร	 พลหาญ	
อาจารย์ทีป่รกึษาหลักการท�าวทิยานพินธ์	รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ	์
โสภา	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการท�าวิทยานิพนธ์	 ที่ให้ค�า
ชี้แนะตลอดระยะเวลาของการท�าวิทยานิพนธ์	ขอขอบคุณ	
ท่าน	 รศ.ดร.สุเทพ	 เมยไธสง	 ประธานกรรมการสอบ
วทิยานพินธ์	ท่าน	ดร.ธรีะวฒัน์	เยีย่มแสง	ทีค่อยผลักดนั	ให้
ท�าวทิยานพินธ์จนส�าเรจ็	ดร.สุรตัน์	ดวงทาชม	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 
เขต	1	ดร.กมล	ตราชู	ศึกษานิเทศก์กองการศึกษาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม	 ผอ.ชาตรี	 ชาประวัง	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	 
ผอ.ยุทธพงศ์	 วชิรปัญญาวัฒน์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 26	 ดร.ปรีดา	 ล�ามะนา	 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	ดร.สมศักดิ์	นิลผาย	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	ที่กรุณาให้ค�า
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา

Development of Creative Thinking with the Productivity-Based Learning and 
Social Media for Matthayom Suksa 3 Students at Chumphaesuksa School

ชลิดา	ลาปะ1,	ประวิทย์	สิมมาทัน2 และ	ชัยวัฒน์	สุภัควรกุล3

Chalida	Lapa1,	Prawit	Simmatun2	and	Chaiwat	Suphukwalrakoon3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาปฏิบัติการ	 พัฒนาความ 
คิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	 
2)	 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์	 ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับส่ือสังคม	 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพศึกษา	3)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับ
สือ่สงัคม	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนชมุแพศกึษา	กลุม่เป้าหมายในการวจิยัครัง้นี	้คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	3/11	โรงเรียนชุมแพศึกษา	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	27	คน	จาก	1	ห้องเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพศึกษา	2)	
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์	3)	แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วม
กับสื่อสังคม
	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับส่ือสังคม	 โดยการจัด
กจิกรรมทีเ่น้นการการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยการเรยีนรูเ้ชงิผลติภาพด้วย	4	ขัน้ตอน	ดงันี	้1)	ขัน้เตรยีมบรบิทตาม
ความจริง	2)	ขั้นตั้งเป้าหมาย	3)	ขั้นการวางแผนและด�าเนินการ	4)	ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน	โดยแต่ละขั้นตอน
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อสังคมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านแหล่งข้อมูลการเรียนรู้	ด้านการน�าเสนองาน	ด้านการส่ง
งาน	และด้านการประเมินผลงานผู้เรียน	(2)	ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	พบว่าผู้เรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูงที่สุด		(3)	ผู้เรียนมีความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคมอยู่ในระดับมาก
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ABSTRACT

	 The	purpose	of	this	classroom	action	research	were:	1)	to	study	the	development	of	creativity	
thinking	through	the	productive	learning	with	social	media	of	Matthayom	Suksa	3	students,	2)	to	study	
the	creativity	thinking	of	students	through	the	learning,	and	3)	to	study	the	students'	satisfaction	toward	
the	 productive	 learning	with	 social	media.	 The	 target	 group	 in	 this	 research	was	 27	 students	 of	
Matthayom	 Suksa	 3/11	 from	Chumphaesueksa	 School,	 Chum	Phae	 District,	 Khon	 Kaen	 Province.	 
The	research	instruments	were	1)	the	productive	learning	lesson	plan	with	social	media,	2)	the	Creativity	
Test,	and	3)	 the	questionnaire	of	 students'	 satisfaction	 toward	 the	productive	 learning	with	social	
media.
	 The	study	revealed	that	(1)	The	development	of	creative	thinking	with	the	productivity-based	
learning	and	social	media	by	creative	thinking	based	activity.	There	are	4	processing	steps	as	follows: 
1)	Real	contextual	preparation,	2)	Goal	setting,	3)	Planning	and	implementation,	and	4)	Follow	up	and		
evaluate	the	work	at	each	stage,	social	media	activities	are	organized	in	the	learning	resource	in	both	
the	learning	resources.	Presentation	to	send	a	job.	(2)	The	students	had	their	creative	thinking	at	highest	
level.	And	(3)	the	students’	satisfaction	with	creative	thinking	with	the	productivity-based	learning	and	
social	media	at	high	level.

KEYWORDS: THE	PRODUCTIVITY	BASED	LEARNING	/	SOCIAL	MEDIA.

บทน�า
	 การศึกษาเป ็นกระบวนการสร ้างและพัฒนา
ประชากรของประเทศให้มีพลังมีความคิดความสามารถที่
จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีสันติสุข
การเตรยีมนกัเรยีนให้พร้อมกบัชีวติในศตวรรษที	่21	เป็นที่
ทราบกันว่าสังคมและประเทศต้องการผลผลิตทางการ
ศึกษาที่ดีที่พึงประสงค์คือ	คนเก่ง	คนดี	มีคุณธรรมคิดเป็น	
ท�าเป็น	แก้ปัญหาได้และจิตห้าลักษณะส�าหรับอนาคตของ
เฮาเวิร์ด	การ์ดเนอร์	 ตลอดจนทักษะการสื่อสาร	และการ
ร่วมมือท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลซ่ึงเป็นทักษะแห่ง
ศตวรรษที่21	 ที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน	 (วรพจน์		
วงศ์กิจรุ่งเรือง	 และ	 อธิป	 จิตตฤกษ์,	 2554)	 กระทรวง
ศึกษาธิการมีการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่โลกศตวรรษที่	 21	 
โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมในด้านทักษะการคิด
วิ เ คราะห ์ทั กษะความคิ ดสร ้ า งสรรค ์ และทั กษะ 
ด้านเทคโนโลยีและการท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้นั้นจะต้องใช้	 แนวทางการจัด 

การศึกษาตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห ่งชาติ
พุทธศักราช	 2542	 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	 2545)	
มาตรา	 22	 ได้ก�าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว ่าผู ้ เรียนมีความส�าคัญที่ สุดกระบวนการจัด 
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพเพือ่ให้การศกึษาเป็นไปตาม
หลักการจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้
ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องตามระดับพัฒนาการของ 
ผู ้เรียนเป็นส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช	 2551	 ได้ก�าหนดว่า 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ
เนือ่งตลอดเวลาโดยถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	 2551)	 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบังานอาชพีและเทคโนโลยทีกัษะในการท�างาน
รกัการท�างานท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ผูเ้รยีนเข้าใจการท�างาน
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มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการท�างานทักษะการจัด 
การทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท�างานร่วมกัน
และทักษะแสวงหาความรู้มีความสามารถในการจัดการ 
การวางแผนออกแบบการท�างานสามารถน�าเอาความรู้
เทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีาระสนเทศมาใช้และประยกุต์ใช้
ในการท�างานสร้างพัฒนางานผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิธีการ
ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยจีงึก�าหนดการจดัการเรยีนรูท้ี่
ยดึลกัษณะการสร้างช้ินงานเป็นหลกัในการพัฒนาความคดิ
สร้างสรรค์	(กรมวิชาการ,	2545)
	 การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21	ที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์อย่างมีผลิตภาพการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็น
รูปแบบการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างผลงาน	
สร้างผลผลิต	 สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น	 ๆ	
เป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุดท่ีต้องเริ่มต้นจากการวางรากฐาน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 กล่าวคือ	 การเรียนรู ้
เริ่มจากการแสวงหาและปรับความรู้ความเข้าใจ	 ตกผลึก
ความรู้นั้น	ๆ 	โดยอาศัยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย	เช่น	 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 การเรียนรู้โดยการวิจัย 
การเรียนรู้เป็นทีม	 เป็นต้น	 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้
เชิงผลติภาพคอื	เพือ่ให้ได้องค์ความรูใ้หม่และสามารถบรูณ
าการความรูท้ีศ่กึษาทัง้ของเดมิและใหม่เข้าด้วยกนัผลติเป็น
ผลงานของตนเองได้	 บทบาทของครูหรือผู ้สอนไม่ใช่มี
บทบาทการสอนบรรยายให้ความรู้อย่างเดียว	แต่เป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	 และเป็นแบบอย่างใน 
การสร้างผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์เป็นผู้น�าท่ีผลิตผลงาน 
เชงิสร้างสรรค์	(Creative	Productive	Leader:	CPL)	เป็น
ผูป้ระสาน	ผูอ้�านวยความสะดวก	ผูช้ีน้�า	ชีแ้นะ	ผูจ้ดักจิกรรม	
ผู้กระตุ้น	ผู้สนับสนุนส่งเสริม	ผู้แสวงหาโอกาส	ผู้แสวงหา
ความรู้เป็นต้น	 จุดเด่นของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพจะเกิด
ประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน	 ผู้สอนได้ทบทวนวิชาการ
ความรู้อยู่เสมอ	ได้องค์ความรู้ใหม่	ๆ	 ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอได้สร้าง 
ผลงานที่สร้างสรรค์ผลของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ	ท�าให ้
ผู้เรียนใฝ่รู ้ตลอดเวลา	 ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด	 

ส่งเสริมผู้เรียนในการค้นหาศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง	(Find)	ค้นพบและเจาะลึกความชอบ	ความถนดัและ
ความสนใจ	 (Focus)	 และมุ่งมั่นท�า	 เพื่อให้เป้าหมาย 
การเรยีนมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ	เมือ่ผู้เรยีนซึง่เป็น
ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพดีก็ส่งผลดีต่อสังคมและ 
ประเทศชาติ	(สมพร	โกมารทตั,	2557)	ปัจจบุนัการสือ่สาร
ของมนษุย์ได้รับการพฒันาให้สือ่สารถงึกนัอย่างรวดเร็ว	อนั
เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ที่
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์มากขึ้น	 
สือ่ชนดิหนึง่ทีผู่ใ้ช้สามารถมส่ีวนร่วม	สร้าง	และแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นต่าง	ๆ	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้	คือ	social	
media	 ค�านี้คณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ราชบณัฑติยสถาน	
บัญญัติศัพท ์ว ่า	 สื่อสังคม	 หรือที่คนทั่วไปเรียกว ่า	 
ส่ือออนไลน์	 หรือ	 ส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงส่ือสังคมสามารถ
สนับสนุนการการเรียนการสอนสื่อได้หลากหลายรูปแบบ
ซ่ึงผู ้วิจัยได ้ใช ้คุณลักษณะของส่ือสังคมมาสนับสนุน 
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
	 โรงเรียนชุมแพศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล				
(World	-	class		standard		school)	หมายถึง	โรงเรียน
ทีพ่ฒันาหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนอย่างมคีณุภาพ
เทยีบเคยีงมาตรฐานสากล		รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการด้วย
ระบบคุณภาพเพื่อให้ได้	 ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ	(Learner		Profile)	
เทยีบเคียงมาตรฐานสากล		(World	class	standard)	และ
มีศักยภาพเป็นพลโลก	 (World	 citizen)	 สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	
พุทธศักราช	 2551	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชน
ส�าหรับยุคศตวรรษที่	 21	 	 ส่วนหน่ึงในคุณลักษณะของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก	
(World	 Citizen)	 เป็นเลิศวิชาการ	 สื่อสารสองภาษา	 
ล�้าหน้าทางความคิด	 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2551)
	 จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 3/11	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	 โดยสังเกต
พฤติกรรมในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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และการสัมภาษณ์ครูผู้สอนจ�านวน	 5	 คน	 เม่ือวันที่	 18	
พฤษภาคม	พ.ศ.2560	ยงัพบปัญหาอยูม่าก	ซึง่จากนกัเรยีน
ส่วนใหญ่จะชอบเป็นผู้ฟังจากครู	 นักเรียนบางคนยังขาด
ความกล้าคิด	กล้าแสดงออก	และยงัขาดการคดิสร้างสรรค์
และการคิดวิเคราะห์	 ผู้วิจัยจึงได้น�าแบบทดสอบวัดความ
คดิสร้างสรรค์	The	Test	for	Creative	Thinking	Drawing	
Production	(TCT-DP)	สร้างขึ้นโดย	Jellen	และ	Urban	
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/11	จ�านวน	27	คน	พบว่า
มนีกัเรยีน	18	คน	ทีท่�าแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแบบวัดความคิดสร้างสรรค์	คิดเป็นร้อยละ	
49.06	 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ตั้งไว้	 ร้อยละ	 80	
แสดงให้เห็นถึงปัญหาในด้านการคิดคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน
	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พบว่า	 การเรียนรู ้เชิงผลิตภาพเป็นรูปแบบการเรียนรู ้ 
รูปแบบหนึ่งที่มุ ่งให้ผู ้เรียน	 สร้างผลงาน	 สร้างผลผลิต	 
สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องน้ัน	 ๆ	 เป็นการเรียนรู้
ขั้นสูงสุดที่ต้องเริ่มต้นจากการวาง	 รากฐานกระบวนการ
เรียนรู ้อย่างเป็นระบบ	 กล่าวคือ	 การเรียนรู ้เร่ิมจาก 
การแสวงหาและปรับความรู้ความเข้าใจ	 ตกผลึก	 ความรู้ 
นั้น	ๆ	 โดยอาศัยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย	 เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการ	 ความรู้ท่ีศึกษา 
ทั้งของเดิมและใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเอง
ได้	 บทบาทของครูหรือผู ้สอนไม่ใช่มีบทบาท	 การสอน
บรรยายให้ความรูอ้ย่างเดยีว	แต่เป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีน
รูใ้ห้แก่ผูเ้รียน	และเป็นแบบอย่างในการสร้างผลงาน	ให้เป็น
ที่ประจักษ์เป็นผู้น�าที่ผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์	 (ไพฑูรย์	 
สินลารัตน์	,	2549)	และในส่วนของสื่อสังคมเป็นเครื่องมือ
ทีม่ปีระโยชน์ในการเป็นเครือ่งมอืทีค่รู	และนกัเรยีนสามารถ
น�ามาช่วยในการเรียนการสอน	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
เอกสาร	 การให้งาน	 การน�าเสนองาน	 การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น	 ซึ่งจะช่วยให้เสริมสร้างความรู้	 และพัฒนา
ทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่21	ของนกัเรยีนได้เป็นอย่างดี	
แต่อย่างไรกต็าม	การน�าสือ่สงัคมมาใช้ในการเรยีนการสอน	
ผู้สอนควรค�านึงถึงผลกระทบทางด้านลบที่จะตามมาด้วย	
ควรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี	 ช้ีแนะการใช้งานท่ีถูกต้อง	

สร้างความรู้เท่าทันสื่อ	 เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 
ในการเปิดรับเนื้อหาผ่านสื่อในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์	 และ
ประเมนิสือ่	การสร้างความรูเ้ท่าทนัสือ่นี	้โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะเกิดจากการเรียนรู ้ของเด็ก	 ผ ่านการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรงนั่นเอง	ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น�าสื่อสังคมมาช่วยพัฒนาความรู้	 และพัฒนาทักษะอย่าง 
ถกูวธิ	ีส่งผลให้เกดิการเรยีนรู้ตลอดชีวติอย่างมปีระสิทธภิาพ	
(ทัตธนันท์	พุ่มนุช,	2553)
	 จากข้อมูลสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา	เรื่อง	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการ
เรียนรู ้เชิงผลิตภาพร่วมกับส่ือสังคม	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	 เพ่ือจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์โดยการน�า
เอาการเรียนรู ้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาปฏิบัติการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพศึกษา
	 2.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพศึกษา
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อ	 สังคม	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพศึกษา

วิธีการศึกษา
	 การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา	 คือ	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/11	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	
จ�านวน	27	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โดยใช้
หลกัการวจิยัเชงิปฏิบัตกิารในช้ันเรยีน	(Classroom	Action	
Research)	 ตามแนวคิดของ	 Kemmis	 &	 McTaggart  
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับส่ือสังคม	 ด�าเนินการตาม 
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ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	4	ขั้นตอนดังนี้	ขั้นที่	1	 
ขั้นวางแผน	(planning)	ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	
ขัน้ที	่3	ขัน้สงัเกตการณ์	(Observation)	ขัน้ที	่4	ขัน้สะท้อน
ผลการปฏบิตั	ิ(Reflection)	ซึง่ผูวิ้จยัได้ท�าตามข้ันตอนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน	ประกอบไปด้วย	4	ขัน้
ตอนได้แก่	 1)	 ขั้นน�าเสนอ	 2)	 ขั้นวางแผน	 3)	 ขั้นปฏิบัติ		 
4)	 ขั้นประเมินผล	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	
2550)
	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 
1)	 เครื่องมือที่ใช ้ในการทดลองปฏิบัติการ	 คือ	 แผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 2)	 เครื่องมือท่ีใช้สะท้อนผล 
การปฏิบัติการ	 2.1)	 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์	
2.2)	 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม
	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 1)	 ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์	 ความคิดสร้างสรรค์
และความพึงพอใจของผู้เรียน	 2)	 การวิเคราะห์หาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา	 ของแบบทดสอบใช้ดัชนีค่าความ
สอดคล้อง

ผลการศึกษา 
	 1)	ผลของการปฏบิตักิารพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	 ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนชมุแพศกึษา	พบว่าผลคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์	 หลังจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อ
สังคมรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา	 ในวงรอบปฏิบัติการท่ี	 1	 
มีผลคะแนนด้านความคิดริเริ่ม	 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี	 4.44	 จาก
คะแนนเต็ม	12	คะแนน	ด้านความคิดคล่องแคล่ว	ค่าเฉลี่ย
อยูท่ี	่3.48	จากคะแนนเตม็	6	คะแนน	ด้านความคดิยดืหยุน่	
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	6.70	จากคะแนนเต็ม	42	คะแนน	ด้านความ
คิดละเอียดลออ	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	19.78	จากคะแนนเต็ม	30	
คะแนน	และในวงจรปฏบิตักิารที	่2	มผีลคะแนนด้านความ
คิดริเริ่ม	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 7.48	จากคะแนนเต็ม	12	คะแนน	
ด้านความคิดคล่องแคล่ว	 ค่าเฉล่ียอยู ่ที่ 	 3.63	 จาก 

คะแนนเต็ม	6	คะแนน	ด้านความคิดยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	
17.85	จากคะแนนเต็ม	42	คะแนน	ด้านความคิดละเอียด
ลออ	 ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี	 25.41จากคะแนนเต็ม	 30	 คะแนน	 
ในวงรอบปฏิบัติการที่	2	มีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจาก	34.41	
เป็น	54.37	จากคะแนนเตม็	72	คะแนน	ซึง่หมายถงึมคีวาม
คิดสร้างสรรค์อยูใ่นระดับสูง		2)	ผลการศึกษาความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพร่วมกับส่ือสังคม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
โรงเรียนชุมแพศึกษา	พบว่า	จากการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง	 2	 วงรอบปฏิบัติการ	 ให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม	
Scratch	 ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน	 ในวงรอบปฏิบัติการที	่
1	มค่ีาเฉล่ียรวม	เท่ากบั	35.00	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
รวม	เท่ากับ	8.62	และในวงรอบปฏิบัติการที่	2		มีค่าเฉลี่ย
รวม	เท่ากบั	54.56	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานรวม	เท่ากบั	
6.31	ซึง่ในวงรอบปฏบิตักิารที	่2	เพิม่ขึน้จาก	วงรอบปฏบิตัิ
การที่	1	3)	ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคม	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	 สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านเนื้อหา	พบว่า	
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ	 จัดการเรียนรู้	 มีค่า
เฉลีย่เท่ากบั	4.49	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.69	
มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	2)	ด้านการใช้เครือ่ง
มือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.44	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั	0.65	มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก	3)	ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ร่วมกับสื่อสังคม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.37	และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	 0.76	 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด	ซึ่งโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.45	และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.70	 มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก

วิจารณ์และสรุปผล
	 ผลการวิจัยมีสาระส�าคัญน�ามาอภิปรายผลดังนี้
	 	 1.	 ผลของการปฏิบัติการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับส่ือสังคม	 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	 
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จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในครั้งนี้	 ผู้วิจัย
ได้แบ่งวงรอบในการสะท้อนผลออกเป็นวงรอบปฏิบัติการ	
2	 วงรอบปฏิบัติการ	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แผน 
การจัดการเรียนรู้	จ�านวน	2	แผนการจัดการเรียนรู้	ต่อ	1	 
วงรอบปฏบิตักิาร	เพือ่สะท้อนผลการปฏบิตักิารและน�าผล
ทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไขในวงรอบปฏบิตักิารต่อไป	การปฏบิตัิ
น�ามาสรุปผลดงันี	้วงรอบปฏบิตักิารที	่1	จากการปฏบิตักิาร
วงรอบที่	 1	 ส�ารวจปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ 
สิง่ทีต้่องแก้ไขเพิม่เตมิในการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้เพือ่ให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ยิ่งข้ึน	 โดยจาก 
การสมัภาษณ์ผูส้อนและพบปัญหาต่าง	ๆ 	ได้แก่	ผูเ้รยีนขาด
การกระตอืรือร้นในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ขาดความ
กล้าแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์	 จึงท�าให้ผู้เรียนไม่
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานแปลกใหม่	น่าสนใจได้เท่าที่ควร	
เพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน	
เพ่ือให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและมีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการสร้างสรรค์ช้ินงาน	 
โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการสร้างช้ินงานที่
หลากหลาย	แล้วน�ามา	ประยกุต์ต่อยอดแล้วปรบัปรงุอกีต่อ
ไป	ซึง่เป็นการพฒันา	ความคดิสร้างสรรค์ให้ผูเ้รยีนต่อไปได้
อีกด้วย	ปัญหาที่พบ	ในวงรอบปฏิบัติการที่	1		นักเรียนไม่
เข้าใจในการใช้งาน	โปรแกรม	Scratch	จึงท�าให้การสร้าง
ชิ้นงานเป็นเรื่องยาก		และน่าเบื่อ	แนวทางแก้ปัญหา	:	ครู
ผู้สอนและผู้ร่วมวิจัยได้	จัดท�าเว็บไซต์ที่รวมรวบข้อมูลการ
ท�างานของโปรแกรม	Scratch	ตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมไว้ให้
นักเรียนเข้าไปศึกษา	ค้นคว้าด้วยตนเอง	เพื่อให้นักเรียนได้
สร้างชิน้งานได้ง่าย	ยิง่ขึน้	นกัเรยีนไม่กล้าทีจ่ะขอค�าปรกึษา
หรอืซักถามเรือ่งท่ี	ไม่เข้าใจกบัครผููส้อน	แนวทางแก้ปัญหา	
:	 ครูผู้สอนและผู้	 ร่มวิจัยได้จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
และสร้างกลุ่มเฟสบุค	 เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดและปรึกษาหารือ	 กันผ่านสื่อสังคมเพราะง่ายต่อ 
การติดสื่อสาร	 และผู้เรียนคนไหนท่ีไม่กล้าปรึกษาในกลุ่ม
ใหญ่กส็ามารถแชทปรกึษาส่วนตวัได้	วงรอบปฏิบตักิารที	่2	
จากการปฏิบัติการ	 วงรอบที่	 1	 ส�ารวจปัญหาเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนและสิ่งท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู	้และน�า	ข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ปรบัปรงุ
แผนการจัดการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่	 2	 เพื่อให้ 

ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ	 ความคิดสร้างสรรค์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 1)	 นักเรียนให้ความร่วมมือใน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ	 เรียนการสอน	 โดยนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้	 ท�าให้ 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียน	 การสอนเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเรว็	2)	นกัเรยีนเข้าใจถงึกระบวนการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์กบัการ	ออกแบบช้ินงานทีส่ร้างขึน้จาก
โปรแกรม	 Scratch	 ได้	 3)	 	 นักเรียนสร้างสรรค์ช้ินงานที่ 
น่าสนใจ	 แปลกใหม่	 และมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่ 
เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	4)	นักเรียน	สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้
งานโปรแกรม	Scratch	ได้	5)	นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย	 เป็นอย่างดี	 6)	 นักเรียนมี 
ความสขุ	สนกุสนานในการปฏบิตักิจิกรรม	มคีวามพยายาม
ในการท�างานอยู่เสมอ
	 	 2.	 ผลการศึกษาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์	ของนกัเรยีนด้วยการเรยีนรูเ้ชงิผลิตภาพร่วมกบั
สื่อสังคม	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพ
ศึกษา	 จากการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค  ์
ของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับส่ือสังคม	
ท�าให้ผู้เรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นจากเดิม	
ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในแต่ละวงรอบปฏบัิตกิารดังนี	้วงรอบ
ปฏิบัติการที่	1	ผู้เรียนที่เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมี
คะแนนความคดิสร้างสรรค์ผ่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	คดิเป็น
วงรอบปฏิบัติการที่	1	มีค่าเฉลี่ยรวม	เท่ากับ	34.41	และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานรวม	เท่ากบั	8.57	วงรอบปฏิบตักิาร
ที่	 2	 ผู้เรียนที่เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงมีคะแนน
ความคดิสร้างสรรค์ผ่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	คดิเป็นวงรอบ
ปฏบิตักิารที	่2	มค่ีาเฉลีย่รวม	เท่ากบั	54.37	และส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐานรวม	เท่ากับ	6.10
	 	 3.	ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสื่อสังคมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนชุมแพศึกษา	ในการศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ร่วมกบัสือ่สงัคม	ของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีน
ชุมแพศึกษา	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรยีนการสอน	โดยรวมมค่ีาเฉล่ียเท่ากับ	4.44	และส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.70มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
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พ.ศ.	2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยใช้วิธีการประเมินในรูปแบบ	CIPP	Model	มีองค์
ประกอบ	4	ด้าน	คือบริบท	ปัจจัยเบื้องต้น	กระบวนการ	และผลผลิต	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	6	คน	นิสิต	139	คน	บัณฑิต	53	คน	และผู้ใช้บัณฑิต	28	คน	ซึ่งได้มาจากการค�านวณสัดส่วน
โดยใช้สูตรของ	Taro	Yamane	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์	สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา	
	 ผลการวิจัยพบว่า	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2556)	คณะ
วิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีผลการประเมินในทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	ดังนี้
	 	 1.	 ด้านบริบท	 โดยรวมเห็นว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	พบว่า	 อาจารย์
ประจ�าหลักสูตร	นิสิต	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	
	 	 2.	 ด้านปัจจัยเบื้องต้น	 โดยรวมเห็นว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	 พบว่า	
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	นิสิต	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	
	 	 3.		ด้านกระบวนการ	โดยรวมเหน็ว่ามคีวามคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาตามสถานภาพ	พบว่า	อาจารย์
ประจ�าหลักสูตร	นิสิต	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	
	 	 4.	 ด้านผลผลิต	 โดยรวมเห็นว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	พบว่า	 อาจารย์
ประจ�าหลักสูตร	นิสิต	บัณฑิต	และผู้ใช้บัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	
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ABSTRACT

	 This	research	aims	to	evaluation	master	degree	in	Geo-Informatics	(improvement	version	2017),	
Faculty	of	informatics,	Mahasarakham	University	by	employing	CIPP	model,	which	is	comprised	of	4	
components:	Context,	Input,	Process	and	Product.	Data	were	collected	through	interviewing	from	6	
of	curriculum	advisory	boards,	139	of	current	students,	53	of	graduates,	and	28	of	employers.	Percentage,	
mean,	standard	deviation,	and	content	analysis	were	used	to	analysis	data.
	 The	finding	revealed	as	follows:	
	 	 1.	Overall	of	contexts	were	showed	high	level,	curriculum	advisory	board,	current	students	
and	graduates	express	their	percentage	opinion	at	high	level.
	 	 2.	Overall	of	inputs	were	showed	high	level,	curriculum	advisory	board,	current	students	
and	graduates	express	their	percentage	opinion	at	high	level.
	 	 3.	Overall	of	processes	were	showed	high	level,	curriculum	advisory	board,	current	students	
and	graduates	express	their	percentage	opinion	at	high	level.
	 	 4.	Overall	of	processes	were	showed	high	level,	curriculum	advisory	board,	current	students,	
graduates	and	employer	express	their	percentage	opinion	at	high	level.

KEYWORDS: CURRICULUM	EVALUATION	/	MASTER	DEGREE	/	GEO-INFORMATICS	/	CIPP.

บทน�า
	 คณะ วิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยา ลัย
มหาสารคาม	 ก่อตั้งเม่ือวันท่ี	 1	 มิถุนายน	 2544	 โดยใช ้
ชื่อว่า	 “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ”	 โดยมี 
รองศาสตราจารย์	 ดร.วันชัย	 ริ้วไพบูลย์	 อาจารย์จาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็น
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ	ปัจจุบัน	
ปีการศึกษา	 2560	 คณะเปิดสอนทั้งสิ้น	 จ�านวน	 11	
หลักสูตร	ประกอบด้วย	หลักสูตรระดับปริญญาตรี	จ�านวน	
6	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์	สาขา
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์แอนเิมชนั
และเกม	 และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท	จ�านวน	4	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 และ	สาขาวิชาสื่อนฤมิต	

หลักสูตรระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 1	 หลักสูตร	 คือ	
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	คณะฯ	มีนิสิตรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	2,912	คน	
แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 2,728	 คน	 นิสิต
ระดับปริญญาโท	จ�านวน	168	คน	และนิสิตระดับปริญญา
เอก	 จ�านวน	 16	 คน	 บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ		 
มีจ�านวนทั้งสิ้น	112	คน	แบ่งเป็นสายวิชาการ	79	คน	สาย
สนับสนุน	33	คน	(คณะวิทยาการสารสนเทศ,	2559)
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ	 ต้องการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนา เศรษฐกิ จและสั ง คมแห ่ ง ช าติ ฉบั บที่ 	 1 2	 
(พ.ศ.	 2560–2564)	 ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีผ่่าน
มาส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตาม
ล�าดับ	ได้แก่	เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น	มีฐานการผลิต
และบรกิารท่ีมคีวามเข้มแขง็และโดดเด่นในหลายสาขา	และ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคี	
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รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียน

มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น	ขยายโอกาสด้านการค้าและ

การลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น	 ในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐาน 

มีการพัฒนาครอบคลุมมากข้ึน	 และการบริการทางสังคม

ทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง	 ท�าให้รายได้ประชาชน 

สงูขึน้ปัญหาความยากจนลดลง	และคณุภาพชวีติประชาชน

ดข้ึีนอย่างไรกต็าม	โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมคีวามเชือ่มโยง

กบัเศรษฐกิจและสงัคมโลกมากข้ึน	จงึท�าให้มคีวามอ่อนไหว

และผนัผวนตามปัจจยัภายนอก	ในขณะทีค่วามสามารถใน

การแข่งขันปรับตัวช้า	 เน่ืองจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่า

การผลิตเกษตร	 อุตสาหกรรม	 และบริการสู ่การใช ้ 

องค์ความรู้	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมยัง

ด�าเนินการได้น้อย	ท�าให้ฐานการผลิตเกษตร	อุตสาหกรรม	

และบรกิารมผีลติภาพการผลติต�า่ประกอบกบัประเทศไทย

ยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน	

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)	คณะวิทยาการ

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ยังไม่ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 

จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะเตรยีมความพร้อมเข้าสูก่ารประเมนิ

การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรให้เป็น

ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2552	 ที่ถูกก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภูมิสารสนเทศ	 ได้ประเมินในวงรอบท่ีผ่านมาน้ัน	 พบว่า	 

มกีารประเมนิทีไ่ม่ครอบคลมุหลกัสตูรในหลาย	ๆ 	ด้าน	เช่น	 

ด้านนิสิต	ด้านบัณฑิต	ด้านอาจารย์	ด้านสถานที่	รวมไปถึง

ด้านเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนต่าง	ๆ	ของหลักสูตรว่า

มเีพียงพอต่อการจดัการเรยีนการสอนหรอืไม่	กระบวนการ

ด�าเนินงาน	 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีก�าหนดไว้ใน

หลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่	 และมีปัญหาอย่างไร	 

ด้านผลผลิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานต่อสถาน

ประกอบการได้ดีเพียงใด	 ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

หลกัสตูรมากน้อยเพยีงใด	ดงัน้ัน	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีล่ะเอยีด

ครอบคลุมรอบด้านในระบบการตัดสินใจท�าการปรับปรุง

หลักสูตรในวงรอบต่อไป	

	 การประ เมินหลั กสู ตร ในระดับอุ ดมศึ กษา	 

ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์์มาตรฐานหลักสูตรตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่ก�าหนดให้้ทุกหลักสูตร 

มีการพัฒนาหลักสูตรให้้ทันสมัย	เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง

น้อยทุก	ๆ	5	ปี	 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	

2548)		นอกจากนี	้การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา	 47	 ให้้มีการประกันคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุก

ระดับ	ประกอบด้วย	ระบบประกันคุณภาพภายนอก	และ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน	และมาตรา	48	ให้หน่วย

งานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 และให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ

ศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 และมีการการจัดท�า

รายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	 และหน่วย

งานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอกประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ	 (2552)	

ได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาต	ิ

พ.ศ.2552	(Thai	Qualification	Framework	for	Higher	

Educatio	:	TQF)	เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาหรือ

ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร	 อันจะน�าไปสู่หลักสูตร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

	 ดั ง นั้ น 	 ผู ้ วิ จั ย ใ น ฐ านะนั ก วิ ช า ก า ร ศึ กษา	 

คณะวิทยาการสารสนเทศ	 จึงมีความสนใจที่จะประเมิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยเลือกรูปแบบการประเมิน

แบบ	 CIPP	 Model	 ตามแนวคิดของ	 Stufflebeam	 

มาประยุกต์ใช ้ในการประเมินหลักสูตรและแนวทาง 
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การประเมินหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร	 เพื่อจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกกับกระทรวงศึกษาธิการ	 (2552)	 ท่ีได้ก�าหนด
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.2552		
รวมถงึคณาจารย์ในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิา
ภมูสิารสนเทศ	มคีวามประสงค์ทีจ่ะน�าผลประเมนิหลกัสตูร	
ไปใช้เป ็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
การประเมนิหลกัสตูร	เพือ่ให้ทราบถงึคุณภาพของหลกัสตูร
ว่ามีคุณภาพเพียงใด	 เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยรวมของ
หลักสูตร	ผลการวิจัยครั้งนี้	จะเป็นประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน	 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร	 ตลอดจน 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศ	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เ พ่ือประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2556)	
คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	
	 	 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้	มีจ�านวน	310	
ได้แก่	อาจารย์	 (ผู้สอน	6	คน	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	5	
คน)	6	คน	นิสิต	(ปีการศึกษา	2556-2559)	จ�านวน	213	
คน	บณัฑติ	(ปีการศกึษา	2552-2555)	จ�านวน	61	คน	และ
ผู้ใช้บัณฑิต	จ�านวน	30	คน
	 กลุ่มตัวอย่าง
	 	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ ในการวิ จัยได ้มาจาก 
การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	5	
คน	 นิสิต	 (ปีการศึกษา	 2556-2559)	 จ�านวน	 143	 คน	
บัณฑิต	 (ปีการศึกษา	 2552-2555)	 จ�านวน	54	คน	และ 
ผู้ใช้บัณฑิต	จ�านวน	40	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก	่
แบบสอบถาม	4	ฉบับ	ดังนี้
	 	 ฉบับที่	 1	 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
อาจารย์ต ่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา 
ภูมิ สารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุ ง 	 พ .ศ .2556 )	 
คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		 
โดยแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ
	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
	 	 ตอนที่	 2	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.
2556)	คณะวทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ประเมิน	
4	ด้าน	 ได้แก่	บริบท	ปัจจัยเบื้องต้น	กระบวนการ	 	และ
ผลผลิต
	 	 ตอนที่	 3	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา	 ความ
ต้องการ	จดุเด่น	จดุด้อย	และความคดิเหน็เกีย่วกับหลักสตูร	
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	
	 	 ตอนที่	4	แบบสัมภาษณ์	การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 (แบบสัมภาษณ์ลักษณะน้ี
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เคร่งครัดในการตั้งค�าถาม	 
แต่ผู้วจิยัจะมกีารตัง้ค�าถามหลักเอาไว้แต่ในสัมภาษณ์จะไม่
เรียงค�าถาม	 หรือในบางครั้งก็ถามนอกเหนือจากค�าถามที่
ได้ตัง้ไว้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์แต่
ก็จะไม่	เกินขอบเขตความต้องการในการศึกษาวิจัย	
	 	 ฉบับที่	2	แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
	 	 ตอนที่	 2	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	 
พ.ศ.2556)	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	 ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	
ระดับ	ประเมิน	4	ด้าน	ดังนี้	ได้แก่	บริบท	ปัจจัยเบื้องต้น	
กระบวนการ		และผลผลิต
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	 	 ตอนที่	 3	 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา	 ความ
ต้องการ	จดุเด่น	จดุด้อย	และความคดิเหน็เกีย่วกับหลกัสตูร	
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	
	 	 ฉบบัที	่3	แบบสอบถามความคดิเหน็ของบณัฑติ
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
	 	 ตอนที่	 2	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.
2556)	คณะวทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ประเมิน	
4	 ด้านได้แก่	 บริบท	 ปัจจัยเบื้องต้น	 กระบวนการ	 	 และ
ผลผลิต
	 	 ตอนที่	 3	 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา	 ความ
ต้องการ	จดุเด่น	จดุด้อย	และความคดิเหน็เกีย่วกับหลกัสตูร	
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่น	 ๆ	 (เพิ่มเติม	 
(เป็นแบบสอบถามปลายเปิด))
	 	 ฉบับที่	 4	 แบบสอบถามส�าหรับผู้ใช้บัณฑิตต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
	 	 ตอนที่	 2	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.
2556)	คณะวทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ประเมิน
เฉพาะด้านที	่4	คอื	ด้านผลผลติประกอบด้วย	ประสทิธภิาพ
ของบัณฑิตด้านวิชาการประสิทธิภาพด้านวิชาชีพและ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะในการท�างาน
	 	 ตอนที่	 3	 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา	 ความ
ต้องการ	จดุเด่น	จดุด้อย	และความคดิเหน็เกีย่วกับหลกัสตูร	
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ด�าเนินการขอรับหนังสือจากงานวิชาการและ

บณัฑติศกึษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถาม
	 2.	 เตรียมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
	 3.	 น�าแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน�าตัวจาก 
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร ์	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ไปด�าเนนิการแจกและเกบ็ข้อมลู
จากอาจารย์	นสิิต	บณัฑิต	ด้วยตนเอง	E-Mail	และ	Google	
Form	 ส่วนของผู้ใช้บัณฑิต	 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามโดยให้
นิสิตที่ฝึกงาน	 หัวหน้าสถานประกอบการ	 และอาจารย์ 
ที่ออกนิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
ต่าง	ๆ
	 4.	เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากทุกกลุ่มตัวอย่าง
แล้ว	 ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบและวิเคราะห์โดยด�าเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รับแบบสอบถาม	 บันทึกลงใน 
แบบฟอร์มที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 จากนั้นท�า 
การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติที่ก�าหนดไว้
	 5.	รวบรวมข้อมลูจากค�าถามปลายเปิด	โดยการจัด
กลุ่มและน�าเสนอเชิงบรรยาย

การจัดกระท�ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้
	 	 1.	 การวิเคราะห ์ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	 โดยวิเคราะห์ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
	 	 2.	การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน	 นิสิต	 บัณฑิต	 และผู้ใช้บัณฑิต	
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในด้านบริบท	 ด้านปัจจัยเบ้ือง
ต้น	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	โดยการหาค่าเฉลี่ย	
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความ
เหมาะสมของหลักสูตรด้านต่าง	 ๆ	 กับเกณฑ์ที่ก�าหนด	 
แล้วน�าค ่าเฉลี่ยที่ ได ้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล 
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ความหมาย	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)	
	 ค่าเฉลี่ย			 ระดับความคิดเห็น
	 4.51	–	5.00		 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด

	 3.51	–	4.50		 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

	 2.51	–	3.50		 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง

	 1.51	–	2.50		 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

	 1.00	–	1.50			 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด

	 3.	น�าแบบสอบถามแบบปลายเปิดแต่ละด้านน�ามา

จัดกลุ่มค�าตอบแล้วน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

บรรยาย

ผลการวิจัย 

	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2556)	 คณะ

วทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ตามความ

คิดเห็นของอาจารย์	นิสิต	บัณฑิต	และผู้ใช้บัณฑิต	โดยรวม

ทั้ง	4	ด้าน	ดังตารางที่	1	และ	2	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก	 (x̄ =4.11	 ,	 S.D.=0.68)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 

จึงสรุปได้ดังนี้	 	

	 	 1.	 ผลการประเมินด้านบริบท	 โดยรวมเห็นว่า 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.29,	S.D.	=	0.67)	

เมือ่พจิารณาตามสถานภาพ	พบว่า	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.28,	S.D.	=	0.65)		

นิสิต	 มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.40,	 

S.D.	=	0.64)	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	

(x̄ =	4.18,	S.D.	=	0.68)

	 	 2.	ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น	โดยรวม

เห็นว ่ามีความคิดเห็นอยู ่ ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.01,	 

S.D.	=	0.74)	เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	พบว่า	อาจารย์

ประจ�าหลักสูตร	มคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก	(x̄	=	3.65,	

S.D.	 =	 0.68)	 นิสิตมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 

(x̄	=	4.15,	S.D.	=	0.73)	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก	(x̄	=	4.22,	S.D.	=	0.79)

	 	 3.	 ผลการประเมินด้านกระบวนการ	 โดยรวม

เห็นว ่ามีความคิดเห็นอยู ่ ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.03,	 

S.D.	=	0.67)	เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	พบว่า	อาจารย์

ประจ�าหลักสูตร	มคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก	(x̄	=	3.78,	

S.D.	 =	 0.65)	 นิสิตมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 

(x̄	=	4.10,	S.D.	=	0.69)	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก	(x̄	=	4.20,	S.D.	=	0.68)
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ตำรำงที่ 1 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	นิสิตและบัณฑิต	ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

			 		ภูมิสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดย 

		 		รวมในแต่ละด้าน	

หมายเหตุ		-*	หมายถึง	ไม่ได้ประเมิน
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	 จากตาราง	1	พบว่า	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	นิสิต	

และบัณฑิต	 เห็นว่าผลการประเมินโดยรวม	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 

มีความคิดเห็นในหลักสูตรในระดับมาก		เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า	 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงจาก

มากไปหาน้อย	 ดังนี้ 	 ด ้านด ้านบริบท	 ด ้านผลผลิต	 

ด้านกระบวนการ	และด้านปัจจัยเบื้องต้น	ตามล�าดับ

	 4.	 ผลการประเมินด้านผลผลิตโดยรวมเห็นว่ามีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.15,	 S.D.	 =	 0.68)	 

เมือ่พจิารณาตามสถานภาพ	พบว่า	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร		 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.03,		S.D.	=	0.64)	

นิสิต	 มีมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.13,	 

S.D.	 =	 0.70)	 บัณฑิต	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 

(x̄	=	4.21,	S.D.	=	0.65)	และผู้ใช้บัณฑิต	มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.24,	S.D.	=	0.71)

ตำรำงที่ 2	ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	 

		 		พ.ศ.	2556)	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ด้านผลผลิต	ได้แก่	ประสิทธิภาพของ 

		 		บัณฑิตด้านวิชาการ	ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ	ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านทักษะการท�างาน

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 ผู้ใช้บัณฑิต	 เห็นว่าผลการ

ประเมินด้านผลผลิตโดยรวม	 มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อด้านบริบทโดยเรียง

จากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้าน

ทักษะการท�างาน	 ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ	

และประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาชีพ	ตามล�าดับ

 

อภิปรายผล

	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาภูมิสารสนเทศ	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2556)	 คณะ

วิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ผู้วิจัย

สามารถอภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	ด้านบริบท

	 	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 โครงสร้างของ

หลักสูตร	 และเนื้อหารายวิชา	 โดยรวมทั้งอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร	นิสิต	และบัณฑิต	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ	

ระดับอุดมศึกษา	 ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น 

ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 สามารถผลิตบัณฑิตให้มี

ความสามารถในการท�างานด้านภูมิสารสนเทศเชิงบูรณา

การและทกัษะการท�างานในวิชาชพี	สอดคล้องกบังานวจิยั

ของเกษมสันต์	พานิชเจริญ	และคณะ	(2558)		รุจิรา	คงนุ้ย	

และคณะ	(2560)	และ	ส�าเรงิ	อ่อนสมัพนัธ์ุ	(2560)		อย่างไร

กต็าม	อาจารย์	นสิติ	และบณัฑติ	ได้มข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิ

จากค�าถามปลายเปิด	 พบว่า	 ควรเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศส�าหรบัการเกษตรและส่ิงแวดล้อม

มากขึ้น	 เน้นการศึกษาแบบภาคปฏิบัติ	 และสาขาภูมิ

สารสนเทศมีลักษณะเป็นสหศาสตร์	 มีการท�างานแบบ

บูรณาการ	 ก�าหนดวัตถุประสงค์จ�าเป็นต้องก�าหนดไปใน

ทิศทางใดทางหนึ่งเท่านั้น	 ด้วยข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร

บุคคลและอื่น	 ๆ	 ดังน้ัน	 การก�าหนดวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรในแต่ละฉบับจึงแปรเปล่ียนตามแนวโน้มด้วย 
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เช่นกัน	วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปี	พ.ศ.2556	จึงเหมาะ

สมแก่แนวโน้มในระยะเวลานัน้	สบืเนือ่งมาในช่วงเวลาหน่ึง	

การปรับปรุงจึงปรับปรุงตามช่วงเวลาและแนวโน้มที่

เปลี่ยนแปลง	 และนิสิตยังขาดความรู ้พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์	 และควรเพิ่มวิชาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศมากขึ้น	เน้นการศึกษาแบบภาคปฏิบัติ

	 2.	ด้านปัจจัยเบื้องต้น

	 	 จากผลการวิจัยพบว่านิสิต	 อาจารย์	 และสื่อ 

การสอน	 เอกสาร	ต�ารา	วัสดุ	อุปกรณ์การศึกษา	สถานที่	

โดยรวมทั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 นิสิต	 และบัณฑิต	 

มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก	แสดงให้เหน็ว่านสิติมทีกัษะ

การท�างาน	 มีความรับผิดชอบ	 มีความมุ่งมั่นในการเรียน	 

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด	สอดคล้องกบังาน

วิจัยของธัชวัสส์	 ตั้งตรงขันติ	 และคณะ	 (2560)	 ได้ศึกษา 

การประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การกฬีาและ	การออกก�าลงักาย	ปรบัปรงุ	พ.ศ.	

2555	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 ผลการวิจัยพบว่าด้านทักษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	มีความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรภร	 

ชัยประเสริฐ	 และคณะ	 (2558)	 ได้ศึกษาการประเมิน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาการ

สอนเคมี	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2554)	ตามรูปแบบซิปป์	

(CIPP	Model)	พบว่า		ผลการประเมนิด้านปัจจัยน�าเข้า	ใน

ภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	การก�าหนด

คณุสมบตัขิองนสิติ	กระบวนการคดัเลอืกนสิิตมีความเหมาะ

สม	อาจารย์มคีณุสมบตั	ิความรู	้ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมใน

การสอน	มคีณุธรรมจรยิธรรม	ในส่วนของสือ่	วสัด	ุอปุกรณ์

พบว่ามจี�านวนเพยีงพอต่อนสิติ	และสอดคล้องกบังานวจิยั

ของส�าเริง	 อ่อนสัมพันธุ์	 (2560)	 ได้ศึกษาการประเมิน

หลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการ

ศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 พบว่า	

อาจารย์และกรรมการประจ�าหลักสูตรมีความคิดเห็นต่อ

ก า รประ เมิ นหลั ก สู ต รศึ กษาศาสตรมหา บัณฑิ ต	 

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาด้านบรบิทและปัจจยัน�าเข้า

มีความสอดคล้องเหมาะสม	 อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์	 นิสิต	

และบณัฑติ	ได้มข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิจากค�าถามปลายเปิด	

พบว่า	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อจ�านวน

นิสิต	 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต�่า	 โปรแกรมไม่รองรับ

การใช้งานในบางรายวิชา	 อุปกรณ์การเรียนมีไม่เพียงพอ

และไม่ทันสมัยและบางชิ้นเกิดความเสียหาย	 ช�ารุด	

สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา	 เทียนทอง	 (2557)	 

ได้ประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	 สาขาการ

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ	 ด้านปัจจัยเบื้องต้น	 มีความ

เหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 พิจารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	ด้านเนื้อหาของหลักสูตร	ด้านคุณลักษณะ

ของอาจารย์	ด้านอปุกรณ์การเรยีนการสอน	ต�าราเรยีน	และ

สถานที่เรียน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

	 3.	ด้านกระบวนการ

	 	 จากผลการวจิยัพบว่า	การจดัการเรยีนการสอน

โดยรวมทั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 นิสิต	 และบัณฑิต	 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

เรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง

กับค�าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร	 มีการก�าหนด

วตัถปุระสงค์การจดัการเรยีนการสอนไว้อย่างชดัเจน	มกีาร

ก�าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน	มี

การจัดล�าดับเนื้อหารายวิชาส�าหรับการจัดการเรียนการ

สอนให้ตรงตามวตัถปุระสงค์	มกีารเลือกใช้รปูแบบการสอน

ได้เหมาะสม	 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพือ่กระตุน้การเรยีนของนสิติ	มกีารจดักจิกรรมหรอืบรูณา

การเพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนได้เหมาะสมกบั

เนื้อหารายวิชา	 มีการจัดกิจกรรมกรรมด้านสังคมเพื่อให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	มีการจัดกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร	 มีการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการ

พัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรภร	 ชัยประเสริฐ	 และคณะ	
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(2558)	 ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	

(หลักสูตร	5	ปี)	สาขาวิชาการสอนเคมี	(หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	 2554)	 ตามรูปแบบซิปป์	 (CIPP	Model)	 เน้ือหา	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต	สาขาวิชาการสอนเคมี	พบว่า	ผลการประเมินด้าน

กระบวนการ	 ในภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก	การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

มีโอกาสค้นคว้าเพิ่มเติม	มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลของหลักสูตรมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของเกษมสนัต์	พานชิเจรญิ	และคณะ	(2558)	ได้ศกึษาการ

ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	(หลักสูตร	5	ปี)	สาขา

วิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา	 (หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	2554)	ตามรปูแบบซปิป์	(CIPP	Model)		การประเมนิ

ในทกุด้านมผีลประเมินอยูใ่นระดับมาก	ผลการประเมนิด้าน

กระบวนกร	 ในภาพรวมพบว่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

มโีอกาสค้นคว้าความรูเ้พิม่เติมมกีารใช้สือ่เทคโนโลยเีพือ่ส่ง

เสรมิการเรยีนรูก้ารวดัและประเมนิผลของหลกัสตูรมคีวาม

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

	 	 การวัดและประเมินผลโดยรวมทั้งอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร	นิสิต	และบัณฑิต	มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก	แสดงให้เห็นว่าการวัดและประเมินผลการเรียน	

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน	 การวัด

และประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 

มีการวัดและประเมินผลรายวิชาก่อนเรียน	 ระหว่างเรียน

และหลังเรียน	อาจารย์มีการแจ้งวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนไว้ชัดเจน	 รูปแบบ	 วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรยีนภาคทฤษฎมีคีวามเหมาะสมชดัเจน	รปูแบบ	วธิกีารวดั

และประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม

ชัดเจน	 มีการแจ้งผลการเรียนที่ให้ผู้เรียนทราบ	อย่างเป็น

ระบบ	 อาจารย์ผู้สอนน�าผลจากการวัดและประเมินผลมา

ปรับปรุงวิธีการสอน	 การให้คะแนนของอาจารย์มีความ

ยตุธิรรมและมาตรฐาน	อาจารย์ผูส้อนใช้วธิกีารประเมนิผล

ที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับ	 อัจฉรา	 เทียนทอง	 (2557)	

เกษมสนัต์	พานชิเจริญ	และคณะ	(25589)	และภทัรภร	ชยั

ประเสรฐิ	และคณะ	(2558)	พบว่าด้านการวดัและประเมนิ

ผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

	 	 การบรหิารหลกัสูตรโดยรวมทัง้อาจารย์ประจ�า

หลักสูตร	 นิสิต	 และบัณฑิต	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก	 แสดงให้เห็นว่าแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความ

ชัดเจนเป็นไปตามที่ก�าหนด	 แผนการศึกษาในหลักสูตรมี

การปฏิบัติเป็นไปตามที่ก�าหนด	 การจัดแผนการเรียน 

ในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตร	 

การจดัรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมกบั

หลักสูตร	 มีการจัดอาจารย์ให ้ค�าปรึกษาให้กับนิสิต 

ด้านการเรียน	การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	

ในมหาวิทยาลัย	 มีความสะดวกรวดเร็ว	 มีวัสดุอุปกรณ์ใน

การเรียน	 การจัดกิจกรรมอย่างพอเพียงและสอดคล้องกับ

การใช้งานในสภาพปัจจบุนั	มสีือ่การเรยีนการสอนเพยีงพอ

และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์ในการ

เรยีนการสอนมคีณุภาพสามารถใช้งานได้	อาจารย์สอนตรง

ตามคุณวุฒิและประสบการณ์	หลักสูตร	มีการทวนสอบผล

สัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้	

	 4.	ด้านผลผลิต

	 	 จากผลการวจิยัพบว่า	ประสทิธภิาพของบณัฑติ

ด ้านวิชาการโดยรวมทั้ งอาจารย ์ประจ�าหลักสูตร	 

นิสิต	บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก	 แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับ

ทฤษฎสีาขาวชิาทีส่�าเรจ็การศกึษา	บณัฑติมีความรูใ้นสาขา

วิชาในระดับเท่าเทียมกันกับบัณฑิตในสาขาเดียวกันที่จบ

จากสถาบันการศกึษาอืน่	บณัฑติมคีวามสามารถในการคิด

วิเคราะห์และการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา	 บัณฑิตมี

ความสามารถการน�าความรู้ที่มีในสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของภัทรภร	ชัยประเสริฐ	และคณะ	(2558)	ได้ศึกษา

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 (หลักสูตร	 5	 ปี)	

สาขาวชิาการสอนเคม	ี(หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2554)	ตาม
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รูปแบบซิปป์	 (CIPP	Model)	 	 พบว่าผลการประเมินด้าน

บรบิท	ในภาพรวมของวตัถปุระสงค์	โครงสร้างของหลกัสตูร

และเนื้อหารายวิชา	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	พบว่า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 หลักสูตรและโครงสร้างของ

หลักสูตรในทุกหมวดวิชามีความเหมาะสม	เนื้อหารายวิชา

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรและความต้องการ

ของสังคม	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	เกษมสันต์	พานิชเจริญ	และคณะ	(2558)	

ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	(หลักสูตร	

5	ปี)	สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา	(หลักสูตร

ปรับปรุง	 พ.ศ.	 2554)	 ตามรูปแบบซิปป์	 (CIPP	Model)	 

พบว ่าผลการประเมินด ้านบริบท	 ในภาพรวมของ

วัตถุประสงค์	 โครงสร้างของหลักสูตร	และเนื้อหารายวิชา

มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 โดยวัตถุประสงค์ของ

หลกัสตูร	หลกัสตูรและโครงสร้างของหลกัสตูรในทกุหมวด

วิชามีความเหมาะสม	 เน้ือหารายวิชาสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของสังคม

สามารถน�าไปประยุกต์ในวิชาชีพ	และผลการประเมินด้าน

ผลผลิต	 ในภาพรวมพบว่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	

นิสิตมีผลการเรียนรู้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน

ระดับมาก	 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ของนิสิตในระดับมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ภัทรภร	 ชัยประเสริฐ	 และคณะ	 (2558)	 ได ้ศึกษา 

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 (หลักสูตร	 5	 ปี)	

สาขาวชิาการสอนเคม	ี(หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2554)	ตาม

รูปแบบซิปป์	 (CIPP	Model)	 พบว่าผลการประเมินด้าน

บรบิท	ในภาพรวมของวตัถปุระสงค์	โครงสร้างของหลกัสตูร

และเนื้อหารายวิชา	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	พบว่า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 หลักสูตรและโครงสร้างของ

หลักสูตรในทุกหมวดวิชามีความเหมาะสม	เนื้อหารายวิชา

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรและความต้องการ

ของสังคม	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ	 และผล 

การประเมินด้านผลผลิต	 ในภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก	 นิสิตมีผลการเรียนรู้คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ในระดับมาก	 ผู้ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของนิสิตในระดับมาก

   

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้

	 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วชิาภมูสิารสนเทศ	คณะวทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	 ตามแนวคิดของ	 Daniel	 Stufflebeam	

(1983)	 สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรได้รับการประเมินทั้ง 

ด้านบริบท	 ด้านปัจจัยเบื้องต้น	 ด้านกระบวนการ	 และ 

ด้านผลผลิต	ซึ่งการประเมินพบว่าด�าเนินการของหลักสูตร

ที่ผ่านมามีพัฒนาการอย่างไร	 ทั้งนี้ได้สะท้อนคุณภาพของ

การประเมินหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 

โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก	ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องจงึท�าให้

ทราบว่าหลักสูตรมีข้อดีและข้อด้อยในบางประการ	 ซ่ึงจะ

น�าไปเป็นแนวทางและสารสนเทศในการปรบัปรงุหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 คณะ

วิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในป ี

การศึกษา	2561	ต่อไป

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรน�าผล

การวิจัยไปใช้โดยการเพิ่มรายวิชาภาคปฏิบัติให้มากขึ้น		

	 	 1.2		ควรเน้นความรูด้้านภาษาองักฤษเกีย่วกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และเครื่องมือเฉพาะทางด้าน

ภูมิศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพของ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 	 2.2	 ควรศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้	 (Learning	

Outcome)	 ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่	21
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สงัคมทีส่่งเสรมิทกัษะปฏบิตั	ิ2.	ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมการเรยีน
การสอนของเดวส์ีร่วมกับเครือข่ายการเรยีนรูท้างสงัคมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีนผดงุนาร	ีกลุม่เป้าหมาย
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โรงเรียนผดุงนารี	 จ�านวนนักเรียน	 48	 คน	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 (1)	 แผน 
การจัดการเรียนรู้	 (2)	 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ	 (3)	 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน	 (4)	 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	 และ	 
(5)	แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน	การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์	5	ขั้นตอนร่วมกับเครือข่ายการ
เรยีนรู้ทางสงัคม	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามสนใจในการศกึษาเนือ้หาและใบความรูก่้อนการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้าเป็นอย่าง
ดี	 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 จึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากใบความรู้	และปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน	และสามารถน�า
ความรู้ตลอดจนทักษะการปฏิบัติที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายในอนาคตต่อไป	2.	นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมมีความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดี	(x̄	=	2.38,	S.D.	=	0.43)	และ	3.	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
รู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	พบว่านักเรียนพึงพอใจในระดับมาก	 
(x̄	=	4.12,	S.D.	=	0.68)
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were:	1.	to	develop	Davies'	teaching	activities	in	conjunction	with	

a	social	learning	network	that	promotes	practical	skills,	2.	study	student	satisfaction	on	learning	activities	

by	using	Davies'	teaching	activities	in	conjunction	with	social	learning	networks	for	Mattayomsuksa	4	

Student	of	Phadungnaree	School.	Target	group	was	48	students	in	Mattayomsuksa	4	at	Phadungnaree	

school.	The	research	instrument	were	(1)	Davies'	teaching-learning	plan,	(2)	practical	Skills	assessment,	

(3)	interview	form,	(4)	the	learning	diary	and	(5)	a	measure	of	student	satisfaction.	The	data	analyzed	

were	the	qualitative	data	and	the	quantitative	data	by	means	of	arithmetic	mean,	percentage,	and	

standard	deviation.	

	 The	results	revealed	that:	1)	Davies'	teaching-learning	management	involves	5	steps	in	conjunction	

with	the	social	learning	network	found	that	students’	attention	to	the	content	of	the	knowledge	sheet	

comes	before	the	learning	activities	and	there	can	fix	the	problem	themselves	through	shared	ideas	

by	social	learning	network.	As	a	result,	the	activities	of	the	students	can	solve	problems	beyond	the	

knowledge	sheet	and	complete	activities.	Participate	in	activities	learning	and	teaching	In	full	class	

And	can	apply	the	knowledge	and	practical	skills	to	be	applied	in	a	variety	of	operations	in	the	future,	

2.	Students	who	were	taught	by	using	davies'	teaching	activities	with	social	learning	network	had	the	

ability	to	perform	activities	at	good	level	and	3.	Student	satisfaction	with	learning	management	using	

davies'	teaching	activities	together	with	the	social	learning	network	had	their	satisfaction	toward	the	

learning	activities	at	a	high	level.

KEYWORDS:	PRACTICAL	SKILLS	/	TEACHING	ACTIVITIES	OF	DAVIES	/	SOCAIL	LEARNING	NETWORK

บทน�า  

	 ในความเปลีย่นแปลงของโลกปัจจบุนัในศตวรรษที่	

21	 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสอดคล้องกับ

สงัคมในยคุใหม่จงึต้องฝึกความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม	

การเรียนรู้และการฝึกฝนท่ีดีจะช่วยให้บุคคลมีทักษะที ่

สูงขึ้น	การเรียนรู้นั้นจะต้องเน้นที่การเรียนภาคปฏิบัติหรือ

การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	 ทดลอง	 สื่อสารในมุมมอง

ใหม่กับผู้อื่นเสมอ	ตลอดจนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	ได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	ครูผู้สอนไม่ต้องเน้นการสอน

เพียงอย่างเดียว	 การออกแบบการเรียนรู้จะต้องเน้นสร้าง

แรงบัลดาลใจ	 เป็นครูฝึกไม่ใช่ครูสอน	 (วิจารณ์	 พานิช,	

2555)	 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ีส่งเสริมให้

นกัเรียนพฒันาคณุลกัษณะทีส่�าคญัของนกัเรียนในศตวรรษ

ที่	 21	 คือนักเรียนแต่ละระดับการศึกษา	 ได้รับการพัฒนา

ขีดความสามารถ	 เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของ

แต่ละบุคคล	 และมีคุณลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์	 มีองค์ความรู้ที่ส�าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที	่21	รวมทัง้ทักษะการด�ารงชวีติ	และทกัษะความ

รู้ความสามารถ	 และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบ

สนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ	 มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ	 แสดงความเห็น

และลักษณะเฉพาะของตน	 ความสนุกสนานและการเล่น

เป็นส่วนหนึง่ของงาน	การเรยีนรูแ้ละชวีติทางสังคมการร่วม

มอื	ต้องการความเรว็ในการสือ่สาร	การหาข้อมลู	และตอบ
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ค�าถาม	สร้างนวตักรรมต่อทกุสิง่ทกุอย่างในชวีติ	ส�านกังาน

เลขาธิการสถาการศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2560)	

โรงเรียนผดุงนารี ได ้จัดหลักสูตรให ้ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่	4	เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	วิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	จ�านวน	1.0	หน่วยกิต	และเรียนวิชา

คอมพวิเตอร์เพิม่เตมิจ�านวน	1.0	หน่วยกติ	เพือ่เป็นพืน้ฐาน

ความรู้ให้นักเรียนสามารถไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติงานได้

อย่างหลากหลายในอนาคต	 (กลุ ่มงานบริหารวิชาการ

โรงเรียนผดุงนารี,	2559)

	 ผูว้จิยัได้ส�ารวจข้อมลูเกีย่วกับการเรยีนการสอนของ

นกัเรยีนจากครปูระจ�าวชิาและนกัเรยีนกลุม่เป้าหมาย	โดย

ผูว้จัิยได้มาจากการสงัเกตและสมัภาษณ์	รวมท้ังได้มโีอกาส

สอนนกัเรยีนในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีหน่วย

การจัดการเรียนรู้ที่	 5	 เรื่องหลักการน�าเสนอผลงานด้วย

โปรแกรม	Microsoft	PowerPoint	และเรื่องหลักการน�า

เสนอผลงานด้วยโปรแกรม	Proshow	Gold	ในภาคเรียน

ที	่1	ปีการศกึษา	2560	โรงเรยีนผดงุนาร	ีซึง่พบสภาพปัญหา

การจัดการเรียนการสอนพบว่า	 นักเรียนมีผลคะแนนการ

ปฏบิตักิจิกรรมน้อย	เนือ่งจากกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอนในชั่วโมงเรียนผู้วิจัยต้องท�าการสอนทฤษฎีก่อนจึงใช้

เวลาในการสอนทฤษฎีค่อนข้างนานมากกว่าให้นักเรียนได้

ลงมือปฏิบัติ	คิดวิเคราะห์	แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	ต้อง

ได้รับค�าแนะน�าจากครแูละเพือ่น	ในการปฏิบตักิจิกรรมการ

เรียนรู้และใบงาน	 นักเรียนจึงน�าทฤษฎีที่มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติกิจกรรมของตนเองได้น้อย	 (รายงานผลการ

ด�าเนินงานการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถาน

ศึกษา,	 2559)	 ปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมได้ถึงแม้ว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเน้ือหาที่ผู้

สอนท�าการอธบิาย	แต่นกัเรยีนขาดทกัษะการปฏบิตัทิีเ่ป็น

ขั้นตอน	 ท�าให้การจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมได้เป็นส่วนน้อย	 นอกจากนั้นนักเรียนยังเน้นที่จะ

ให้ความสนใจทฤษฎีมากกว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรม	

ท�าให้นกัเรียนไม่มทีกัษะการปฏบิตัท่ีิจะน�ามาประยกุต์ใช้ใน

การท�ากิจกรรมในชั้นเรียน	เมื่อพบปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง

จ�าเป็นต้องจดักระบวนการสอนและรปูแบบการสอนท่ีช่วย

แก้ปัญหาดังกล่าว	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 

มีทักษะปฏิบัติ	 ที่จะส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์	

สงัเคราะห์	และน�าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวนั	รวมทัง้ต้อง

เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามน่าสนใจ	การจดัการ

เรียนการสอนที่น�ากระบวนการเรียนรู ้แบบต ่าง	 ๆ	 

น�าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน

	 ส�านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพ

เยาวชน	 (2557)	 ได้กล่าวถึงทักษะปฏิบัติไว้ว่าเป็นทักษะ

ความสามารถในการกระท�า	 การลงมือท�าหรือการปฏิบัติ	

ซ่ึงต้องอาศัยความรู	้ความคิดหรอืประสบการณ์เป็นพืน้ฐาน

ในการกระท�า	 และเมื่อกระท�าแล้วมักเกิดความรู้	 ความ

เข้าใจเพิ่มขึ้นตามมา	โดยทั่วไปเมื่อบุคคลจะลงมือท�าสิ่งใด

ส่ิงหน่ึง	 ก็จะต้องรู้วิธีการท�าสิ่งน้ันก่อน	 วิธีการจะระบุขั้น

ตอนหรือกระบวนการในการท�าว่า	เริ่มต้นขั้นที่	1	ท�าอะไร	

ต่อไป	2,	3,	4,…	จะท�าอะไร	เมื่อรู้วิธีการแล้วผู้ท�าจะต้อง

ลงมอืท�าตามวธิกีารหรอืขัน้ตอนนัน้	จนกระทัง่ท�าได้	ท�าเป็น	

ท�าคล่อง	ท�าช�านาญ	จึงเกิดเป็นทักษะในระดับต่าง	ๆ	กัน	

ดงันัน้	ทกัษะปฏบิตัจิงึหมายถงึความสามารถในการกระท�า

ที่มีลักษณะเป็นขั้นตอน	 คือ	 มีการด�าเนินการอย่างเป็น

ล�าดับขั้นตอน	 หรือเป็นกระบวนการ	 (Process)	 ทักษะ

ปฏิบัติจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า	 ทักษะกระบวนการ	

(Process	skills)	โดยประเภทของทกัษะปฏบิตัใินศตวรรษ

ที	่21	คอื	ทกัษะกระบวนการปฏิบตั	ิ(Performance	skills)	

หมายถึงความสามารถในการกระท�า	 หรือการปฏิบัติงาน 

ใด	 ๆ	 อย่างเป็นล�าดับข้ันตอน	 เพื่อให้งานนั้นส�าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ของการกระท�า	ทกัษะนีส้ามารถสังเกตเหน็ได้

โดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้กระท�า	 เช่น	

ทักษะการพูด	อ่าน	เขียน	ทักษะการเย็บปักถักร้อย	ทักษะ

การท�างานช่าง	 ทักษะการวาดรูป	 เล่นดนตรี	 และอื่น	 ๆ	 

อีกมาก	 ทักษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยีซ่ึงเป็นทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	21	นับเป็นทักษะที่จัดอยู่ในประเภทนี้

	 การจัดการเรียนรู้ท่ีพบว่าสามารถส่งเสริมให้เกิด
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ทักษะปฏิบัติได้รูปแบบหน่ึง	 คือรูปแบบการเรียนการสอน 

ของเดวีส์	 (1971)	 ซึ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติของนักเรียน	 

โดยแบ่งทักษะออกเป็นทักษะย่อย	 ๆ	 การฝึกให้นักเรียน

สามารถท�าทักษะย่อย	 ๆ	 เหล่าน้ันได้ก่อนแล้วจึงค่อย	 ๆ	

เชื่ อมโยงต ่อกันเป ็นทักษะใหญ ่ 	 ซึ่ งมี รูปแบบของ

กระบวนการจดัการเรยีนการสอน	5	ขัน้ตอนคอื	1)	ข้ันสาธติ

ทักษะ	ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้เห็นทักษะหรือการกระ

ท�าทีต้่องการให้นกัเรยีนท�าได้ในภาพรวม	2)	ขัน้สาธติทกัษะ

ย่อย	 3)	 ขั้นฝึกปฏิบัติ	 โดยนักเรียนลงมือปฏิบัติทักษะ 

ย่อยด้วยจนเองและไม่มีการสาธิตอีก	 4)	 ให้เทคนิควิธีการ

หลังจากนักเรียนปฏิบัติ ได ้แล ้ว 	 5) 	 ปฏิบัติทักษะ 

ที่สมบูรณ์	(Davies,	1971	อ้างอิงใน	มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช,	 2544)	 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติที่

สมบูรณ์	 และเครือข่ายการเรียนรู ้ทางสังคม	 (Social	

Learning	 Network	 :	 SLN)	 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนของเดวส์ี	โดยส่งเสรมิให้นกัเรยีน

ได้มีการแสวงหาความรู้ด้วยหรือผ่านเครือข่ายการเรียนรู้

ทางสังคมที่ครูผู้สอนจัดเตรียมไว้	 เพื่อช่วยให้การจัดการ

เรียนการสอนที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันนักเรียนคนอื่น	 ๆ	

และเป็นช่องที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้หรือ

ความคิดเห็นในเนื้อหารายวิชาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ

จ�ากัดในเรื่องของสถานท่ีและเวลาตลอดจนนักเรียน

สามารถทบทวนเนื้อหาได้ทุกที่	ทุกเวลา	(Gurhan	Durak,	

2017)	 เพื่อจะได้น�าความรู้ที่ได้มาต่อยอดให้เกิดทักษะ

ปฏิบัติ

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั	เรือ่ง	การส่งเสรมิทกัษะปฏบิตั	ิโดยใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์	 ร่วมกับเครือข่ายการ

เรยีนรู้ทางสงัคม	ของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีน

ผดงุนารี	โดยใช้วจัิยเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดักจิกรรมการเรยีน

รูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั	โดยมรีปูแบบวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	

(Action	 Research)	 ที่พบว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เป็นการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการแก้

ปัญหา	 โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างาน	 รวมถึง

การจัดการเรียนรู้	 สอดคล้องกับปัญหาท่ีผู้วิจัยพบซึ่งเป็น

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน	และเปิด

โอกาสให้ผูส้อนได้ปรบัปรงุและพฒันารปูแบบกระบวนการ

จัดการเรียนรู ้เป็นวงจรไปจนกว่าจะได้ผลที่พึงพอใจ	 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบ	ซึ่งแบ่งเป็น	4	ขั้นตอน	คือการวางแผน	(Plan)	การ

ลงมือปฏิบัติจริง	 (Act)	 การสังเกต	 (Observe)	 และการ

สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)	เพื่อน�าผลไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติการขั้นต่อไปในวงจรใหม่	 จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้

ปัญหาได้จริง	 หรือพัฒนาสภาพการณ์ของส่ิงที่ศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 (Kemmis	 &	 Mctaggart,	 1990	

อ้างอิงใน	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2553)

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาการปฏิบัติการส่งเสริมทักษะปฏิบัติ	

โดยใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนของเดวส์ีร่วมกบัเครอืข่าย

การเรียนรู้ทางสังคม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	

โรงเรียนผดุงนารี	

	 2.	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 

ของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม

วิธีการศึกษา 

	 การวจิยัคร้ังนีด้�าเนนิการตามหลักการของการวจัิย

เชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 ตามแนวคิดของ	

Kemmis	and	McTaggart	เป็นวิธกีารด�าเนนิการตามวงจร

การปฏิบัติ	(Action	Research	Spiral)	ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อ

ไปนี้	

	 	 ขั้นที่	1	ขั้นวางแผน	(Plan)

	 	 ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	(Action)

	 	 ขั้นที่	3	ขั้นสังเกตการณ์	(Observe)

	 	 ขัน้ที	่4	ขัน้การสะท้อนผลการปฏบิตั	ิ(Reflect)

	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้	 คือ	 นักเรียนห้อง

คณิตศาสตร์	 –	 วิทยาศาสตร์	 จ�านวน	 1	 ห้องเรียน	 
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เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/5	 โรงเรียนผดุงนารี	 

อ.	 เมืองมหาสารคาม	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	48	คน	

โดยผูว้จิยัได้ท�าการเลือกลุม่เป้าหมายโดยวธิกีารเลอืกแบบ

เจาะจง	 และผู ้วิจัยได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู ้โดยใช้

กจิกรรมการเรยีนการสอนของเดวส์ี	ประกอบไปด้วย	5	ขัน้

ตอน	 ได้แก่	 1)	 ขั้นสาธิตทักษะ	 2)	 ขั้นสาธิตทักษะย่อย	 

3)	 ขั้นฝึกปฏิบัติ	 4)	 ให้เทคนิควิธีการ	 5)	 ปฏิบัติทักษะที่

สมบรูณ์	ร่วมกบัเครอืข่ายการเรยีนรูท้างสงัคม	เข้ามามส่ีวน

ร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนดงันี	้1)	จดัเตรยีม

แหล่งเนื้อหา	 ใบงาน	 ใบความรู้	 ร่วมกับขั้นสาธิตทักษะ	 

2)	 ศึกษาแหล่งเนื้อหาการเรียนรู ้ร ่วมกับขั้นฝึกปฏิบัติ	 

3)	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับเทคนิควิธีการ	 ร่วมกับ

ขั้นให้เทคนิควิธีการ	4)	ใช้ในการส่งชิ้นงาน	และตรวจสอบ

สถานะการเรียน	ร่วมกับขั้นปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย1)	
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมการเรียนการสอนของ
เดวส์ีร่วมกบัเครอืข่ายการเรยีนรูท้างสงัคม	2)	แบบประเมนิ
ทกัษะปฏบิติั	3)	แบบสัมภาษณ์ผู้เรยีน	4)	แบบบนัทกึอนทุนิ
ของนักเรียน	5)	แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 	 1.	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
	 	 	 น�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากนักเรียน	ผู้ร่วมวิจัย	และผู้วิจัยมาวิเคราะห์
ตีความ	 และสรุปผล	 แล้วรายงานผลในรูปแบบของการ
บรรยาย
	 	 2.	ข้อมูลเชิงปริมาณ
	 	 	 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติ	และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน	ค�านวณหา
ค่าเฉลี่ย	(x̄)	และส่วน	เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

ผลการศึกษา 
	 1.	ผลการศกึษาการปฏบิตักิารส่งเสรมิทกัษะปฏบิตัิ
ของนกัเรยีนโดยใช้กจิกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วม
กับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
	 	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	โดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนของเดวีส ์ 	 ร ่วมกับหลักการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ	 วิชาตารางการท�างาน	 นักเรียนห้อง
คณติศาสตร์	–	วทิยาศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีน
ผดุงนารี	 จ�านวน	3	แผนการจัดการเรียนรู้	 ซึ่งเป็นการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นส่งเสรมิทกัษะปฏบิตัขิองนกัเรยีน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์	5	ขั้นตอน	คือ	
1)	ขั้นสาธิตทักษะ	2)	ขั้นสาธิตทักษะย่อย	3)	ขั้นฝึกปฏิบัติ	
4)	 ให้เทคนิควิธีการ	 และ	 5)	 ปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ	์ 
จากการด�าเนินการจัดกิจกรรม	 พบว่า	 การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ดังกล่าว	 นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษา
เน้ือหา	 ใบความรู้มาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
อย่างด	ีเมือ่เข้าสูข่ัน้ตอนตามรปูแบบการสอนทกัษะปฏบิตัิ
ของเดวีส์	นักเรียนให้ความสนใจในกระบวนการสาธิตจาก

ผู ้สอน	 ตลอดจนมีการจดบันทึกขั้นตอนที่ส�าคัญของ 
การสาธิตเพื่อท่ีจะน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของ
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ตนเอง	 และนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่าน 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สังคมจึงส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม
ครบถ้วน	 สมบูรณ์	 ทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่และสามารถน�า
ความรู้ตลอดจนทักษะการปฏิบัติที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้อย ่างหลากหลายในอนาคตต ่อไป	 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนโดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.38	 และม ี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ	0.43
	 	 1.1	ผลการปฏบิตักิารส่งเสรมิทกัษะปฏบิตัขิอง
นักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับ
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
  	 ผู้วจัิยได้เกบ็ข้อมลูหลงัจากทีไ่ด้ท�าการสอน
ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้	 และได้วัดความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละวงรอบปฏิบัติการ
ของนักเรียน	จ�านวน	48	คน	ผลการทดสอบในตารางที่	1

ตารางที่ 1	 ผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติ	 

    กจิกรรมของนกัเรยีนในวงรอบปฏบิตักิารที	่1-3

	 จากตารางที่	 1	 จะสังเกตได้ว่าพัฒนาการความ
สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่ได้จากการวัด
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละ 
วงรอบนั้น	 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในการปรับ
แผนการปฏบิตักิารในแต่ละวงรอบ	โดยในวงรอบปฏบิตักิาร
ที	่3	มรีะดบัความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีน
โดยรวมสูงสุด	(x̄	=	2.38,	S.D.	=	0.43)
	 2.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
	 	 ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนข
องเดวส์ีร่วมกบัเครอืข่ายการเรยีนรูท้างสงัคม	วชิาตารางการ
ท�างาน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/5	 โรงเรียนผดุง
นาร	ีพบว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู	้เมือ่
เทยีบกับเกณฑ์อยูใ่นระดับพงึพอใจมาก	โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	
4.12	และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ	0.68
	 	 2.1	ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
	 	 	 ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน	 
ผูว้จัิยได้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าส�ารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน	 ผลการ
วเิคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่	(x̄)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
(S.D.)	รายละเอียดดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
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	 จากตารางที	่2	ผลการวเิคราะห์ข้อมูล	พบว่านกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/5	โรงเรียนผดุงนารี	ที่เรียนในรายวิชา	
ตารางการท�างาน	โดยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ
เดวีส์	ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมเฉลี่ยทั้ง	4	ด้านการ
ประเมินพบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก	(x̄	=	4.12,	S.D.	=	0.68)	เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ด้านความรู	้(x̄	=	4.17,		
S.D.		=	0.64)	รองลงมาคือ	ด้านเคร่ืองมือและสือ่ทีใ่ช้ในการ
จัดการเรียนรู้	(x̄	=	4.15,	S.D.	=	0.73)	ด้านบรรยากาศใน
ชั้นเรียนขณะปฏิบัติการเรียนรู้	 (x̄	 =	 4.12,	 S.D.	 =	 0.71)	
และด้านกระบวนการการจัดกจิกรรมการเรียนรู้	(x̄	=	4.06,		
S.D.	=	0.67)	ตามล�าดับ

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร ่วมกับเครือข่าย 
การเรยีนรูท้างสงัคม	ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่4/5	รายวิชาตาราง 
การท�างาน	
	 จากผลการประเมนิทกัษะปฏบัิตขิองนกัเรยีนทีเ่รียน
ด้วยกจิกรรมนี	้พบว่า	นักเรียนมีทกัษะปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก	
โดยทักษะปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละวงรอบปฏิบัติการจะ
ค่อย	ๆ 	เพ่ิมขึน้	ซึง่แบ่งตามองค์ประกอบของทกัษะปฏบิตั	ิ5	
ขั้นของเดวีส์	 พบว่า	 นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ	 ด้านให้ความ
สนใจในขั้นตอนของการสาธิตจากผู้สอน	 ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนการสาธิตย่อย	 ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง	น�าเทคนคิวธิกีารมาปรบัใช้ในการปฏบัิตกิจิกรรม	
ปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน	 สมบูรณ์	 มีการพัฒนาขึ้นทั้ง	 5	
รายการ	 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทีส่่งเสรมิทกัษะปฏบิตัขิองนักเรียน	และแนวทางการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของเดวีส์
(1971)	 เป็นรูปแบบนี้ช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติของนักเรียน	 มีรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน	5	ขัน้	ประกอบด้วย	1)	ขัน้สาธิตทกัษะ	ทีเ่ข้ามาส่งเสรมิ
ทักษะด้านการสงัเกต	ท�าให้นักเรยีนมคีวามสงัเกตและจดจ�า

ขั้นตอนการสาธิตจากผู้สอน	 2)	 ขั้นการสาธิตทักษะย่อย	 
เข้ามาส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตและท�าตามไปที่ละส่วน
พร้อมกบัผูส้อน	3)	ขัน้ให้นกัเรยีนปฏบิติั	เข้ามาส่งเสรมิทกัษะ
ด้านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมจากการน�าทักษะย่อยนั้นมารวมจนท�าได้	4)	ขั้นให้
เทคนคิวธีิการ	เข้ามาส่งเสริมทกัษะด้านการลงมือปฏบัิติและ
การผนวกเทคนคิวธีิการในการปรบัใช้ในการปฏบิติักจิกรรม
ของตนเอง	 5)	 ขั้นปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์	 เข้ามาส่งเสริม
ทกัษะด้านการฝึกปฏบิตั	ิจนกระทัง่สามารถปฏิบตัไิด้สมบรูณ์	
และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 โดยใช้	 Schoology	 
ซึง่สอดคล้องกบั	อมร	วฒันธรีางกรู	(2560)	เป็นเวบ็ไซต์ทีใ่ห้
บริการทางด้านการศึกษา	ที่ผู้สอนสามารถสร้างและบริการ
จัดการบทเรียน	 (Course	 Wara)	 การมอบหมายงาน	 
การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักเรียน	 ในขณะที่นักเรียน
สามารถเข้าระบบเพื่อท�าการศึกษาบทเรียน	การส่งงานที่ได้
รับมอบหมาย	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการบันทึก
การเรียนรู ้	 จึงท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนและ
นกัเรียน	เป็นการได้เปิดการเรยีนการสอสนในมมุมองใหม่	ๆ 	
ให้กับนักเรียน	 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ
เดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 เป็นกิจกรรมที่
เน้นนกัเรยีนเป็นศนูย์กลาง	การได้ให้นกัเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิ	
สื่อสารในมุมมองใหม่และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 โดยที่
ผู้สอนไม่ต้องเน้นการสอนเพียงอย่างเดียว	ความสนุกสนาน
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 
นาราภทัร	ยกไว้	(2558)	ได้ท�าวจิยัเรือ่งการสอนด้วยรปูแบบ
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์	 พบว่า	 การสอนทักษะปฏิบัติของ 
เดวีส์	 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างดีและทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จริยา	
สงเคราะห์	 (2558)	 พบว่า	 การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์	
นกัเรยีนสามารถน�าองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้	และนกัเรียน
มีการลงมือปฏบิติัอย่างต่อเนือ่งเป็นล�าดับขัน้ตอน		สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 รุ่งนภา	 โรจนบุรานนท์	 (2556)	 พบว่า	 
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์	 นักเรียน 
มีความสนใจในการเรียน	 มีความรู ้	 ความเข้าใจ	 และ 
ทักษะปฏิบัติมากขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธนารักษ์	
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สารเถื่อนแก้ว	(2557)	พบว่า	รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์	 ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติได้ลงมือปฏิบัติ 
จึงท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติ 
จนเกิดความช�านาญมากขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	
บปุผา	กตัยิงั	(2557)	พบว่า	รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบัติของเดวีส์	 นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ	สร้าง
เสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกนั	มคีวามสขุสนกุกบัการเรียนรู้	สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ	 วรางคณา	 เวชพูล	 (2559)	 พบว่า	 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์	นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก	
	 2.	การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอ
นของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมท�าให้
นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนรู้
	 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมการเรียนการสอนของเดวส์ี
ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 หลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน	พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโดยใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนของ
เดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของการเรียนรู้	 โดยเฉพาะด้าน
บรรยากาศในชั้นเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้	 ที่ส่ง
เสรมิการเรยีนรูใ้ห้นกัเรียนมทีกัษะปฏบิตั	ิอกีท้ังเครือ่งมอืและ
สื่อที่ใช้มีความทันสมัย	 น่าสนใจ	 ง่ายต่อการใช้งาน	 รวมทั้ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติักจิกรรมในชวีติประจ�าวนัได้	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	
เซาซิง	 (2014),	 วรางคณา	 เวชพูล	 (2559)	 และ	 นิตยา	 
เต็งประเสริฐ	 (2557)	 ที่กล่าวว่า	 การเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติเป ็นการพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ด	ี 
โดยแบ่งงานออกเป็นทกัษะย่อย	และล�าดบังานจากง่ายไปหา
ยากแล้วให้นกัเรียนฝึกปฏบิตักิจิกรรมในสถานการณ์ใกล้เคยีง
 สรุปได้ว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนของเดวีส์ร่วมกับเครือข่ายการ
เรยีนรูท้างสงัคม	ช่วยส่งเสรมิทกัษะปฏบิตัขิองนกัเรยีน	ท�าให้
นักเรียนมีกระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นข้ัน
ตอน	 มีความต้ังใจใฝ่เรียนรู้	 มีการวางแผนการท�างานอย่าง
เป็นระบบ	รวมถงึท�าให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ	กระตอืรอืร้น
ในการปฏบัิตกิจิกรรม	มคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู	้ท�าให้การเรยีนรูข้องนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

Promotion of Solving Problems Thinking Based on Polya with Social Medias  
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 (1)	 ศึกษาปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 
ตามแนวคิดของโพลยา	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	(2)	ศึกษาความสามารถด้านการคิดแก้
ปัญหา	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	(3)	ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	 
ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 38	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่	 (1)	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล	 (2)	 แบบวัดความสามารถการคิดแก้ปัญหา	 (3)	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	
(4)	แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 การปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม	ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับดี	(2)	นักเรียนที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม	 มีคะแนนความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหา	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	(3)	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	(1)	to	study	the	enhancement	of	problem	solving	thinking	by	

using	problem	solving	activity	based	on	Polya’s	 techniques	with	social	media,	 (2)	 to	study	students’	

problem	solving	thinking	ability,	and	(3)	to	study	the	students’	satisfaction	towards	the	learning	activity.	

Target	group	of	the	research	was	students	in	Mattayomsueksa	5	in	Keannakorn	Witthayalai	School	who	

studied	in	the	second	semester	of	2017	academic	year.	Tools	were	used	in	the	research	consisted	of	(1)	

problem	solving	lesson	plans	based	on	Polya’s	techniques	with	social	media,	(2)	problem	solving	thinking	

ability	assessment	form,	(3)	satisfaction	form,	(4)	student’s	learning	reflection	form.	Statistic	used	were	

included	percent,	average,	and	standard	deviation.

	 The	research	findings	revealed	as	follows:	(1)	the	study	of	problem	solving	thinking	enhancement	

by	using	problem	solving	activity	based	on	Polya’s	techniques	with	social	media	showed	that	the	learning	

activities	improved	the	students’	problem	solving	thinking	to	good	level,	(2)	the	students	who	studied	

with	problem	solving	lesson	plans	based	on	Polya’s	techniques	with	social	media	had	their	problem	

solving	thinking	ability	higher	than	the	course	criteria	at	70	percent,	(3)	the	students	were	highly	satisfied	

to	overall	of	the	learning.

KEYWORDS: PROBLEM	SOLVING	THINKING	/	POLYA’S	TECHNIQUES	/	SOCIAL	MEDIA	.

บทน�า

	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์การเพือ่ความ

ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (OECD)	 และได้เข้าร่วม

กจิกรรมองค์การ	คอื	โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาติ	

(PISA)	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2543	 โครงการดังกล่าวได้ประเมิน

สมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ	 15	 ปี	 ด้าน 

การรู้เรื่องการอ่าน	 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์	 และการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์	โดยท�าการประเมิน	3	ปีต่อครั้ง	และก�าหนดให้

มกีารประเมนิด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื	(Collaborative	

Problem	 Solving)	 เพิ่มเติมจากการประเมินท่ีผ่านมา	 

อีกทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องมือ	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	โดยส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา	ได้จดั

ท�าชุดฝึกอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียน	 สู่ความพร้อม 

ในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	 (PISA)	 จ�านวน	 5	

รายการ	คอื	ชดุฝึกอบรมการยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีน	สูค่วาม

พร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	(PISA)	เรื่องที่	1	

การรู้เรื่อง	PISA	เรื่องที่	2	การรู้เรื่องการอ่าน	เรื่องที่	3	การรู้

เรื่องคณิตศาสตร์	เรื่องที่	4	การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์	และเรื่อง

ที	่5	การแก้ปัญหาแบบร่วมมอื	(ส�านกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษา,	 2560)	 การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ	 เป็นการแก้

ปัญหาร่วมกันตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไป	 โดยน�าผลประโยชน์ที่

ต้องการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดเพื่อหาทางออกร่วมกัน	

มากกว่าการประนีประนอมกับทุกฝ่าย	ซึ่งการแก้ปัญหามีวิธี

การและทางออกมากกว่าหน่ึงช่องทาง	 ที่จะสามารถน�าทุก

ฝ่ายไปสู่จุดที่พอใจ	 และได้รับผลประโยชน์สูงสุด	 ผู้เรียน 

จึงต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแบบ

ร่วมมือ	หรือเรียกว่า	สมรรถนะในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ	

ซึ่ งหมายถึง	 ความสามารถของบุคคลในการเข ้าร ่วม

กระบวนการแก้ปัญหาของกลุ ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยการแบ่งปันความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานที่มีอยู ่ เดิม	 

ท�าการรวบรวมความรู	้ทกัษะ	และความพยายามเข้าด้วยกนั	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

435

น�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อแก้ปัญหา	

(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2560)	

	 ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา	ได้ให้ความส�าคญักบั

ทักษะการแก้ป ัญหา	 และทักษะอื่นที่มีความส�าคัญใน 

การเรียนรู ้ เพื่อรับการมาถึงของศตวรรษที่ 	 21	 โดยมี 

การวางแผนการศึกษาแห่งชาติ	 มีเป้าหมายด้านผู ้เรียน	

(Learner	 Aspirations)	 อันประกอบด้วย	 ทักษะและ

คุณลักษณะต่อไปนี้	 3Rs	 ได้แก่	 การอ่านออก	 (Reading)	 

การเขยีนได้	(Writing)	และการคดิเลขเป็น	(Arithmetic)	8Cs	

ได้แก่	 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะใน

การแก้ปัญหา	(Critical	Thinking	and	Problem	Solving)	

ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 (Creativity	 and	

Innovation)	 ทักษะด้านความเข ้าใจต ่างวัฒนธรรม 

ต่างกระบวนทศัน์	(Cross	cultural	Understanding)	ทกัษะ

ด้านความร่วมมือ	 การท�างานเป็นทีม	 และภาวะผู ้น�า	

(Collaboration,	 Teamwork	 and	 Leadership)	 ทักษะ

ด ้านการสื่อสาร	 สารสนเทศ	 และการรู ้ เท ่ า ทันสื่อ

(Communications,	Information	and	Media	Literacy)	

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	(Computing	and	ICT	Literacy)	ทักษะอาชีพ	และ

ทักษะการเรียนรู้	(Career	and	Learning	Skills)	และความ

มีเมตตา	กรุณา	มีวินัย	คุณธรรม	จริยธรรม	(Compassion)	

(ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560)

	 จากประเด็นส�าคัญที่กล่าวมาข้างต้น		ผู้วิจัยจึงได้น�า

แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 (นฤทัย	 

เนินทอง,	2555)	มาใช้ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที	่5	โรงเรยีนแก่นนครวทิยาลยั		ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	

2560	 จ�านวน	 32	 คน	 มีนักเรียน	 23	 คนท�าคะแนนแบบ

ทดสอบความสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ถึงร้อยละ	70	

 จากการศึกษาแนวทางแก้ปัญหา		เพื่อส่งเสริมการ

คดิแก้ปัญหาทัง้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	พบว่า		

Polya	 (2004)	 ได้เสนอขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ไว้	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	การท�าความเข้าใจ

โจทย์ปัญหา	 (Understanding	 the	 problem)	 ข้ันที่	 2	

การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา	 (Devising	 a	 plan)	 ขั้นที่	 3	

การลงมือท�าตามแผน	(Carrying	out	the	plan)	ซึ่งเป็น

ขัน้ทีน่กัเรยีนต้องลงมอืท�าการคดิค�านวณตามแผนการทีว่าง

ไว้ในขั้นที่	 2	 และขั้นที่	 4	 การตรวจสอบวิธีการและหาค�า

ตอบ	(Looking	back)	เพือ่ความแน่ใจว่าค�าตอบนัน้ถกูต้อง

สมบูรณ์	(อาชิ	ดราแม,	2557)

	 การใช้สือ่สงัคมในการเรยีนการสอนช่วยให้นกัเรยีน

เกิดทักษะการเรียนรู้	สุรศักดิ์	ปาเฮ.	(2556)	สื่อสังคม	เป็น

สือ่ทีใ่ช้ส�าหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิประสบการณ์

ระหว่างกลุม่	ด้วยกนั	ซึง่สือ่สังคมจะก่อให้เกดิคุณประโยชน์

ส�าคัญที่ผู้เรียนสามารถเลือกหรือสร้างช่องทางการเรียนรู้

จากส่ือสังคมดงักล่าวทีก่ระท�าได้ในหลากหลายกจิกรรมใน

การส่ือสาร	 และช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมี

วจิารณญาณ	สือ่จะเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างทกัษะ

องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริม

สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์	 และทักษะในการพัฒนาการ

ใช้สือ่ประเภทดิจติอลได้อย่างมปีระสทิธผิล	Poore	(2013)	

ส่ือสังคม	 เป็นส่ือช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุ

มีผล	การประเมินผลและ	ตรวจสอบ	(Assessment	and	

Evaluation)	 โดยใช้กิจกรรมของสื่อสังคมบนเว็บในการ

สร้าง	 และพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้เหล่านั้น	 และ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความเป็นส่ือเพื่อการศึกษา

เรียนรู้	 (Media	 Literacy)	 สื่อประเภทนี้ก่อให้เกิดคุณ

ประโยชน์และความน่าสนใจในการใช้เพื่อการเรียนการ	

สอนในสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ยุคใหม่

	 จากหลกัการและเหตผุลดงักล่าวผูว้จิยัมีความสนใจ

ที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง	การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	

โดยใช้วธีิวจัิยเชิงปฏิบตักิารเพือ่จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผู้เรยีนเป็นส�าคญั	โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคดิ

ของโพลยาเป็นขั้นตอนการในการเรียนการสอน	 เพื่อ 

ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
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วิธีการศึกษา

	 การวิจัยในครั้งน้ีมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา	 คือ	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/10	 โรงเรียนแก่นนคร

วิทยาลัย	จ�านวน	38	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	

โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	(Classroom	

Action	Research)	ตามแนวคิดของ	เคมมิสและแม็คแท็ก

จาร์ต	(1988)	มาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถ

การคดิแก้ปัญหา	โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคดิ

ของโพลยาร่วมกับส่ือสังคม	 ด�าเนินการตามขั้นตอนของ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	4	ขั้นตอนดังนี้	ขั้นที่	1	ขั้นวางแผน	

(planning)	 ขั้นท่ี	 2	 ข้ันปฏิบัติการ	 (Action)	 ขั้นท่ี	 3	 

ขัน้สงัเกตการณ์	(Observation)	ขัน้ที	่4	ขัน้สะท้อนผลการ

ปฏบิตั	ิ(Reflection)		ซึง่ผูว้จิยัได้ท�าตามขัน้ตอนการจดัการ

เรยีนรูแ้บบกระบวนการกลุม่แก้ปัญหาตามแนวคดิของโพล

ยา	 ประกอบไปด้วย	 4	 ขั้นตอนได้แก่	 1)	 ท�าความเข้าใจ

ปัญหา	 2)	 วางแผนแก้ปัญหา	 3)	 ด�าเนินการแก้ปัญหา	 

4)	ตรวจสอบผล

	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย	

1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ	 1.1)	 แผนการจัดการ

เรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา	

1.2)	สือ่สงัคมในการจัดการเรยีนรู	้เพือ่ใช้ในการจดัการเรยีน

การสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน	2)	เครื่องมือที่ใช้

สะท้อนผล	2.1)	แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	2.2)	แบบ

สัมภาษณ์นักเรียน	3)	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิจัย	

3.1)	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 

3.2)	แบบสอบถามความพึงพอใจ

	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ดังนี้	 1)	 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์	 การคิดแก้

ปัญหาและความพึงพอใจของผู้เรียน	 2)	 การวิเคราะห์

หาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 

ของแบบทดสอบใช้ดัชนีค ่าความสอดคล้อง	 (Item-

Objective	Congruence	:	IOC)	ในการหาความสอดคล้อง

ของแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการศึกษา

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 การจัดการเรียนรู ้แบบ

กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา	 วงรอบ

ปฏบิตักิารท่ี	1	ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของผูเ้รยีน

ในแต่ละด้าน	 ในภาพรวมอยู ่ในระดับดี	 (x̄	 =	 3.19,	 

S.D.	 =	 0.47)	 วงรอบปฏิบัติการท่ี	 2	 ความสามารถใน 

การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละด้าน	ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี	 (x̄	=	3.68,	S.D.	=	0.42)	วงรอบปฏิบัติการที่	3	

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู ้เรียนในแต่ละ 

ด้าน	ในภาพรวมอยู่ในระดับดี	(x̄	=	3.86,	S.D.	=	0.40)	

	 2)	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กระบวนการ

แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม	

ส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ของนักเรียน	ทั้ง	4	ด้านค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่	(x̄		=	3.57,	S.D.	

=	0.43)	โดยผูเ้รยีนสามารถวเิคราะห์ปัญหาของสถานการณ์

ได้เฉลี่ย	(x̄	=	3.97,	S.D.	=	0.40)	การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหา	 (x̄	 =	 3.97,	 S.D.	 =	 0.39)	 ต่อมาคือการหา

แนวทางการแก้ปัญหา	(x̄	=	3.23,	S.D.	=	0.47	)	และด้าน

ผลที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา	(x̄	=	3.12,	S.D.	=	0.46	)

	 3)	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด

ของโพลยาร่วมกับสื่อสังคม	ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนกัเรยีนโดยรวมเฉลีย่	ทัง้	3	ด้านการประเมินพบว่า	ผล

การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนโดยรวม	อยูใ่นระดบั

มาก	(x̄	=	3.57,	S.D.	=	0.43)

วิจารณ์และสรุปผล

	 1)	การส่งเสรมิความสามารถการคดิแก้ปัญหา	โดย

ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกบัสือ่

สังคม

	 ผลการวจิยัพบว่า	การส่งเสรมิความสามารถการคิด

แก้ปัญหา	โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคดิของโพล

ยาร่วมกับส่ือสังคม	 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 2	 นักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	จ�านวน	3	

วงรอบปฏิบัติการ	พบว่า	ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้

ปัญหาได้ดีขึน้	และมกีารท�างานเป็นกลุม่ทีด่มีาก	เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้

กระบวนการกลุ ่มแก ้ป ัญหาตามแนวคิดของโพลยา	 

จากแนวคดิของโพลยา	(2004)	ทีก่ล่าวว่า	ในการแก้ปัญหา

จะต้องมกีารวางแผน	การรวบรวมข้อมลูต่าง	ๆ 	การก�าหนด

สารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติม	 	 มีการแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายและตรวจ

สอบวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมเพื่อน�าไปสู่ข้อสรุป	 โดย

การใช้สื่อสังคมช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีผู้สอนจัด

เตรียมไว้ให้ได้สะดวก	ตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน	

และผูเ้รียนกบัผูเ้รยีนได้ง่าย	สามารถใช้เป็นแหล่งเรยีนเรยีน

รู้นอกห้องเรียนได้ทุกที่	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พิชิต	

วิจิตรบุญยรักษ์	(2554)	ได้กล่าวว่า	สื่อสังคม	คือ	สื่อที่ผู้ส่ง

สารแบ่งเป็นสาร	ซึง่อยูใ่นรปูแบบต่าง	ๆ 	ไปยงัผูรั้บสารผ่าน

เครือข่าย	โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ

สาร	 หรือผู้รับสารด้วยกันเอง	 และการวิจัยทุกขั้นตอน	

ด�าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา	 

ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ร่วมวิจัย	ที่ให้ค�าแนะน�า	ปรับปรุง	แก้ไขอย่าง

เป็นระบบ

	 2)	 ผลการศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหา

	 ผลการวจิยัพบว่า	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ของผูเ้รยีน	พฒันาขึน้จากระดบัปานกลาง	โดยการทดสอบ

คร้ังแรกผูเ้รียนท�าคะแนนเฉลีย่อยูท่ี	่12.16	คะแนน	คดิเป็น

ร้อยละ	60.78	หลังจากเสร็จสิ้นวงรอบที่	3	คะแนนเฉลี่ย

อยู่ที่	 15.42	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 77.11	 ผลความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน	 ขึ้นไปในระดับด	ี

เป็นไปตามแนวคิดของโพลยา	ที่กล่าวว่า	วิธีการแก้ปัญหา

เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อได้มาซึ่งค�าตอบ	ในการแก้ปัญหา

จะต้องมกีารวางแผน	การรวบรวมข้อมลูต่าง	ๆ 		การก�าหนด

สารสนเทศที่ต้องการ	 เพิ่มเติม	 มีการแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายและตรวจ

สอบวิธีการ	 แก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อน�าไปสู ่ข้อสรุป	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุคนธ์	 สินธพานนท์	 และคณะ	 (2553)	

การน�าประสบการณ์เดมิทีเ่กดิจากการเรยีนรูม้าเป็นพืน้ฐาน

ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือปัญหาใหม่	 โดยมีข้ัน

ตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย

หรอืเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว	้จะช่วยส่งเสรมิความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ส่ือสังคมเป็นช่อง

ทางในการติดต่อสื่อสารจะช่วยให้	 ผู ้สอนและผู้เรียน

สามารถส่ือสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	 และผู้เรียนกับ 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่

เดียวกัน	 ผู้เรียนมีการประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น

สัดส่วนท�าให้แต่ละฝ่ายมุ่งเป้าท�างานของตนให้เต็มที่เพื่อ 

ทีจ่ะส่งงานทีด่ใีห้ฝ่ายต่อไปท�างานได้สะดวก	จนสามารถแก้

ปัญหาร่วมกันได้

	 3)	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ 

การจัดการเรียนรู้

	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต ่อ 

การจัดการเรียนรู้การส่งเสริมความสามารถแก้ปัญหา	 

โดยใช ้กระบวนการกลุ ่ มตามแนวคิดของโพลยา	 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้านด้าน

บรรยากาศ	อยู่ในระดับมาก	ด้านกิจกรรมการเรียน	อยู่ใน

ระดบั	มาก	ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบั	อยูใ่นระดบั	มากโดยรวม

เฉลี่ย	ทั้ง	3	ด้านการประเมินพบว่า	ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียนโดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 เน่ืองจาก

กระบวนการแก้ปัญหา	ผูเ้รยีนมกีารตดิต่อสือ่สารซึง่กนัและ

กัน	 สร้างความเข้าใจร่วมกัน	 ท�างานร่วมกัน	 จนสามารถ

ท�างานจนบรรลุเป้าหมายได้	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Vroom	(1964)	ได้กล่าวว่า	ทัศนคติและความพึงพอใจใน

ส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกันได้	 เพราะทั้งสองค�านี้หมายถึง	 

ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ิงน้ัน	ทัศนคติ

ด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น

และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม  ่

พึงพอใจ
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Support for Matthayom Suksa 4 Students of Yangtaladwittayakarn School.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาผลการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 2)	 ศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	 ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 
3)	ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ	กลุม่เป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/5	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	
อ�าเภอยางตลาด	จงัหวดักาฬสนิธุ	์จ�านวน	30	คน	การวจิยัในครัง้นีใ้ช้หลกัการวจัิยเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน	ประกอบด้วย	
ขั้นวางแผน	ขั้นปฏิบัติการ	ขั้นสังเกตการณ์	และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	แผนการ
จดัการเรียนรู้วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	ร่วมกับเวบ็สนบัสนนุ	
2)	แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	3)	แบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	4)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน		และ	5)	แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	
ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ	การวเิคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ	โดยการน�าข้อมลู
มาวิเคราะห์	ตีความ	สรุป	และรายงานผลในรูปแบบการบรรยาย	และ	2)	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าร้อยละ
	 ผลการวจิยัพบว่า	1.	ผลวเิคราะห์ข้อมลูการวดัระดับแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีนโดยผู้เรยีนประเมนิตนเองพบ
ว่า	ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	3.78,	S.D.	=	0.65)	2.	ผลวิเคราะห์
ข้อมูลการสังเกตระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	พบว่า	ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	
โดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.18,	 S.D.	 =	 0.64)	 3.	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	(x̄=	11.37,	S.D.	=	2.77)	และหลังเรียน	(x̄	=	14.03,	
S.D.	=	2.06)	แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05		4.	ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.10,	S.D.	=	0.70)

ค�าส�าคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	/	เทคนิค	TGT	/	เว็บสนับสนุน
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	study	were	1)	to	study	an	enhancing	of	achievement	motivation	by	using	
TGT	 techniques	with	web-based	 support	 for	Matthayom	Suksa	 4	 of	 Yangtaladwittayakarn	 School.	 
2)	to	compare	the	statistics	of	educational	research	achievement	of	students	before	and	after	learning	
the	 TGT	 techniques	with	web-based	 support.	 3)	 to	 study	 students'	 satisfaction	 on	 the	 learning	
management	by	using	TGT	techniques	with	web-based	support.	The	target	group	was	Mathayomsueksa	
4/5	 Students,	 totally	 selected	 from	 30	 persons	 of	 Yangtaladwittayakarn	 School,	 Kalasin	 province	 
in	the	second	semester	of	the	2017	academic	year.	This	research	used	classroom	action	research	
methodology	which	was	consisted	of	planning	step,	action	step,	observation	step	and	reflection	step.	
The	research	instruments	were	1)	3	lesson	plans	of	the	Information	and	Communication	Technology	
by	using	TGT	technique	with	web-based	support.	2)	students’	measure	of	achievement	motivation	
form.	3)	students’	motivation	observation	form.	4)	The	Pre	and	Post	achievement	test	and	5)	the	
students’	satisfaction	on	learning	management	by	using	TGT	technique	with	web-based	support.	The	
data	were	analyzed	through	two	types.	1)	the	qualitative	data	analysis	was	conducted	by	interpreting,	
summarizing	and	reporting	in	the	form	of	lectures	and	2)	the	quantitative	data	were	analyzed	by	using	
an	average,	standard	deviation	and	percentage.
	 The	results	of	the	research	were	found:	1.	As	a	result	of	the	measure	achievement	motivation	
form	found	that	the	students'	motivation	average	at	high	level.	(x̄	=	3.78,	S.D.	=	0.65)	2.	As	a	result	of	
the	motivation	 observation	 form	 found	 that	 the	 students'	 motivation	 average	 at	 high	 level.	 
(x̄	=	4.18,	S.D.	=	0.64)		3.	As	a	result	of	the	learning	achievement	after	learning	(x̄	=	11.37,	S.D.	=	2.77)	
higher	than	before	learning	(x̄	=	14.03,	S.D.	=	2.06)	were	significantly	different	at	.05	level.		4.	As	a	
result	of	the	student	satisfaction	study	on	learning	management	by	using	TGT	technique	with	web-
based	support	at	high	level	(x̄	=	4.10	,	S.D.	=	0.70)

KEYWORDS:		ACHIEVEMENT	MOTIVATION	/	WEB-BASED	SUPPORT	/	TGT	TECHNIQUE.

บทน�า
	 การศกึษาในศตวรรษที	่21	มนษุย์จะต้องเป็นบคุคล
ทีพ่ร้อมเรยีนรู	้และเป็นคนท�างานทีใ่ช้ความรูไ้ม่ว่าจะอยูใ่น
อาชีพใดก็ตาม	 ซึ่งทักษะส�าคัญที่สุดของศตวรรษที่	 21	 
จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้แบบ	 3Rx7C	 ซ่ึงทักษะ	 3R	
ได้แก่	1.อ่านออก	2.เขียนได้	และ	3.คิดเลขเป็น		ทักษะ	7C	
ได้แก่	1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะ
ในการแก้ปัญหา	 2.ทักษะด้านการสร้างสรรค์	 และ	
นวัตกรรม	 3.ทักษะด้านความเข ้าใจต่างวัฒนธรรม	 

ต่างกระบวนทัศน์	 4.ทักษะด้านความร่วมมือ	 การท�างาน
เป็นทีม	และภาวะผูน้�า	5.ทกัษะด้านการสือ่สาร	สารสนเทศ	
และรู้เท่าทันสื่อ	6.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยี	
สารสนเทศและการสื่อสาร	และ7.ทักษะอาชีพ	และทักษะ
การเรียนรู้	ซึ่งแต่ละด้านทักษะ	ถ้ามีการสนับสนุนอย่างถูก
ต้องแล้ว	จะท�าให้ทักษะเหล่านี้ติดตัว	และมีประโยชน์ต่อผู้
เรียนในอนาคตต่อไปได้
	 จากการที่ผู้วิจัยสังเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนการสอน	 ในแผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชา
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คอมพิวเตอร์ของภาคเรยีนที	่1	พบว่า	นกัเรียนยงัขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน	 และมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ค ่อนข้างน้อย	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาคเรียนท่ี	 1	 
ไม่เป็นที่น่าพอใจ	 และพบว่ามีพฤติกรรมหลายอย่างของ 
ผู้เรียน	ที่ชี้ถึงการขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เช่น
ความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน	การเล่น	Social	Media	
เช่นเกม	 Facebook	 Chat	 และการดูวีดีโอในเว็บไซต ์
ต่าง	 ๆระหว่างท�าการสอน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 เขียน	 
วันทนียตระกูล	 (2548)	 ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้เรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่า	 ว่าจะมีลักษณะที่
แสดงออกสรุปได้ดังน้ี	 1)	 มาสายโดยไม่มีเหตุผลและออก
จากห้องเรียนทันทีท่ีมีโอกาส	 2)	 ท�างานท่ีมอบหมายไม่
ส�าเร็จหรือลงช้า	 3)	 ไม่ร่วมกิจกรรมไม่สนใจการสอนและ
ปฏิบัติตาม	4)	ลอกการบ้านเพื่อนส่ง	5)	ขาดปฏิสัมพันธ์ใน
ห้องเรียน	 และสนใจสิ่งอื่น	 ๆมากกว่าการเรียนการสอน	 
ดังนั้นการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพที่
เหมาะสม	 เพ่ือให้เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมแรงจูงใจให้กับผู้
เรยีน	แรงจูงใจทีม่บีทบาทและมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรม
การเรียนและความส�าเร็จของผู้เรียน	 น่ันคือแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ	์ซึง่เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วพนักับผลสมัฤทธิท์างการเรียน
เป็นอย่างมาก	การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม	 ให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นได้
	 การที่จะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้แก่ผู้
เรียนได้นั้น	 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	จากการศกึษาพบว่ามวีธิี
การสอนมีการอ้างอิงและกล่าวถึงบ่อยครั้งและมีการน�าไป
ทดลองใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือการเรียนแบบ 
การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ	 เทคนิค	 Team	 Game	
Tournament	 เป็นรูปแบบท่ีครูผู้สอนทุกระดับการศึกษา
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ควรน�าไปใช้เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียน	 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

การแข่งขันเก็บคะแนนแบบเกม	 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยมีการจัดให้นักเรียน	 
เรียนร ่วมกันเป ็นกลุ ่มย ่อย	 ท�าการทดสอบความรู ้	 
โดยการใช้เกมการแข่งขัน	คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของ
สมาชิกแต่ละคนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัว	 กับทีม 
อื่น	ๆ	น�าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม	ท�าให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจ	 และเกิดความกระตือรือร้นให้ได้มาซึ่งความ
ส�าเร็จของตนเองและทีม	
	 และจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน	 ท�าให้คนเราจ�าเป็นต้องเรียนรู้และก้าวทันกับการ
เปลีย่นแปลง	หรอืสิง่ใหม่ๆทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ทีจ่ะ
น�าเทคโนโลยีมาน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึง
ด้านการศกึษา	เทคโนโลยแีละการศกึษาซึง่มีบทบาทต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก	 ยิ่งในศตวรรษที่	 21	 นี้	 
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	
การติดต่อส่ือสาร	 สามารถท�าได้อย่างง่ายดายสะดวก
รวดเร็ว	 สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา	 ดังน้ันจึงท�าให้	
วงการการศึกษาของประเทศไทยต้องเปล่ียนแปลงการ
จดัการเรยีนการสอนให้ทนัสมยัเช่นกนั	และเวบ็สนบัสนนุก็
เป็นอีกตัวเลือกหน่ึงในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันเข ้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 อีกท้ังเว็บสนับสนุนยังท�าให้การ
ศึกษาไม่จ�ากัดอยู่แต่เพียงในห้องเรียน	 เพราะผู ้เรียน
สามารถท�าการศึกษาผ่านเวบ็สนบัสนนุได้ทกุทีแ่ละสามารถ
ศกึษาซ�า้ได้บ่อยเท่าทีต้่องการ	ซึง่ท�าให้เกิดการเรยีนรูต้ลอด
เวลาสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 และ
ท�าให้เกิดการพัฒนานักเรียน	นักศึกษา	 ให้มีประสิทธิภาพ	
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 จากหลักการและเหตุผลข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ	โดยใช้การจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 เข้ามาช่วยในการส่งเสริมแรง
จงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีน	อกีท้ังผูว้จิยัได้น�าเวบ็สนบัสนนุ
เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้	 ท�าให้ผู้
เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลาที่ผู้เรียนต้องการ	 อันจะส่งเสริมให้การเรียนการสอน 
ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศนีมี้ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้	 แบบร่วมมือเทคนิค	
TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ของนักเรียนช้ัน	 มัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน
	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	ร่วมกบั
เว็บสนับสนุน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	ขอบเขตการวิจัย
	 	 1.1	กลุม่เป้าหมาย	ในวจิยัคร้ังนีค้อื	นกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 	 4/5	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2560	
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 	 อ�าเภอยางตลาด	 จังหวัด
กาฬสินธุ์		จ�านวน	1	ห้องเรียน	
	 	 1.2	ผูร่้วมวจิยัในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่		นางนรศิ
รา	ดอนพรทนั	ครูประจ�าวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร
	 	 1.3	 ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้	 คือ	 เนื้อหาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มัธยมศึกษาปีที่	 4	
หน่วยการเรียนรู้ที่	 2	 เรื่อง	 การท�างานขั้นพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร์	 ,	องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์	และ
หลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
	 	 1.4	ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 	 ตัวแปรต้น	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน
	 	 	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 1.5	เวลาที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	

 	 1.6	รูปแบบการวิจัย

	 	 	 การวิจัยในครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบตักิารตามแนวคดิของ	Kemmis	&	McTaggart	(1988)	

ซึง่วงจรปฏิบัตกิารประกอบด้วย	4	ขัน้ตอน	คือ	ขัน้วางแผน	

ขั้นปฏิบัติการ	ขั้นสังเกต	และขั้นสะท้อนผล

	 2.	วิธีด�าเนินการวิจัย

	 	 ในการท�าวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใช้รูปแบบการวจิยัเชงิ

ปฏิบัติการโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน	เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 โดยมีวิธีการด�าเนินการ	

ดังนี้

	 	 ขั้นที่	1	วางแผน	(Plan)

	 	 	 เป็นขั้นตอนในการส�ารวจและวิเคราะห์

ปัญหาทีเ่กีย่วการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละแนวทางในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้	 เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

โดยส�ารวจโดยการสังเกต	 สัมภาษณ์	 และการบันทึกหลัง

แผนการจดัการเรยีนรู	้แล้วจงึน�าปัญหาทีพ่บมาหาแนวทาง

แก้ไขในล�าดับถัดไป	 ซึ่งการวิจัยในนี้	 ผู ้วิจัยท�าการจัด

กจิกรรมการเรียนรู	้เพือ่ส่งเสรมิแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการ

เรยีนของผู้เรยีน	ให้ผู้เรยีนมแีรงจงูใจและผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนที่สูงขึ้น

	 	 ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	(Act)

	 	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

รูเ้พือ่ส่งเสรมิแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียน	โดยใช้การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บ

สนับสนุน	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 5	 ขั้น	 ได้แก่	 1)	 ขั้นสอน	 

2)	ขั้นทีม	3)	ขั้นเกม	4)	ขั้นการแข่งขัน	และ	5)	ขั้นประกาศ

ความส�าเร็จ	 โดยอ้างอิงขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้จาก	 

สมศักดิ์	 ภู่วิภาดาวรรธน์	 (2544)	 โดยมีการปฏิบัติการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	ดังนี้

	 	 1.	ขั้นสอน	

	 	 	 เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยั	จะทบทวนความรูพ้ืน้

ฐานที่จ�าเป็นให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนปกติร่วมกับเว็บ

สนบัสนนุ		โดยใช้กจิกรรมทีเ่หมาะสมกับเนือ้หา	แนะน�าวธิี
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การเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล	 รวมทั้งมอบหมายภาระงาน 

ต่าง	ๆ 	ให้แก่ผูเ้รยีน	ในข้ันนีผู้ว้จิยัจะใช้	Google	Classroom	

มาเป็นเวบ็สนบัสนนุ	เพือ่ช่วยในการเรยีนการสอน	การส่งงาน 

อีกทั้งยังใช้ติดต่อกับเพื่อนร่วมห้องและตัวผู้สอน

	 	 2.	ขั้นทีม

	 	 	 ในขั้นนี้ผู ้วิจัย	 จะให้ผู ้เรียนท�าข้อสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์	 ผู้วิจัยจะแบ่ง 

ผู้เรียนจากคะแนนออกเป็นทีม	 ทีมละ	 4-5	 คน	 โดยคละ

ความสามารถกัน	 ผู้วิจัยจะแนะน�ากฎกติกาในการเรียน	

แจกแจงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม	โดยที่ผู้วิจัย

จะเน้นให้ผูเ้รียนทราบว่า	ผูเ้รยีนต้องให้ความสนใจในเนือ้หา

และการท�ากจิกรรม	เพราะจะสามารถช่วยให้ทมีของตนเอง

ประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน	 ในข้ันน้ี	 ผู ้วิจัยจะใช้	

Facebook	 Page	 มาเป็นเว็บสนับสนุน	 ในส่วนของ 

การแนะน�าตัวของสมาชิก	และชื่อทีมของแต่ละทีม

	 	 3.	ขั้นเกม

	 	 	 เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัย	จะแจ้งหัวข้อเนื้อหา

ในการแข่งขันในแต่ละรอบ	 จากน้ันผู ้วิจัย	 จะจัดให้ม ี

การเล่นเกมตอบค�าถามแบบย่อย	 เพื่อเป็นการทบทวน

เนื้อหาที่เรียนและเก็บคะแนนโบนัสให้แก่ทีม	 อีกท้ังยัง

เป็นการเร้าความสนใจก่อนข้ันการแข่งขัน	 เม่ือจบข้ันเกม	 

ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนแต่ละทีมวางแผน	 หรือเตรียมสมาชิกให้

พร้อมในขั้นแข่งขันในข้ันน้ี	 ผู ้วิจัยใช้	 Kahoot	 มาเป็น 

เว็บสนับสนุนในการเล่นเกมตอบค�าถาม

	 	 4.	ขั้นการแข่งขัน

	 	 	 เป ็น ข้ันตอนที่ ผู ้ วิ จัย 	 จะจัด เตรียม 

การแข่งขัน	ค�าถาม	และอุปกรณ์ที่ใช้ท�าการแข่งขัน	ผู้เรียน

ทกุคนจะได้ค�าถามชดุเดยีวกนัทัง้หมด	คะแนนจะถกูคดิเป็น

รายบุคคล	 และจัดอันดับตามกลุ่มความสามารถ	 ผู้เรียน

แต่ละคนมีหน้าที่ตอบค�าถามของตนเองให้ดีท่ีสุด	 คะแนน

ของสมาชิกแต่ละคน	 จะถูกรวมเพื่อน�ามาเป็นคะแนนของ

ทีมต่อไป

	 	 5.	ขั้นประกาศความส�าเร็จ

	 	 	 เป ็นขั้นตอนท่ีผู ้วิจัย	 จะประกาศผล 

การแข่งขนั	เพือ่เป็นการประกาศความส�าเร็จสปัดาห์ละครัง้	

ผ่าน	Facebook	Page	ซึ่งเว็บสนับสนุนประเภทสื่อสังคม

ออนไลน์	 เรียนสามารถเผยแพร่คะแนนของทีม	 ไปยังสื่อ

สังคมออนไลน์ต่าง	 ๆ	 ได้	 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมด	 

ทีมที่มีคะแนนสามอันดับแรก	จะได้รับรางวัล

	 	 ขั้นที่	3	สังเกตการณ์	(Observe)	 	

	 	 	 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 

ผู ้วิจัยและผู ้ร ่วมวิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 

จากการใช้แบบสงัเกตแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	และ

การใช้แบบวัด	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	เพื่อน�ามา

ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในวงจรถัดไปให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

				 	 ขั้นที่	4	สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)

	 	 	 คอืการตรวจสอบกระบวนการปัญหาหรอื

ส่ิงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ	 โดยผ่านกระบวนการ

อภิปรายปัญหาจากผู้วิจัย	ผู้ร่วมวิจัย	และผู้เรียน	เพื่อให้ได้

แนวทางการพัฒนาขั้นตอนด�าเนินกิจกรรม	 ที่จะน�าไปสู่ 

การปรับปรุงและการวางแผนการปฏิบัติในวงจรต่อไป

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 3.1	 แผนการจัดการเรียนรู ้วิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยใช ้

การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับ 

เว็บสนับสนุน	จ�านวน	3	แผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 3.2		แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

จะเป็นแบบวดัทีผู้่เรยีนประเมนิตนเอง	เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	และข้อค�าถามจะ

แบ่งออกเป็นทั้งหมด	 6	 ด้าน	 ด้านละ	 6	 ค�าถาม	 ดังนี้	 

ด้านที่	1	ความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ	ด้านที่	2	ความขยัน

และตั้งใจใฝ่เรียนรู้	 ด้านที่	 3	 ความรับผิดชอบ	 ด้านที่	 4	 

ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ	ด้านที่	5	ด้านความอดทน

ต่อการท�างาน	ด้านที่	6	ด้านการวางแผนการท�างาน	

	 	 3.3	แบบสังเกตแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีน	

จะเป็นแบบสังเกตทีผู่ว้จัิยและผู้ร่วมวจิยัประเมนิผูเ้รยีนร่วม

กัน	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	
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ระดับ	และข้อค�าถามจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด	6	ด้าน	ดังนี้	

ด้านที่	1	ความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ	ด้านที่	2	ความขยัน

และตัง้ใจใฝ่เรยีนรู	้ด้านที	่3	ความรบัผดิชอบ	ด้านที	่4	ด้าน

การมส่ีวนร่วมและร่วมมอื	ด้านที	่5	ด้านความอดทนต่อการ

ท�างาน	ด้านที่	6	ด้านการวางแผนการท�างาน

	 	 3.4	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จ�านวน	20	ข้อ

	 	 3.5	แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนที่

มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	แบ่งเป็น	

2	ด้าน	ด้านละ	7	ข้อ

	 4.	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.1	สถิติพื้นฐาน	ได้แก่		ค่าเฉลี่ย,	ร้อยละ	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 4.2	 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ	

ได้แก่	 สถิติที่ใช้หาค่าความสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง	

(IOC)	ค่าความยากง่าย	ค่าอ�านาจจ�าแนก	ค่าความเชื่อมั่น	

และสถิติที่ใช้หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน

ผลการศึกษา

	 1.	 ผลปฏิบัติการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนโดยใช้การจดัการเรียนรู	้แบบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	

ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 การด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

รูใ้นครัง้นี	้ผูว้จิยัใช้หลักการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในการพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนรู้	ซึง่ประกอบด้วยวงจรปฏบิตักิาร	3	วงจร

	 ผลจากวงจรปฏิบัติการที่	1

	 	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนของวงจรปฏบิตักิารท่ี	1	โดยผูเ้รยีน

เป็นผูท้�าแบบวดัด้วยตนเอง	จากนัน้ผูวิ้จยัได้น�าแบบวัดแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มาท�าการวิเคราะห์	 โดยหา 

ค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 

รายละเอียดดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

		 	 			ทางการเรยีน	จากแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์

		 	 		ทางการเรียน	ในวงจรที่	1

	 จากตารางที	่1	ผลวเิคราะห์ข้อมลูการวดัระดบัแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้เรียนประเมินตนเองพบ

ว่า	 ค่าเฉล่ียระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้

เรียนโดยรวมเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู ่ในระดับปานกลาง	 

(x̄	=	2.57,	S.D.	=	0.78)	โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุคอืด้านมส่ีวนร่วมและร่วมมอื	(x̄ =	2.91,	S.D.	=	0.77)	

และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านความขยันและตั้งใจ

ใฝ่เรียนรู้	(x̄ =	2.10,	S.D.	=	0.72)	ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าใน

วงจรปฏิบัติการที่	 1	 ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือเด่นชัดมาก

ที่สุด	และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความ

ขยันและตั้งใจใฝ่เรียนรู้ยังมีอยู่น้อยกว่าด้านอื่น

	 2.	ผลการวเิคราะห์ข้อมลู	จากแบบสงัเกตแรงจงูใจ

ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	ของวงจรปฏบิตักิารที	่1	โดยผูว้จิยั

และผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 จากนั้นผู้วิจัยได้น�าแบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มาท�าการวิเคราะห์	 โดยหาค่าเฉลี่ย	

(x̄)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	รายละเอียดดัง

ตารางที่	2
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ตารางที่ 2	 ผลการวะเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

		 	 	 ทางการเรียน	 จากแบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่ 

		 	 		สัมฤทธิ์ทางการเรียน	วงจรที่	1

	 จากตารางที่	2	ผลวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
เป็นผู้ประเมินพบว่า	 ค่าเฉล่ียระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง	 (x̄ =	2.27,	S.D.	=	0.61)	 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน	 พบว่าทุกด้านมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคือ
ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ	(x̄	=	2.66,	S.D.	=	0.49)	
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านความกล้าเสี่ยง/กล้า
ตัดสินใจ	(x̄	=	2.00,	S.D.	=	0.73)	และด้านความขยันและ
ตั้งใจใฝ่เรียนรู้	(x̄	=	2.00,	S.D.	=	0.60)	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่า
กันที่	 2.00	 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในวงจรปฏิบัติการท่ี	 1	 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือเด่นชัด
มากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับท่ีผู้เรียนประเมินตนเอง	 ส่วน
พฤติกรรมด้านความอดทนต่อการท�างานและด้านการ
วางแผนการท�างานก็ยังมีอยู่น้อย	 ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียน
ประเมินตนเอง	
	 ผลจากวงจรปฏิบัติการที่	2
	 	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียนของวงจรปฏบิตักิารที	่2	ซ่ึงผูว้จิยัได้
น�าปัญหาที่พบจากวงจรปฏิบัติการท่ี	 1	 มาวิเคราะห์
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่	2	เพื่อ
ให้เกดิประสิทธภิาพต่อนกัเรยีนได้มากท่ีสดุ	จงึท�าให้ในวงจร
ปฏิบัติการที่	2	นักเรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น	 แสดงให้เห็นจากผลการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน	ในวงจรปฏบิตักิารที	่2	โดยผูเ้รียนเป็น
ผู้ท�าแบบวัดด้วยตนเอง	แล้วน�าผลคะแนนมาวิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 
รายละเอียดดังตารางที่	3

ตารางที่	 3	 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
		 	 	ทางการเรียน	จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
		 	 	ทางการเรียน	ในวงจรที่	2	

	 จากตารางที่	 3	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการวัดระดับ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผู้เรียนประเมินตนเอง 
พบว่า	 ค่าเฉล่ียระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
ผู้เรียนโดยรวมสูงขึ้น	แต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์ยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 (x̄ =	 3.18,	 S.D.	 =	 0.65)	 โดยพบว่าด้านที่ม ี
ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านมส่ีวนร่วมและร่วมมอื	(x̄	=	4.25,	
S.D.	=	0.62)	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความ
กล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ	 (x̄	 =	 2.41,	 S.D.	 =	 0.51)	 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในวงจรปฏิบัติการที่	2	ผู้เรียนมีระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	และด้านการมีส่วน
ร่วมและร่วมมือเป็นด้านที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนเด่นชัดมากที่สุด
	 2.	ผลการวเิคราะห์ข้อมลู	จากแบบสงัเกตแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	ของวงจรปฏบิตักิารที	่2	โดยผูว้จิยั
และผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน	 จากนั้นผู้วิจัยได้น�าแบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มาท�าการวิเคราะห์	 โดยหาค่าเฉลี่ย	
(x̄)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	รายละเอียดดัง
ตารางที่	4
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ตารางท่ี 4	 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
		 	 	 ทางการเรียน	 จากแบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่ 
		 	 		สัมฤทธิ์ทางการเรียน	วงจรที่	2
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่	4	ผลวิเคราะห์ข้อมูลการวัดระดับแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรียนโดยผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัเป็นผูป้ระเมนิ

พบว ่ า 	 ค ่ า เ ฉลี่ ย ร ะดั บแร งจู ง ใจ ใ ฝ ่ สั ม ฤทธิ์ ท า ง 

การเรียนของผู้เรียนโดยรวมสูงขึ้น	 แต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์

ยังอยู่ในระดับปานกลาง	 (x̄	=	3.30,	 S.D.	=	0.65)	 โดย 

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านมีส่วนร่วมและ 

ร่วมมือ	(x̄ =	3.62,	S.D.	=	0.75)	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือด้านความขยันและตั้งใจใฝ่เรียนรู้	 (x̄	 =	 2.92,	 

S.D.	=	0.63)	ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในวงจรปฏิบัติการที่	2	

ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 และ

ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ	เป็นด้านที่มีระดับแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเด่นชัดท่ีสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับค่า

เฉลี่ยที่ผู้เรียนประเมินตนเอง
	 ผลจากวงจรปฏิบัติการที่	3
	 	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียนของวงจรปฏบิตักิารที	่3	ซ่ึงผูว้จิยัได้
น�าปัญหาที่พบจากวงจรปฏิบัติการที่	2	มาวิเคราะห์ปรับ
ปรุงแผนการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมากที่สุด	
เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจร 
การปฏิบัติการที่	3	ผู้วิจัยจะน�าแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาวัดระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในวงจรปฏิบัติการที่	3	โดยผู้เรียนเป็นผู้ท�าแบบ
วัดด้วยตนเอง	 ผู้วิจัยได้น�าผลคะแนนมาวิเคราะห์โดยหา 

ค่าเฉล่ีย	 (x̄)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ราย
ละเอียดดังตารางที่	5

ตารางท่ี 5	 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
		 	 		ทางการเรียน	จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
		 	 		ทางการเรียน	ในวงจรที่	3

	 จากตารางที่	 5	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการวัดระดับ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผู้เรียนประเมินตนเอง 
พบว่า	 ค่าเฉล่ียระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
ผู ้ เรียนโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู ่ ในระดับมาก	 
(x̄ =	3.78,	S.D.	=	0.65)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก	
โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ	 
(x̄	 =	 4.00,	 S.D.	 =	 0.70)	 และด้านการมีส่วนร่วมและ 
ร่วมมือ	(x̄	=	4.00,	S.D.	=	0.66)	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	และ
ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอืด้านความอดทนต่อการท�างาน	
(x̄	=	3.42,	S.D.	=	0.57)
	 	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 จากแบบสังเกต 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ของวงจรปฏิบัติการที่	 3	
โดยผู ้วิจัยและผู ้ร่วมวิจัยเป็นผู ้ประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน	 จากนั้นผู้วิจัยได้น�าแบบสังเกต
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มาท�าการวิเคราะห	์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย	(x̄)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	
รายละเอียดดังตารางที่	6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
		 	 	ทางการเรียน	จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
		 	 	ทางการเรียน	ในวงจรที่	3

  จากตารางท่ี	 6	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกต

ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยเป็นผู้ประเมินพบว่า	ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน	 โดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ 

ในระดับมาก	(x̄	=	4.18,	S.D.	=	0.64)	โดยพบว่าด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ	 (x̄	 =	 4.58,	 

S.D.	 =	 0.51)	 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้าน 

ความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ	 (x̄	 =	 3.83,	 S.D.	 =	 0.71)	 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในวงจรปฏิบัติการที่	3	ผู้เรียนมีระดับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก

	 	 3.		ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	

ก่อนเรียนและหลังเรียน	 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/5	ทีเ่รยีนโดย

วิธีการจัดการเรียนรู้	แบบร่วมมือเทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บ

สนบัสนนุ	จ�านวน	20	ข้อ	มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ก่อนเรียน	 (x̄ =	 11.37,	 S.D.	 =	 2.77)	 และหลังเรียน	 

(x̄ =	14.03,	 S.D.	=	2.06)	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 4.		ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

การส่งเสรมิแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีน	โดยการจดัการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 

ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(x̄	=	4.10,	S.D.	=	0.70)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด	

คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย

เทคนิค	TGT	(x̄	=	4.16,	S.D.	=	0.68)	และรองลงมาคือ	

ด ้านความพึงพอใจต ่อการเรียนผ ่านเว็บสนับสนุน	 

(x̄	=	4.48,	S.D.	=	0.01)

สรุปผลและอภิปรายผล

	 จากการวิจัยเรื่อง	 การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน	 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	

TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	 ผู ้วิจัยได ้แบ ่งวงจรใน 

การสะท้อนผลจากการปฏิบัติการออกเป็น	 3	 วงจร	 

ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ผลปฏิบัติการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนโดยใช้การจดัการเรยีนรู	้แบบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	

ร่วมกับเว็บสนับสนุน

	 จากวงจรปฏิบัติการที่	1

	 	 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

เพื่อส่งเสริมแรงจงูใจใฝส่ัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีน	ใน

วงจรปฏบิตักิารที	่1	จากการใช้แบบสงัเกตของผูว้จัิยและผู้

ร ่วมวิจัย	 พบว่าผู ้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน	 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ยังอยู ่ในระดับปานกลาง	 

(x̄ =	2.27,	 S.D.	=	0.61)	และผลจากการใช้แบบวัดแรง

จงูใจใฝ่ทีผู่เ้รยีนเป็นผูป้ระเมนิตนเองเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์ยงั

อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดยีวกนั	(x̄ =	2.57,	S.D.	=	0.78)		 

ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม	ตั้งใจฟังครูผู้

สอนอธิบายเนือ้หาต่าง	ๆ 	ในรายวชิา	และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย	 แต่ผู้วิจัยก็ยังพบปัญหาในวงจร

ปฏบิตักิารที	่1	อยูห่ลายประเดน็	เช่น	ผูเ้รยีนบางคนยงัขาด

ความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรม

กลุ่ม	 ผู้เรียนขาดความอดทนต่อการท�างานที่ยากเมื่อเจอ

อปุสรรคในการท�างานกม็กัจะหยดุท�า	หรอืรอจนกว่าผูส้อน

จะเข้ามาช่วยเหลือ	ผู้เรยีนยงัขาดการวางแผนในการท�างาน

และการแบ่งหน้าที	่ท�าให้งานส�าเรจ็ได้ล่าช้า	และจากปัญหา
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ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงได้น�าปัญหามาเป็นแนวทางการแก้ไขใน

วงจรปฏิบัติการที่	2

	 จากวงจรปฏิบัติการที่	2

	 	 จากการน�าปัญหาจากวงจรปฏิบัติการที่	 1	 

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ในวงจรที่	2	เพื่อเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน	 ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของ

กจิกรรมการเรยีนรู	้โดยเพิม่คะแนนพเิศษในขัน้ตอนของเกม	

ให้ผู้ที่มีล�าดับคะแนนสูงสุด	5	อันดับแรก	ดึงดูดให้ผู้เรียนมี

ความกระตือรือร้นและสนใจในการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม	

เพ่ือท�าให้ตนเองและทีมมีโอกาสประสบความส�าเร็จใน 

การแข่งขันมากข้ึน	 ผู ้วิจัยพบว่าผู ้เรียน	 มีความต้ังใจ 

ใฝ่เรียนรู้	 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ 

มีการวางแผนในการท�างานร่วมกันกับเพื่อนในทีมมากขึ้น	

โดยมีค่าระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบวัด

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู ่ในระดับปานกลาง	 (x̄	 =	 3.18,	 

S.D.	=	0.65)	ค่าระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

แบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 อยู ่ในระดับปานกลาง	 

(x̄	=	3.30,	S.D.	=	0.65)	ซึ่งมีค่าระดับที่สูงขึ้นจาก	จาก

วงจรปฏิบัติการที่	 1	 แต่ผู้เรียนบางคนยังมีความอดทนต่อ

การท�างานน้อย	และมกัจะถอดใจต่อการท�างานหรอืภารกจิ

ทีย่าก	ผูว้จิยัจงึได้น�าปัญหามาเป็นแนวทางการแก้ไขในวงจร

ปฏิบัติการที่	3
	 จากวงจรปฏิบัติการที่	3
	 	 จากการท�าปัญหาจากวงจรปฏิบัติการที่	 2	 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียน 
การสอนในวงจรที่	 3	 ซ่ึงปัญหาของวงจรปฏิบัติการท่ี	 2	 
พบว่า	 ผู้เรียนยังมีความอดทนต่อการท�างานอยู่ในระดับ
น้อยกว่าด้านอื่น	ผู้วิจัยจึงเพิ่มแรงจูงใจด้านความอดทนต่อ
การท�างาน	โดยแก้ไขข้อตกลงการส่งงานในขั้นสอน	ให้ผู้ที่
ส ่งงานทันภายในระยะเวลาท่ีผู ้สอนก�าหนด	 จะได้รับ
คะแนนพิเศษเพ่ือเพ่ิมให้กบัตนเองและทมี	เมือ่ทมีใดส่งงาน
เสรจ็ครบทกุคน	จะได้สทิธิใ์นการจบัฉลากเพือ่รบัโบนสัทมี	
จากการปฏบิตัพิบว่า	ระดบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	
จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ท่ีผู ้เรียน 

ประเมณิตนเอง	โดยรวมเมือ่เทยีบกับเกณฑ์อยูใ่นระดบัมาก	 
(x̄=	3.78,	S.D.	=	0.65)		ผู้เรียนส่วนมากให้ความสนใจใน
การท�ากิจกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเจอกิจกรรมหรืองานที่ได้รับ 
มอบหมายผู้เรียนมีความอดทนในการท�างานเพิ่มขึ้นมาอยู่
ในระดับมาก	 ผลจากการสังเกตระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน	จากแบบสังเกตจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ที่ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ประเมิน	 ก็แสดงให้เห็นว่า	 
ค่าเฉล่ียระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน	
โดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมาก	 (x̄=	 4.18,	 
S.D.	=	0.64)	ซึ่งมีค่าสูงขึ้นทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบผลจาก
วงจรปฏิบัติการที่	1	และ	2	จึงสรุปได้ว่า	การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	
ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้
มากขึ้นในทุกด้านที่ท�าการวัด	 	 โดยด้านที่มีระดับแรงจูงใจ
ใฝ ่สัมฤทธิ์มากที่สุดด ้านการมีส ่วนร ่วมและร ่วมมือ	 
ซ่ึงสอดคล้องกับ	 สมศักดิ์	 ภู่วิภาดาวรรธน์	 (2554)	 ได ้
กล่าวว่า	 จุดเน้นของ	 TGT	 คือการท�าให้ดีที่สุดเพื่อทีม	 
การสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมให้ประสบความส�าเร็จทาง
วชิาการเป็นส่ิงส�าคัญ	การทีเ่ป็นทมีท�าให้เกดิความรูสึ้กร่วม
กัน	 เคารพซึ่งกันและกัน	 ท�าให้ผู้เรียนเพิ่มสัจการแห่งตน	
ท�าให้นักเรียนมีความรู ้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้น	 อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ	สุรพล	พยอมแย้ม	 (2545)	ที่กล่าวว่า	กลุ่ม
เพือ่นร่วมวยั	ช่วยเหลือในเรือ่งระหว่างการเรยีน	มผีลท�าให้
การเรียนของเด็กให้ดีข้ึน	 เนื่องจากกลุ่มเพื่อนร่วมวัยที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	 ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน 
การเรียน	 ตั้งใจเรียน	 และมีแรงจูงใจให้สมาชิกคนอื่นใน 
กลุ่มปฏิบัติตนไปในทางที่ดี	 และประสบความส�าเร็จใน 
การเรยีนไปพร้อม	ๆ 	กนั	และจากการสงัเกตการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่	 3	 พบว่าด้านอดทนต่อ 
การท�างานยงัมรีะดบัแรงจงูใจทีน้่อยกว่าด้านอืน่	ๆ 	แต่จาก
ผลของการปฏบิตักิารทัง้	3	วงจร	ระดบัแรงจงูใจด้านความ
อดทนต่อการท�างาน	มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้น	
จึงสรุปได้ว่าผู ้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพิ่มขึ้น
	 2.	 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน	
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	 	 จากการที่ผู ้เรียนได้ท�าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนเรียน	วชิาเทคโนโลยแีละการสือ่สาร	ในหน่วยการเรยีน

รู้ที่	2	ของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/5	และข้อสอบวัดผล

สัมฤทธิ์หลังเรียน	 หลังจากเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู	้

แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 พบว่า	

คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนด้วยวธิกีารจดัการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ร่วมกับเว็บสนับสนุน	 

มีคะแนนเฉลี่ย	(x̄ =	11.37,	S.D.	=	2.77)	และหลังเรียน

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	TGT	ร่วมกับ

เว็บสนับสนุน	มีคะแนนเฉลี่ย	(x̄	=	14.03,	S.D.	=	2.06)	

ซึง่มผีลให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนการเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

เนื่องจากใช ้ขั้นตอนการแบบร ่วมมือเทคนิค	 TGT	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	เกศรา	อินทะนนท์	(2556)	ได้ศึกษาเรื่อง

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	

ผลการวิจยัพบว่า	ภายหลงัได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วม

มือเทคนิค	 TGT	 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยยะส�าคัญทางสถิติ	 0.01	 มีความก้าวหน้า

ทางการพดูภาษาองักฤษสงูขึน้และความคดิเหน็ของผูเ้รยีน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	TGT		โดยรวม

อยู่ในระดับดีมาก

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน

	 	 ผลการศกึษาความพงึพอใจต่อผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการ

ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โดยการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	TGT	ร่วมกับเว็บสนับสนุน	มีค่า

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในทุกด้านอยู ่ในระดับมาก	 

(x̄ =	4.10,	S.D.	=	0.70)	ซึ่งผู้วิจัยได้แยกความพึงพอใจ

ออกเป็น	 2	 ด้าน	 คือ	 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ 

การกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ	TGT	และ	ระดบั

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ร ่วมกับ 

เว็บสนับสนุน	ดังนี้

	 	 1.	ความพงึพอใจของผูเ้รยีนท่ีมต่ีอการกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	TGT	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก	(x̄	=	4.10,	S.D.	=	0.70)	ทั้งนี้เพราะตามธรรมชาติ

ของมนุษย์มีความต้องการ	 5	 ระดับ	 สอดคล้องกับทฤษฎี

ของ	Maslow	 (1954)	 คือความต้องการทางกาย	 ความ

ต้องการความปลอดภัย	 ความต้องการทางสังคม	 ความ

ต้องการทีจ่ะได้รบัการยกย่อง	และความต้องการทีจ่ะได้รบั

ความส�าเร็จในชีวิต	 ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค	TGT	ผู้เรียนจะได้รับก�าลังใจ	และการยกย่องจาก

เพือ่นภายในทมี	มกีารแข่งขนั	เมือ่ตนหรอืทมีประสบความ

ส�าเร็จ	จึงท�าให้เกิดความภูมิใจและมีความพึงพอใจ

	 	 2.	 ผู ้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อ 

การจัดกจิกรรมการเรยีนรูร่้วมกบัเวบ็สนบัสนนุอยูใ่นระดบั

มาก			(x̄	=	4.48,	S.D.	=	0.01)	เนื่องจากการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูร่้วมกบัเวบ็สนับสนนุ	ถอืว่ามีความสะดวกรวดเรว็

ในการเข้าถึงบทเรียนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 

ซึ่ ง ส อดคล ้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง ส� า นั ก ก า ร ศึ กษ า

กรุ ง เทพมหานครร ่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนผ่านส่ือออนไลน์	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์

ความรู้	 และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ในระยะที	่2	มคีวามพึงพอใจ

ต่อรูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในระดับ

มาก	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Safran	 (2010)	 

ที่ได้ท�าการศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการศึกษา	 

ซ่ึงพบว่า	 ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่นักเรียนทุกคน

รู้จัก	 เข้าใจ	 และเคยใช้บริการใดบริการหนึ่งของส่ือสังคม

ออนไลน์	โดยการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการเรยีนแบบร่วม

มือก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู ้สูงสุด	 ช่วยให้ครู

สามารถส่ือสารกับผู้เรียนได้ง่าย	 ลดปัญหานักเรียนไม่กล้า

ถามครใูนช้ันเรยีนได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้ส่ือสังคมออนไลน์ยงั

เป็นสื่อที่สะท้อนความรู้หรือผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

ง่าย	 นักเรียนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองลงใน

เครื่องมือเหล่านั้น	และเกิดการสื่อสาร	แสดงความคิดเห็น	
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หรอืให้ค�าแนะน�า	โดยมีปฏสิมัพนัธ์กันในระดบัเครอืข่ายได้	

ท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้

  1.	สามารถน�าการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบร่วม

มอืเทคนคิ	TGT	ร่วมกบัเวบ็สนบัสนนุ	ไปปรบัใช้ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา	หรือบริบทของผู้เรียนในรายวิชาอื่น	ๆ	ได้

	 	 2.	 สามารถน�าแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ไปปรับใช้เพื่อวัดระดับแรง
จงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	ของผูเ้รยีนในรายวชิาอ่ืน	ๆ 	ได้
	 ข้อเสนอแนะในการท�าการศึกษาครั้งต่อไป
	 	 1.	 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ขั้นเกม	 ให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 เพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ	ท�าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
	 	 2.	 เว็บสนับสนุนในส่วนของส่ือสังคมออนไลน์
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ร่วมกับกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Development of Blended Learning Using Case-Based Learning to Enhance on 
Problems Solving of Thinking of Bachelors.

ราตรี	สุภาเฮือง1,	ประวิทย์	สิมมาทัน2	และ	สนิท	ตีเมืองซ้าย3

Ratree	Supahuang1,	Prawit	Simmatun2	and	Sanit	Teemuangsai3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา 
ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา	2)	เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา	ที่ส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหาส�าหรับนกัศกึษาปรญิญาตร	ีเป็นการวจิยัแบบประสานวธิ	ี(Mixed	Method)	ซึง่มกีลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้จากการเลือก
แบบเจาะจง	จ�านวน17	คน	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษาหรอืนกัวชิาการ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ทั้งหมด	4	ด้าน	ดังนี้	ด้านการออกแบบการสอน	จ�านวน	2	คน	ด้านสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา	จ�านวน	4	คน	ด้านการประเมิน	จ�านวน	3	คน	ด้านกระบวนการคิดแก้ปัญหา	จ�านวน	2	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหรือนักวิชาการท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ทั้งหมด	
3	ด้าน	ดงันี	้ด้านการออกแบบการสอน	จ�านวน	2	คน	ด้านส่ือและนวตักรรมทางการศกึษา	จ�านวน	2	คน	ด้านกระบวนการ
คิดแก้ปัญหา	จ�านวน	2	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์	แบบบันทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึก	 และแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา	 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้	ได้แก่	การวเิคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชงิลึก	โดยการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	
Analysis)	 ในรูปแบบความเรียงการวิเคราะห์แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษาที่
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา	โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		
	 	 	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	ความเหน็ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานร่วมกบั
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับเกณฑ์เหมาะ
สมมาก	(x̄	=	4.42,	S.D.	=	0.57)	2)	ความเห็นด้านความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับเกณฑ์ 
เหมาะสมมากที่สุด	(x̄	=	4.55,	S.D.	=	0.56)

ค�าส�าคัญ: การเรียนการสอนแบบผสมผสาน	/	กรณีศึกษา	/	การคิดแก้ปัญหา	/	นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ABSTRACT

	 This	research	purposes	were:	1)	To	develop	blended	learning	model	using	case-based	learning	

to	enhance	on	problems	solving	of	thinking	2)	To	evaluate	the	blended	learning	model	using	case-

based	learning	to	enhance	on	problems	solving	of	thinking	of	bachelors.	This	type	of	research	was	a	

mixed	method	research.	The	sample	group	consisted	of	17	persons	that	the	experts	have	obtained	

from	a	specific	selection	 in	4	types	 including	1)	2	experts	concerning	teaching	design	2)	4	experts	

corning	 	media	and	educational	 innovations	3)	3	experts	concerning	assessment	and	4)	2	experts	

concerning	problem	solving	process.	In	addition,	the	research	also	has	a	variety	of	luminaries,	including	

2	experts	concerning	teaching	design,	2	experts	concerning	media	and	educational	innovation,	2	experts	

concerning	 the	 problem-solving	 process.	 The	 research	 instruments	 consisted	 of	 the	 synthesized	

recording	form,	in-depth	interview	form,	and	the	evaluation	form	of	blended	learning	model	using	

case-based	learning	to	enhance	on	problems	solving	of	thinking	of	bachelors.	Next,	the	analysis	of	

data	obtained	from	in-depth	interviews	can	be	done	by	analyzing	the	content	in	an	essay	format.	The	

analysis	of	 the	evaluation	 form	of	blended	 learning	model	using	case-based	 learning	 to	enhance	

problem	solving	thinking	by	using	mean	and	standard	deviation.	

	 	 The	research	was	found	that	1)	the	opinion	of	the	appropriateness	of	the	blended	learning	

model	using	case-based	learning	to	enhance	on	problems	solving	of	thinking	of	bachelors	at	the	very	

appropriate	level	(x̄	=	4.42,	S.D.	=	0.57)	and	opinions	on	the	consistency	of	blended	learning	model	

using	 case-based	 learning	 to	 enhance	 on	 problems	 solving	 of	 thinking	 of	 bachelors	 at	 the	most	

appropriate	level	(x̄	=	4.55,	S.D.	=	0.56).

KEYWORDS: BLENDED	LEARNING	MODEL	/	CASE-BASED	LEARNING	/	PROBLEMS	SOLVING	OF	THINKING		

	 	 				/	BACHELORS.

บทน�า

	 การศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัและเป็นปัจจยัในการพฒันา

คุณภาพชี วิตของมนุษย ์ 	 ซึ่ ง ในแต ่ละประเทศได ้มี 

การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 เช่นเดียวกับการ

เปลี่ยนแปลงของการศึกษาในประเทศไทย	 จากเดิมม ี

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง	 จน

กระทั่งในปัจจุบันได้ถูกปรับเปล่ียนให้มีการเรียนการสอน

โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 มีการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพทางการเรียน

รู้ของผู้เรียน	 (จินตวีร์	 คล้ายสังข์	 และประกอบ	 กรณีกิจ,	

2552)	อีกทั้งผู้สอนได้มีการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้

เป็นผู ้ชี้แนะ	 และให้ค�าปรึกษากับผู ้เรียน	 ลดบทบาท 

การสอนน้อยลง	 เน้นให้ความส�าคัญกับผู้เรียนมากขึ้น	 

สร้างนวตักรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยการพฒันาเป็นรปูแบบ

ใหม่	 ๆ	 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์	 เพื่อให้ 

ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ทุกเวลา	 ทุกสถานท่ี	 ทบทวน 

บทเรียนได้ตลอดเวลา	เสาะแสวงหาความรู้ผ่านเทคโนโลยี	

และปรึกษาหารือหรืออภิปรายผลผ่านส่ือสังคม	 (วิชัย	 

วงษ์ใหญ่	และมารุต	พัฒผล,	2557)
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	 ปัญหาของการเรยีนการสอนไทยในยคุปัจจบุนั	คอื	

ผู ้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน 

การคิดวิเคราะห์	 และการคิดแก้ปัญหา	 (Bonk	 and	

Graham,	2006;	Huang	and	Wang,	2006)	สอดคล้อง

กับการวิจัยของ	 สิทธิพล	 อาจอินทร์	 (2554)	 ที่พบว่า	 

ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ	ทกัษะการคดิ	ทกัษะการค้นคว้าของ

นักเรียนอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ	 และมีคะแนนเฉลี่ยผล

สัมฤทธิ์ทางวิชาการ	 ทักษะการคิด	 ทักษะการค้นคว้าของ 

ผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัทีต้่องปรบัปรุง	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ทกัษะ

การคิดแก ้ป ัญหา	 เช ่นเดียวกับงานวิจัยของ	 มนตร	ี 

วงษ์สะพาน	(2556)	พบว่า	ปัญหาส�าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนรู ้	 คือ	 1)	 ครูผู ้สอนให้ความส�าคัญกับค�าตอบ

มากกว่ากระบวนการ	2)	นักเรียนขาดเครื่องมือช่วยคิดใน

ระหว่างเรียนรู้	3)	นักเรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และ

ประสบการณ์	 4)	 ระบบการศึกษาขาดการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้	 5)	 นักเรียนขาด

ประสบการณ์ความภูมิใจจากผลงานท่ีคิดได้	 จากปัญหาที่

เกิดขึ้นสามารถแก้ไขป ัญหาได ้ด ้วยการเรียนรู ้ผ ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห์	เพราะกระบวนการคิดวิเคราะห์

เป็นทักษะพื้นฐานส�าคัญที่ส่งผลให้ผู ้เรียนพัฒนาทักษะ 

การคดิด้านอืน่	ๆ 	ทีส่งูขึน้	การคดิวเิคราะห์จะช่วยให้ผูเ้รยีน

รู้ข้อเท็จจริง	รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิดขึ้น	เพื่อน�าไปใช้

ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

	 การคิดแก ้ป ัญหาถือเป ็นพื้นฐานท่ีส�าคัญต ่อ 

การด�าเนินชีวิตในสังคมมนุษย์	 ซ่ึงจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา	ผูท้ีม่คีวามสามารถในการคดิแก้

ปัญหาจะสามารถเผชญิกบัภาวะสงัคมทีเ่คร่งเครยีดได้เป็น

อย่างดี	(วรรณนิภา	ปานหนู,	2559)	โดยผ่านการเรียนรู้ที่

เป็นกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา	 กระบวนการ

สร้างความรู้เกิดจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก 

การใช้ประสาทสัมผัส	 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และ

กระบวนการคิดด้วยตนเอง	 กระบวนการเรียนรู้เกิดจาก

ความพยายามเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมด้วย

การอธิบายให้เหตุผล	โดยการเปรียบเทียบ	หรือตรวจสอบ

ความขดัแย้งความรูใ้หม่เข้ากบัความเข้าใจทีม่อียูเ่ดมิ	ท�าให้

เกิดการปรับเปล่ียนกลายเป็นโครงสร้างทางสติปัญญาที่มี

ความซบัซ้อน	และมคีวามคงทนยิง่ข้ึน	การทีผู่เ้รยีนพยายาม

ประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู ้เดิมกับสถานการณ์ใหม่	 

จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา	 ซึ่งจ�าเป็นต้อง

มีความพยายามในการค้นหาค�าตอบ	 เพื่อลดความเครียด

ทางปัญญา	 ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการสืบสอบ	

แรงจงูใจในการสบืสอบจะเกิดขึน้เมือ่มสีถานการณ์ใหม่ทีม่ี

บางส่วนคล้ายกับโครงสร้างความรู้เดิม	เพราะผู้เรียนจะใช้

ความรู้เดิมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียน

การสอน	 โดยเช่ือมโยงส่ิงใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมและ

ประสบการณ์เดิม	 จึงจะถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์	

(วรรณนภิา	ปานหนู,	2559)	โดยการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถ

ช่วยแก้ไขเรื่องการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนได้	ต้องค�านึงถึง

ผูเ้รยีนเป็นหลกัและเข้าใจความแตกต่างด้านการเรยีนรูข้อง

แต่ละบุคคล	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ท่ีเกิดจาก

ตัวผู้เรียนได้	 ซึ่งการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถส่งเสริม

ความสามารถด้านการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้

	 การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning)	

เป็นลักษณะของการผสมผสานการเรยีนทางไกล	(Distance	

Learning)	 ผ่านเครือข่ายออนไลน์	 ร่วมกับการเรียนแบบ

เผชิญหน้า	 (Face	 to	 Face)	 ท�าให้เกิดการเรียนรู ้ที่มี

ประสิทธิภาพมากกว่าการน่ังฟังการบรรยายในช้ันเรียน

ปกต	ิ(Bonk	and	Graham,	2004)	การเรยีนรูผ่้านบทเรยีน

บนเวบ็	(Web	Based	Instruction)	จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้เข้า

ถึงแหล่งเรียนรู ้ที่หลากหลาย	 รู ้จักแสวงหาความรู ้ด้วย

ตนเอง	สามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุเวลา	ทกุสถานที	่ส่งเสรมิให้เกดิ

การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	(สรุสทิธิ	์วรรณไกรโรจน์,	2555)	

และยังเป็นเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนที่มีการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรยีนรู	้ทีท่�าให้มปีฏสิมัพนัธ์เกดิ

ขึ้นจริง	 สามารถปฏิบัติและถ่ายทอดความรู ้	 (สุมาลี	 

ชัยเจริญ,	 2554)	 ค้นคว้าหรือทบทวนบทเรียนได้อย่างต่อ

เนือ่ง	(สทุพิย์	เป้งทอง,	2555)	การจดัการเรยีนการสอนโดย

ส่วนใหญ่ผู้สอนมักน�าเสนอกรณีศึกษา	เพื่อผู้เรียนสามารถ
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เลือกรูปแบบการน�าเสนอได้ตามความต้องการ	 และ

สามารถควบคุมการเรียนการสอนได ้ 	 ซ่ึ งจะเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากขึ้น	 (ดนุชา	 สลีวงศ์,	

2554)	 ดังนั้นในการจะท�าให้การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 

สูงขึ้น	ควรใช้ร่วมกับการเรียนด้วยกรณีศึกษา

	 การเรียนด้วยกรณีศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้สอน

ใช้เพ่ือช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนด	โดยผูเ้รียนศกึษาเรือ่งทีส่มมุติข้ึนจากความเป็นจรงิ

และตอบประเด็นค�าถามเก่ียวกับเรื่องนั้น	 แล้วน�าค�าตอบ

และเหตุผลของค�าตอบน้ันมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย	

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์	 (ทิศนา	 แขมมณี,	

2552)	 เช ่นเดียวกับ	 ดรุณนภา	 นาชัยฤทธิ์ 	 (2557)	 

ที่กล่าวว่า	 การเรียนด้วยกรณีศึกษา	 (Case-Based	

Learning)	เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนได้น�าเสนอ

ปัญหาที่เป็นจริง	 เพื่อจัดหาสถานการณ์ให้กับผู้เรียนตาม

วัตถุประสงค์ของการเรียน	 โดยให้ผู ้เรียนได้เกิดการคิด

วิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูล	จนน�าไปสู่การแก้ปัญหา

	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ในระดับของ

นักศึกษาในปริญญาตรี	จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาขีดความสามารถสู่ระดับสากล	โดยการปรับเปลี่ยน

กระบวนการเรียนการสอนของผู้สอนจากการให้เป็นการ

จัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามปรัชญา	 ด้วยการใช้

ประโยชน์จากแหล่งความรูใ้นชมุชนและศกัยภาพทีส่ถาบนั

มีอยู่	 และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้	 เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและการเรียนรู้ร่วมกัน	(ดรุณนภา	นาชัยฤทธิ์,	2557)	

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้

เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง	รวมถึงได้รับ

ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน	ๆ	ช่วยพัฒนา

ทักษะทางสั งคมต ่ าง 	 ๆ	 เช ่น 	 ทักษะการสื่ อสาร	 

การท�างานร่วมกันกับผู้อื่น	 การสร้างความสัมพันธ์	 การ

แสวงหาความรู	้และทกัษะการคิดแก้ปัญหาโดยผสมผสาน

ระหว่างทกัษะของการอยูร่่วมกนัในสงัคมและทกัษะในด้าน

เนื้อหาวิชาต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน	เป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้

เรยีนเป็นส�าคญั	(ทศินา	แขมณ,ี	2550)	นอกจากนีก้ารเรียน

รู้ร่วมกันได้ถูกน�าเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้	 และสนับสนุนให้ผู้เรียน

สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง	 (Constructivist)	

(พิชัย	ทองดีเลิศ,	2551)

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัจงึมีแนวคดิ

ที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วม

กับกรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดย 

การประยกุต์ใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในการเรยีนรูแ้บบออนไลน์

ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน	

โดยน�าเอากรณีศึกษาหรือเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ที่ เกิดขึ้น	 

มาดดัแปลงและเป็นตวัอย่าง	ให้กบัผูเ้รยีนได้ศกึษาวเิคราะห์

และเรียนรู้ร่วมกัน	 ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน

ในการเรยีนรู	้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทัง้ในและนอกสถานที ่

ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา	 ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้เรียน 

มีพฤติกรรมการเรียนรู้	 การคิดแก้ปัญหา	 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น

วิธีการศึกษา

	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สังเคราะห์	 เอกสารงานวิจัยที่

เ ก่ียวข ้อง	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 แล ้วจึงน�าเสนอ 

ผู ้ เชี่ยวชาญเพื่อด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกส�าหรับ 

ผูเ้ชีย่วชาญ	และน�าข้อค้นพบมาสงัเคราะห์ให้ได้แบบร่างรปู

แบบ	 ส�าหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	 

ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาและน�าแบบร่างรูปแบบล�าดับ 

ทีไ่ด้จากข้อค้นพบ	จากเทคนคิการสมัภาษณ์เชงิลกึเสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ได ้ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	 

ที่ส่งเสริม	1	การคิดแก้ปัญหาให้สมบูรณ์

	 1.	กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 การวจิยัในระยะที	่2	ประกอบด้วย	2	กลุม่	ดงันี้

	 	 กลุ่มที่	 1	 ผู้เชี่ยวชาญเพื่อระดมความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับ

กรณีศึกษา	ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
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	 	 	 1)	ประชากร	คอื	ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบตัิ

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหรือ 

นักวิชาการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ท่ีก�าหนด	 ดังนี้	 

1)	 มีต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว่าวิทยฐานะช�านาญการ

พิเศษหรือวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาโท	 ทางด้าน 

การศึกษา	 2)	 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที ่

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	

	 	 	 2)	 กลุ ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู ้เชี่ยวชาญที่มี

คณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา

หรือนักวิชาการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ได้มา 

จากการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 ดังนี้	 

ด้านการออกแบบการสอน	 จ�านวน	 2	 คนด้านสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา	 จ�านวน	 4	 คนด้านการประเมิน

จ�านวน	3	คนด้านกระบวนการคิดแก้ปัญหาจ�านวน	2	คน

	 	 กลุ่มที	่2	ผูท้รงคณุวฒุ	ิเพือ่ประเมนิแบบร่างรปู

แบบ	ที่ได้ข้อค้นพบจาก	ผู้เชี่ยวชาญ

	 	 	 1)	 ประชากร	 คือ	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี

คณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา

หรือนักวิชาการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ดังนี	้ 

1)	 มีต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว่าวิทยฐานะช�านาญการ

พิเศษหรือวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาเอก	 ทางด้าน 

การศึกษา	 2)	 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที ่

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	

	 	 	 2)	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

คณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา

หรอืนกัวชิาการทีม่คีณุสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	ได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง	ประกอบด้วย	3	ด้านดังนี้	ด้านการ

ออกแบบการสอนจ�านวน	 2	 คนด้านสื่อและนวัตกรรม

ทางการศกึษา	จ�านวน	2	คนด้านกระบวนการคิดแก้ปัญหา

จ�านวน	2	คน

	 2.	เครื่องมือวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มี	3	ชนิด	คือ

	 	 2.1	แบบบันทึกรายการเชิงสังเคราะห์

	 	 2.2	แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก

	 	 2.3	 แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา	 ที่ส่งเสริมการคิดแก้

ปัญหา

	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับระยะที่	2	ผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

	 	 3 .1 	 การเก็บรวบรวมข ้อมูลในขั้ นตอน 

การพัฒนาร่างรูปแบบ	

	 	 	 ขั้นที่	1	ผู้วิจัยท�าการสังเคราะห์ข้อมูล	รูป

แบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานร่วมกบักรณศีกึษา	ที่

ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีจาก

การรวบรวมข้อมูล	เอกสาร	แนวคิด		ทฤษฎี	และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

	 	 	 	 1.	รูปแบบการเรียนการสอน

	 	 	 	 2.	 การเรียนรู้การสอนแบบผสม

ผสาน

	 	 	 	 3.	การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา

	 	 	 	 4.	การคิดแก้ปัญหา

	 	 	 ขั้นที่	2	ผู้วิจัยท�าการร่างรูปแบบที่ได้จาก

การสังเคราะห์ข้อมูล	 เอกสาร	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยท่ี

เกีย่วข้อง	น�าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา	เพือ่พจิารณาความ

เหมาะสมและความสอดคล้อง	 แบบร่างรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา	 ที่ส่งเสริม 

การคิดแก้ปัญหา

	 	 	 ขั้นท่ี	 3	 ผู ้วิจัยน�าเสนอร่างรูปแบบต่อ 

ผู้เช่ียวชาญ	 โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก	 เพื่อน�า

ประเด็นที่ได้จากการแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก	 

มาสร้างรูปแบบและประเมิน	 ปลายปิด	 เพื่อใช้เก็บข้อมูล

ส�าหรับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 ด้านองค์ประกอบขั้นตอนความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที ่

ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี

	 	 	 ข้ันท่ี	 4	 ผู้วิจัยน�าเสนอร่างรูปแบบ	 และ

แบบประเมินรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานร่วม

กับกรณีศึกษา	ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา	ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
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เพื่อท�าการประเมิน	 ความเหมาะสมของรูปแบบโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามรายการประเมิน
	 	 	 ขัน้ที	่5	ได้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา	ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาที่
ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ	และผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 	 3.2	 เก็บรวบรวมข ้อมูลด ้วยเทคนิคการ
สัมภาษณ์เชิงลึก	มีขั้นตอนดังนี้
	 	 	 ขั้น ท่ี 	 1	 ผู ้ วิจัยขอหนังสือจากคณะ
ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เพื่อขอความ
อนเุคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญในการให้ความร่วมมอือย่างเป็น
ทางการ	และนัดหมายวัน	เวลา	ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
	 	 	 ขัน้ที	่2	ผูว้จัิยน�าแบบบนัทกึการสมัภาษณ์
เชิงลึก	ที่สร้างขึ้น	ด�าเนินการเก็บข้อมูลตามวัน	และเวลาที่
นัดหมาย
	 	 	 ขัน้ที	่3	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการแบบบนัทกึ
การสัมภาษณ์เชิงลึก	 มาสรุปประเด็นให้ได้เพื่อน�าไป
ปรับปรุง	รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับ
กรณีศึกษา	 ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษา
ปรญิญาตร	ีตามข้อเสนอและข้อค้นพบจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ
	 	 	 ขั้นที่	 4	 น�าประเด็นที่ได้จากการแบบ
บนัทกึการสมัภาษณ์เชงิลึก	มาสร้างแบบประเมนิ	ปลายปิด
เพื่อใช้เก็บข้อมูลส�าหรับกลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ในด้านองค์
ประกอบ	ขั้นตอน	และเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานร่วมกบักรณศีกึษา	ทีส่่งเสรมิการคดิแก้
ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
	 	 3.3	การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการประเมนิจาก
ผูท้รงคณุวฒุกิารประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิผูว้จิยัได้น�าแบบ
ประเมนิเสนอผูท้รงคุณวุฒเิพ่ือท�าการประเมนิความเหมาะ
สมของรูปแบบ	 โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามรายการ
ประเมิน	
	 6.	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล	 ออกเป็น	 2	
ประเภท	ดังนี้
	 	 	 6.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	

Analysis)	 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาดังน้ี	 

เอื้อมพร	หลินเจริญและคณะ	(2552)

	 	 	 ขัน้ตอนที	่1	ก�าหนดเกณฑ์คดัเลือกเพือ่ท�า

การวิ เคราะห์จากประเด็นหัวข ้อเพื่อสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์

	 	 	 ขัน้ตอนที	่2	วางเค้าโครงการวเิคราะห์เพือ่

จัดระบบการจ�าแนกค�าหรือข้อความในเนื้อหาสาระ

	 	 	 ขั้นตอนที่	 3	 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม	

โดยลกัษณะพจิารณาได้แก่	แหล่งข้อมลู	ช่วงเวลา	เพือ่เชือ่ม

โยงข้อมูลในแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ดีขึ้น

	 	 	 ขั้นตอนที่	 4	 วิเคราะห์ข้อมูล	 การนับ

ความถี่ของค�าและท�าการเชื่อโยง	 สรุปบรรยายข้อมูลที่

จ�าแนกได้อ้างอิงไปสู ่ข้อมูลท้ังหมดในแบบบันทึกการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบความเรียง

	 	 6.2	การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมนิผูว้จิยั

ได้ใช้การหาค่าเฉล่ียในการวเิคราะห์ระดบัคะแนนเฉล่ียและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เพื่อให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่

เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มว่าเป็นเท่าใด

	 	 6.3	 การวิเคราะห์	 แบบประเมินรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน	 ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา

โดยใช้สถิติขั้นพ้ืนฐานกล่าวคือ	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 ผลการวิเคราะห์การประเมินรูปแบบ	 ดังน้ี	 

1)	 ความเหมาะสมขององค์ประกอบ	 ขั้นตอนและผลลัพธ์

ของรูปแบบ	2)	ความสอดคล้องขององค์ประกอบ	ขั้นตอน

และผลลัพธ์ของรปูแบบฯ	ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการคดิแก้

ปัญหา	

	 7.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 	 7.1	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยในการ

วเิคราะห์ระดับคะแนนโดยเฉล่ียของกลุ่มผู้ทรงคุณวฒุทิีท่�า

แบบประเมิน

	 	 7.2	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviations)	ผูว้จิยัใช้ในการวเิคราะห์เพือ่ให้เหน็ว่าค่าเฉลีย่

ของข้อมูลที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มว่าเป็นเท่าใด
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 ผลการศึกษา

	 จากการสงัเคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสาร	

ต�าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 พบว่าแนวคิดรูปแบบฯ	 

มี	5	องค์ประกอบดังนี้

ภาพที่ 1 	องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม

ผสานร่วมกับกรณีศึกษา	เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

	 1.	 ผู้เรียน	 (Student)	 ผู้มีบทบาทในการด�าเนิน
กิจกรรมการเรียนร่วมกัน	 ด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีต่างกันตามกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย	
รับฟังการบรรยายเนื้อหา	 เพื่อน�าไปใช้ขณะท�ากิจกรรม
ออนไลน์	 มีส่วนร่วมในการท�างานกับเพื่อนสมาชิกใน 
กลุ่ม	 รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย	 และสมาชิกทุก
คนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง	 ๆ	 เพื่อน�ามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจาก
กรณีศึกษา	ด้วยการใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 1.1		คุณสมบัติ
	 	 	 1.1.1	เป็นนักศึกษาปริญญาตรี	ที่มีความ
พร้อมในการปรบัเปลีย่นบทบาท	เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีน

รู้	 ร่วมรับผิดชอบ	 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและท�างาน 

ร่วมกนัเป็นทมี	สามารถพึง่พาซึง่กนัและกนักบัเพือ่นสมาชิก

ในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม

   1.1.2	 มีความกระตือรือร้น	 ค้นคว้าเพิ่ม
เติมและพร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิด	 เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลย ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  	 1.1.3	มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์
เพื่อการสืบค้นข้อมูล	และเทคโนโลยี	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 	 1.1.4	 มีความเข้าใจในเทคนิคการแบบ
ผสมผสานด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 	 1.2		บทบาท
	 	 	 1.2.1	 รับฟังบรรยายเนื้อหาจากผู้สอน	
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อน�ามาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
	 	 	 1.2.2	ท�าความเข้าใจขัน้ตอนและกจิกรรม
การเรียนแบบผสมผสาน	 ท�าแบบวัดความสามารถในแก้
ปัญหาก่อนทดลอง	 พร้อมกับรับฟังบรรยาย	 และศึกษา
ค้นคว้าเพิม่เตมิ	ฝึกการใช้งานเทคโนโลยแีลกเปลีย่นเรยีนรู้	
ท�าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิก
	 	 	 1.2.3	เรยีนรูร่้วมกนักบัเพือ่นสมาชกิจาก
การแก้ปัญหากรณีศึกษาและการใช้	 เทคโนโลยีการแลก
เปล่ียนเรียนรู้	 เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น	 อภิปราย	 
แบ่งปันข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์
	 	 	 1.2.4	 น�าเสนอผลงานการแก้ปัญหาของ
กลุ่มหน้าชั้นเรียน
	 	 	 1.2.5	 รับฟังการวิพากษ์	 และข้อแนะน�า
จากผู้สอนเพื่อน�าไปปรับใช้และพัฒนา	 ความสามารถใน 
การแก้ปัญหาของตนเองและของกลุ่ม	 จากการท�ากรณี
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 	 	 1.2.6	 ผู้เรียนแต่ละคนท�าแบบวัดความ
สามารถในแก้ปัญหาหลงัการทดลองกบัแบบประเมนิตนเอง
ที่มีต่อการเรียนรู้
	 2.	ผูส้อน	(Instructor)	เป็นผูบ้รหิารจดัการรายวิชา
ที่มีบทบาทวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสม

ผสาน	 เป็นผู้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหาและยงัท�าหน้าทีใ่นการช้ีแจงท�าความเข้าใจใน
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ภาพรวมของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 จัดท�าแผนจัดการเรียนรู ้	

ก�าหนดเนื้อหา	 ถ่ายทอดความรู้	 จัดเตรียมกรณีศึกษาที่

สอดคล้องกับเนื้อหาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

แบ่งกลุ ่มผู้เรียนแบบคละกันและจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning)	 ในแต่ละ

สัปดาห์และประเมินผลการท�ากิจกรรมกลุ่มออนไลน์และ

ในห้องเรียน

	 	 2.1		คุณสมบัติ

	 	 	 2.1.1	 ผู้สอนเป็นผู้เช่ียวชาญในเนื้อหา	

(Content)	 ที่สอนและท�าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

ผู้เรียน	 เพื่อให้ผู ้เรียนได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้

ปัญหากรณีศึกษา

	 	 	 2.1.2	มีความรู้และความเข้าใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน	คือ	การเรียนแบบเผชิญ

หน้า	(F2F)	ร่วมกับการเรียนแบบออนไลน์	(Online)

	 	 	 2.1.3	 มีความเข้าใจและสามารถเขียน

กรณศีกึษาทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาทีส่อน	เพือ่ใช้จดัการเรยีน

ด้วยกรณศีกึษา	(Case	study)	ในการพฒันาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน

	 	 	 2.1.4	มทีกัษะในการใช้คอมพวิเตอร์	และ

เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 	 2.1.5	เป็นผู้ทีส่ามารถให้ค�าปรกึษา	ชีแ้นะ	

วิพากษ์การแก้ปัญหาจากการท�ากรณีศึกษาออนไลน์	และ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้

เรียนในแต่ละกลุ่ม

	 	 2.2	บทบาทของผู้สอน

	 	 	 2.2.1	 ผู้สอนเตรียมความพร้อมตามองค์

ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบ	ได้แก่	จัดท�าแผนจัดการ

เรยีนรู้	ก�าหนดเนือ้หา	ถ่ายทอดความรู	้จดัเตรยีมกรณศีกึษา

ที	่สอดคล้องกบัเนือ้หาและเทคโนโลยกีารแลกเปล่ียนเรยีน

รู้	 แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละกันและจัดเข้ากลุ่ม	 และจัด

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning)	

ในแต่ละสัปดาห์	และประเมินผล

	 	 	 2.2.2	ชี้แจงท�าความเข้าใจในกิจกรรม

การเรียนแบบผสมผสานตามที่ออกแบบไว้

	 	 	 2.2.3	 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ได้แก่	การจัดสภาพห้องเรียนที่	 เหมาะ

กับการท�ากิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพพร้อมใช้	งานโดยจัดตารางเวลา

ทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถเข้า

มาใช้งานได้สะดวก

	 	 	 2.2.4	สร้างแรงจงูใจให้กบัผูเ้รียน	ด้วยการ

ให้ค�าชมเชยประกาศผลคะแนนให้กับกลุ่มที่ท�าการแก้

ปัญหากรณีศึกษาได้ดี	ทั้งผ่านหน้าเว็บหลักและในชั้นเรียน	

มีการให้รางวัลและให้ก�าลังใจ	 พร้อมกับกระตุ้นเตือนให้

แต่ละกลุ่มด�าเนินกิจกรรมตามที่ก�าหนด

	 3.	กรณีศึกษา	(Case	study)	 เป็นเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ก�าหนดขึ้น	 สอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้สอนใช	้

เป็นเครื่องมือให้ผู ้เรียนในแต่ละกลุ ่มได้คิดแก้ปัญหา	 

ระบุปัญหา	 วิเคราะห์สาเหตุ	 เสนอวิธีการแก้ปัญหา	 

การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา	 และสรุปผลร่วมกัน

ภายในกลุ่ม	 เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้

ปัญหากับผู้เรียน	ส�าหรับกรณีศึกษาที่ใช้	ได้แก่	กรณีศึกษา

แบบสถานการณ์	 (Situation	 case)	 กับกรณีศึกษาแบบ

ตัดสินใจ	(Decision	case)

	 	 3.1	คุณสมบัติ

	 	 	 3.1.1	 กรณีศึกษาที่ใช้เป็นเหตุการณ์ที่

สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียน	 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือใน

การเรียนร่วมกัน	และท�ากิจกรรมกลุ่มผ่านเทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 	 	 3.1.2	 มีประเด็นน่าสนใจในการร่วมกัน

อภิปราย	 สะท้อนถึงสภาพปัญหาท่ีเป็นจริงและความเป็น

ไปได้	 สามารถประยุกต์ใช้กับเน้ือหาที่เรียน	 สามารถช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน	เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของทีม

	 	 	 3.1.3	 การเขียนกรณีศึกษามีความ

สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทของกรณีศึกษาที่ใช ้	 
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ซึง่ประกอบด้วยส่วนหลกั	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนน�า	(Opening)	

ส่วนเนือ้เรือ่ง	(Case	body)	และส่วนท้าย	(Closing)	ได้แก่

      3.1.3.1	 กรณีศึกษาแบบสถานการณ ์

(Situation	 case)	หมายถึง	 เหตุการณ์ที่เล่าเรื่องแสดงให้

เห็นถึงสภาพความเป็นจริงและปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 อาจเป็น

เรื่องจริงหรือสมมติขึ้น	 เพื่อมุ ่งแก้ปัญหาโดยฝึกการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกัน	 แสดงอภิปราย	 และ

ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา	 ซ่ึงในกรณีศึกษาจะไม่มีการ

ตัดสินใจมาให้	 เหมาะส�าหรับการฝึกคิดแก้ปัญหาที่เปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเหน็อย่างเตม็ท่ี	1)	ส่วนน�า	

บอกถึงที่มาที่ไปของเรื่องว่าเกิดกับท่ีใด	 2)	 ส่วนเน้ือเรื่อง	

เล่าเรื่องเหตุการณ์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

บ้าง	 และ	 3)	 ส่วนท้าย	 ทิ้งท้ายประเด็นค�าถามชวนคิดใน

การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา

	 	 	 	 	 	 3.1.3.2	 กรณีศึกษาแบบตัดสินใจ	

(Decision	case)	หมายถงึ	เหตกุารณ์ทีก่�าหนดให้เป็นข้อมลู	

จากสถานการณ์ที่มีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาจากกรณี

ศึกษานั้น	เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดเหมาะ	ส�าหรับการฝึก

ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น	 จากการตัดสินใจแก้

ปัญหาว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร	 และให้เหตุผล

ประกอบ	1)	ส่วนน�า	บอกถึงการตัดสินใจของเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจากกรณีศึกษานั้น	 2)	 ส่วนเนื้อ	 เรื่องเล่าเรื่อง

เหตุการณ์จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ	 

3)	 ส่วนท้าย	 เป็นค�าถามให้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของกรณีศึกษานี้

	 4.	 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้	 (Leaning	

environment)	เป็นการสร้างบรรยากาศทางการเรยีนแบบ

ผสมผสานทั้งแบบเผชิญหน้า	 (F2F)	 และแบบออนไลน	์

(Online)	กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนและเอือ้ต่อการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน	สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	 และผู้เรียนด้วยกัน	 

มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน	 ร่วมกันรับผิดชอบในงานท่ีได ้

รับมอบหมาย	 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียน 

แบบผสมผสาน

	 	 แบบเผชิญหน้า	 (F2F)	 ได้แก่	ห้องเรียนปกติที่

ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนในช้ันเรียน	 จัดที่น่ังแบบเป็น

กันเอง	และนั่งแบบเข้ากลุ่มตามที่แบ่งไว้	สร้างบรรยากาศ

ทีเ่หมาะสมและส่งเสรมิในการเรยีนร่วมกัน	ให้สมาชกิในทมี

ได้อภิปราย	 แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 มีอุปกรณ์การเรียน

การสอนพร้อม	 ได้แก่	 Computer,	 LCD	 Projector,	

กระดาน	เป็นต้น

	 	 แบบออนไลน์	(Online)	ได้แก่	แลกเปลีย่นเรยีน

รู้จากการแก้ปัญหากรณีศึกษาออนไลน์	 เครื่องมือสื่อสาร

ส�าหรับการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้อนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์	อ�านวย

ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร	 และการแสดงความคิด

เห็น	การร่วมอภิปรายออนไลน์ได้ทุกที่	ทุกเวลา	ประกอบ

ด้วย	 1)	 ส่วนของหน้าโฮมเพจหลัก	 ที่มีช้ีแจงกิจกรรมการ

เรียนการสอน	การสืบค้นข้อมูล	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร	2)	ส่วนของรายการเนื้อหา	น�าเสนอเนื้อหาในรูป

ของ	 E-Book	 ที่ให้ผู้เรียนสามารถ	 Download	 เอกสาร

อเิล็กทรอนกิส์	การเชือ่มโยงลิงค์	ไปยงัแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์	

3)	ส่วนของเทคโนโลย	ีการแลกเปล่ียนเรยีนรูส้ตรมีหน้าชัน้

เรียนของ	Google	classroom	ที่ให้ผู้เรียนได้เข้ามาเสนอ

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็	การแก้ปัญหาและการเรยีนรู้

ร่วมกันเป็นทีม	 ส่วนของแบบทดสอบ	 และส่วนของแบบ

ประเมินผลออนไลน์

	 	 4.1	คุณสมบัติ	

	 	 	 4.1.1	 เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้งานได้สะดวก	ง่ายและไม่ยุ่งยาก

	 	 	 4.1.2	 มีการเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์	และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

	 	 	 4.1.3	สามารถสนบัสนนุการเรยีนร่วมกนั

ด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกที่	

ทุกเวลา

	 	 	 4.1.4	 สนับสนุนการควบคุมการท�างาน

ของผู้สอน	ผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจสอบและ	ได้ตอบร่วม

กับผู้เรียนได้
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	 5.	การประเมนิผล	(Evaluation)	เป็นกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นหลังการท�ากรณีศึกษาออนไลน์	 เพื่อวัดและ

ประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 ซ่ึงเป็นการประเมิน

ผลความสามารถใน	การแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน	และ

ประเมินผลการท�ากรณีศึกษาออนไลน์ในแต่ละครั้ง	โดยใช้

เครือ่งมอื	ได้แก่	แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาของ

ผูเ้รยีนก่อนและหลงัจากการท�ากิจกรรม	ด้วยการใช้แบบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหา	แบบประเมินความสามารถ

ในการแก้ปัญหาแบบรูบริกส์	(Rubric	assessment)	และ

แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสาน	 ร่วมกันด้วยกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดแก้

ปัญหาของนักศึกษาปริญญาตรี

ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้

	 ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม

ผสานร่วมกบัการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบกรณศีกึษาเป็นฐาน	

เพือ่ส่งเสริมการคดิแก้ปัญหาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	ขัน้ตอนก�าหนดปัญหา	(Identifying	problem)

	 	 1.1	วัตถุประสงค์

	 	 	 1)	 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนกับ 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา

	 	 	 2)	 เพื่อท�าให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมถูก

กระตุ้นและเกิดความสนใจในการเรียนรู้

	 	 1.2	ขั้นด�าเนินกิจกรรม

	 	 	 1.2.1	ผูส้อนเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนและ

อธบิายขัน้ตอนการเรยีนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ

ผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน	 เพื่อส่งเสริมการคิด

แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ครูผู้สอนจะต้อง 

เตรียมแผนการสอน	 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู	้ 

แหล่งศึกษาค้นคว้า	(F2F)

	 	 	 1.2.2	ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้	

อธิบายเทคนิคการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับกรณีศึกษา	

และวัดประเมินผลการเรียนแก่ผู้เรียน	(F2F)

	 	 	 1.2.3	 ผู้สอนให้ผู้เรียนท�าแบบวัดความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนการเรียน	(Online)

   1.2.4	ผูส้อนก�าหนดปัญหาหรอืสถานการณ์

จากกรณีศึกษาให้แก่ผู้เรียน	พร้อมกับก�าหนดงาน	ชิ้นงาน

ที่ผู้เรียนต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นระดมความคิด	จาก

สภาพแวดล้อมทางการเรยีนรูข้องรปูแบบฯ	(F2F)	(Online)

	 	 	 1.2.5	 หากผู้เรียนไม่เข้าใจเรื่องที่ผู้สอน

ชี้แจง	ผู้เรียนสามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานคู่มือการเรียน

รู้ของรูปแบบฯ	 (Online)	 1)	 ศึกษาคู่มือการใช้	 2)	 ศึกษา

ค้นคว้าจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้

	 	 1.3	ผลที่คาดหวัง

	 	 	 1)		ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียน

	 	 	 2)	 กระตือรือร ้นเกิดความสนใจใน 

การเรียนรู้	 มีความเข้าใจกับการเรียนการสอนแบบผสม

ผสานร่วมกับกรณีศึกษา

	 2.	วิเคราะห์ปัญหา	(Analyze	problems)

	 	 2.1	วัตถุประสงค์

	 	 	 ผู ้เรียนสามารถคิดพิจารณา	 แยกส่วน

ประกอบของปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก�าหนดให้ได้

	 	 2.2	ขั้นด�าเนินกิจกรรม

	 	 	 1)	 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนประมาณ	 4-5	

คนต่อกลุ่ม	แบบคละกันให้มีคนเก่ง	ปานกลาง	อ่อน	จาก

จ�านวนทั้งหมด	30	คน	จัดแบ่งกลุ่มละ	5	คน	จะได้ทั้งหมด	

6	 กลุ่ม	 เพื่อศึกษาด้วยกรณีศึกษา	 ผู้เรียนในกุล่มจะต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	มีความรับผิดชอบ	และมีส่วนร่วมใน

การท�างานร่วมกันในทีม	 เพื่อแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา	

(Case	study)	ร่วมกัน	(F2F)

	 	 	 2)	 ผู ้สอนน�าเสนอหัวข ้อของปัญหา	 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายต่อการแก้ปัญหา	

กระตุ้นและเร้าความสนใจ	 เพื่อดึงความคิดเข้าสู่เน้ือหา	

เชื่อมโยงปัญหาที่น�าเสนอกับบทเรียนที่จะเรียน	โดยผู้สอน

ท�าการสอนให้สัมพันธ์กัน	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะ

ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนั้น	ๆ	(F2F)
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	 	 	 3)	 ผู ้ เรียนมีการวิ เคราะห ์แยกส ่วน

ประกอบปัญหาออกเป็นส่วน	 ๆ	 การวิเคราะห์ปัญหาและ

ความต้องการเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญั	หากไม่สามารถวิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการได้ถูกต้อง	 ก็ไม่สามารถค้นหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 เพราะส่วน

ประกอบต่าง	ๆ	ของปัญหาจะส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูล	

เพือ่หาแนวทางการแก้ไขทีต่รงประเดน็มากทีสุ่ด	โครงสร้าง

ที่ส�าคัญของการวิเคราะห์ปัญหา	คือ	ข้อมูลน�าเข้า	(Input)	

กระบวนการ	(Process)	และข้อมลูส่งออก	(Output)	(F2F)	

(Online)

	 	 	 4)	พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กับสาเหตุที่จะท�าให้เกิดปัญหา	 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา	 รวบรวม

สาเหตุทั้งหมดจากทุกความเห็นของสมาชิกในกลุ่ม	 (F2F)	

(Online)

	 	 	 5)	ผู้เรียนน�าเสนอปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ที่แท้จริง	 ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันลงมติเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย	

เพื่อคัดเลือกสาเหตุของปัญหาท่ีต้องการแก้ไขท่ีแท้จริง	 

หากผูเ้รยีนไม่เข้าใจและไม่สามารถแก้ไขได้ให้กลบัไปศกึษา	

หัวข้อที่	3)	อีกครั้ง	(F2F)	(Online)

	 	 	 6)	รวบรวมเพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาหรือ

หัวข้อที่จะแก้ไข	(F2F)	(Online)

	 	 2.3	ผลที่คาดหวัง

	 	 	 ผู้เรียนได้คิดพิจารณา	แยกส่วนประกอบ

ของปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนจนได้ประเด็นปัญหา

หรือหัวข้อที่จะแก้ไขอย่างแท้จริง

	 3.	 ส�ารวจแนวทางแก้ไข	 (Investigate	 the	

problems	solving)

	 	 3.1	วัตถุประสงค์

	 	 	 เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแสดง

ความคดิเหน็ในการแก้ปัญหา	แลกเปลีย่นข้อมลูจากสภาพ

แวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา

	 	 3.2	ขั้นด�าเนินกิจกรรม

	 	 	 1)	ผูเ้รยีนค้นหาข้อมลูจากสภาพแวดล้อม

ทางการเรยีนรู้	เพือ่ใช้ในการเสนอวธิแีก้ไขปัญหา	(Online)

	 	 	 2)	 ผู้เรียนหาสาเหตุประเด็นปัญหาหรือ

หัวข้อที่จะแก้ไข	 จากนั้นหาเหตุผลสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาจากแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎีจากแหล่งเรียนรู้	

(Online)

	 	 	 3)	 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม	

เพื่อสรุปประเด็นในการแก้ไขปัญหา	(Online)

	 	 	 4)	 สรุปแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาของ

กลุ่ม	(Online)

	 	 	 5)	 ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา	 เพื่อใช้

ประกอบในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

ที่สุด	(Online)

	 	 3.3	ผลที่คาดหวัง

	 	 	 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 แสดงความ

คิดเห็นในการแก้ปัญหา	 แลกเปล่ียนข้อมูลจากสภาพ

แวดล้อมทางการเรยีนรู	้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาทีจ่ะใช้

ประกอบในการตัดสินใจ

	 4.	ตัดสินใจ	(Decision)

	 	 4.1	วัตถุประสงค์

   เพ่ือให้ผู ้ เรียนตัดสินใจเลือกแนวทาง 

การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล	 และปรับปรุงตามแนวทาง 

การแก้ไขปัญหา	ตามค�าแนะน�าผู้สอนให้ความเหมาะสมมาก

ที่สุด

	 	 4.2	ขั้นด�าเนินกิจกรรม

	 	 	 1)	 ผู้เรียนตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้

ปัญหาอย่างมเีหตผุล	พจิารณาทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสม

มากที่สุด	 และมีความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้แก้ไขปัญหา

มากที่สุด	 ตัดสินใจเลือกร่วมกันลงมติเห็น/ไม่เห็นด้วย	

(Online)

	 	 	 2)	 ผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ร่วมกัน	 อภิปรายผลจนได้ข้อสรุปสุดท้าย	 วิธีแก้

ปัญหาของกลุ่มที่เหมาะสมและคาดว่าสามารถน�าไปใช้แก้

ปัญหาได้จริง	(Online)

	 	 	 3)	 ผู้สอนประเมินผลจากการถามตอบ
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เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา
	 	 	 4)	ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะค�าแนะน�า	และ
ผู้เรียนปรับปรุงตามแนวทางการแก้ไขปัญหาตามผู้สอน
แนะน�า	(Online)
	 	 	 5)	 ได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม	
สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง	(Online)
	 	 4.3	ผลที่คาดหวัง
	 	 	 ผู ้เรียนตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผล	 และปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามค�า
แนะน�าผู้สอนให้ความเหมาะสมมากที่สุด
	 5.	น�าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้	 (Discussion	and	
share)
	 	 5.1	วัตถุประสงค์
	 	 	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ข้อค้นพบผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์	 อันจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่ง 
การเรียนรู้กับบุคคลอื่น
	 	 5.2	ขั้นด�าเนินกิจกรรม
	 	 	 1)	ผูเ้รยีนจัดท�าการน�าเสนอข้อมลูทัง้หมด
ที่เกิดจากความร่วมมือกันภายในกลุ่ม	(Online)
	 	 	 2)	ผู้เรียนน�าเสนอชิ้นงาน	ผลงานที่ได้รับ
การปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	(Online)
	 	 	 3)	 ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และความรู้	 ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	 แลกเปลี่ยน 
ความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือผู้สอน	
(Online)
	 	 	 4)	 แชร ์ความรู ้ผ ่านเครือข ่ายสังคม
ออนไลน์	อันจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้กับบุคคล
อื่น	(Online)
	 	 	 5)	 ผู ้เรียนได้องค์ความรู ้ใหม่ส่งเสริม 
การคิดแก้ไขปัญหา
	 	 5.3	ผลที่คาดหวัง
	 	 	 ผู ้เรียนตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามค�า
แนะน�าผู้สอนให้ความเหมาะสมมากที่สุด
	 6.	สรุปผล	(Conclusion)
	 	 6.1	วัตถุประสงค์

	 	 	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปผลภาพรวม
ของการเรยีนแบบผสมผสานด้วยกรณศีกึษาทัง้หมด	ตัง้แต่
การก�าหนดปัญหา	 วิเคราะห์ปัญหา	 ส�ารวจแนวทาง 
การแก้ไข	 การตัดสินใจ	 น�าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ร่วมกันภายในชั้นเรียน
	 	 6.2	ขั้นด�าเนินกิจกรรม
	 	 	 1)	ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัสรปุ	ถามตอบ
และทบทวนความรูใ้นบทเรยีน	ผ่านประเดน็ปัญหาทีผู้่สอน
ให้ท�าการศึกษาและแก้ไขปัญหา	 พร้อมกับให้ประเมิน
คะแนนแบบรูบริกส์	 (Rubric	 assessment)	 และชมเชย
การแก้ไขปัญหากรณีศึกษาของกลุ่มที่ท�าคะแนนได้สูงสุด	
เพื่อกระตุ้นและสร้างก�าลังใจให้ผู้เรียนท�างานให้ดียิ่งขึ้น	
(F2F)
	 	 	 2)	 ผู ้เรียนประเมินผลงานกลุ่มเพื่อน	 
โดยการแสดงความคิดเห็นลงบนกระดานข่าว	(Online)
	 	 	 3)	 ผู ้เรียนท�าแบบวัดความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหาหลังการเรียน	(Online)
	 	 	 4)	ผู้เรียนท�าแบบประเมินความพึงพอใจ	
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับกรณี
ศึกษา	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	(Online)
	 	 6.3	ผลที่คาดหวัง
	 	 	 ผูเ้รยีนสรปุผลภาพรวมของการเรยีนแบบ
ผสมผสานด้วยกรณศึีกษาทัง้หมด	ตัง้แต่การก�าหนดปัญหา	
วิเคราะห์ปัญหา	 ส�ารวจแนวทางการแก้ไข	 การตัดสินใจ	 
น�าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในชั้นเรียน
	 	 	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาส�าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีและจากผลการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน	6	คน	ท�าให้ทราบว่ารปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสาน	 ร่วมกับการเรียนรู ้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน	 
เพือ่ส่งเสรมิการคิดแก้ปัญหาของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี
ทีผู่ว้จิยัได้พฒันาขึน้มานัน้	ความเหมาะสมของรูปแบบและ

ความสอดคล้องของรูปแบบอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากถึง

มากที่สุด	ดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางท่ี 1	ความเหมาะสมและความสอดคล้องของรปูแบบ

 จากตารางที่	1	พบว่า	ความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน	 ร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน	เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของ
นักศกึษาระดบัปริญญาตร	ีอยูใ่นระดบัเกณฑ์เหมาะสมมาก	
โดยมีค่าเฉลี่ย	 (x̄	 =	 4.42)	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 
(S.D.	 =	 0.57)	 และความสอดคล้องของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน	ร่วมกับการเรยีนรูแ้บบกรณศีกึษา
เป็นฐาน	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	อยู่ในระดับเกณฑ์เหมาะสมมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	
(x̄	=	4.55)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	0.56)

วิจารณ์และสรุปผล
	 1.	 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน	 เพื่อส่งเสริม 
การคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบ
ด้วย	5	องค์ประกอบหลกัดงันีโ้มดลูผูเ้รยีนโมดลูผูส้อน	โมดลู
การ เรี ยนแบบผสมผสาน	 โมดูลกรณีศึ กษา	 โมดู 
ลการประเมินผล	ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด	6	
ขัน้ตอนทีส่่งเสรมิการคดิแก้ปัญหา	ประกอบด้วยขัน้ตอนดงั
ต่อไปนี้	 1.	 ก�าหนดปัญหา	2.	 วิเคราะห์ปัญหา	3.	ส�ารวจ
แนวทางการแก้ปัญหา	4.	การตดัสนิใจ	5.	การน�าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรู้	และ	6.	สรุปผล
	 2.	ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	6	คน	
ท�าให้ทราบว่ารูปแบบท่ีได้พัฒนาขึ้นน้ันอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความเหมาะสมมาก	ถึง	มากที่สุด	กล่าวคือ

 	 2.1	 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน	 ร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็น
ฐาน	เพือ่ส่งเสรมิการคดิแก้ปัญหาของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีอยู่ในระดับเกณฑ์เหมาะสมมาก	(x̄	=	4.42,	S.D	=	0.57)
	 	 2.2	 ความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน	ร่วมกับการเรยีนรูแ้บบกรณศึีกษาเป็น
ฐาน	 เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรีอยูใ่นระดับเกณฑ์เหมาะสมมากทีสุ่ด	(x̄	=	4.55,	
S.D	=	0.56)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กุลธวัช	สมารักษ์	
(2555)	ที่ศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือ
ข่ายสงัคมออนไลน์	โดยใช้กรณศีกึษา	ด้วยวิดโีอแชร์รงิ	เพือ่
พฒันาทกัษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ	พบว่า	นกัศึกษาที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์	โดยใช้กรณศีกึษา	ด้วยวดิโีอแชร์รงิ	มคีะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และ 
มคีะแนนทกัษะการคดิอย่างมีวจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01เช่นเดียว
กบักับงานวจิยัของ	สติูเทพ	ศริพิพิฒันกลุ	(2554)	ทีไ่ด้ศกึษา
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ 
การเรยีนรูเ้ป็นทมีของนสิิตปรญิญาบณัฑิตด้วยรปูแบบการ
เรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณี
ศกึษาและเทคโนโลยีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทีต่่างกนั	พบว่า	
ทั้ง	 4	 กลุ่ม	 มีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง	 ซ่ึงเป็นไปตามที่	 ดรัณภพ	 
เพียรจัด	 (2551)	 ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย
กรณีศึกษาเป็นการเรียนที่เสนอเรื่องราว	 ส่ือ	 สถานการณ์
ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นจากครูผู้สอน	เพื่อประยุกต์ใช้
กบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ท�าให้นกัเรยีนเกดิความกระตอืรอืร้น	
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น	ดีขึ้น	มีทักษะการคิดเพิ่มมากขึ้น	สามารถ
วเิคราะห์	สงัเคราะห์ความรูเ้พือ่ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	

ที่เกิดขึ้นได้	 เช่นเดียวกับ	 ดรุณนภา	 นาชัยฤทธ์ิ	 (2557)	 

ที่กล่าวว่า	 การเรียนด้วยกรณีศึกษา	 (Case-Based	

Learning)	เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีผู้่สอนได้น�าเสนอ

ปัญหาที่เป็นจริง	 เพื่อจัดหาสถานการณ์ให้กับผู้เรียนตาม

วัตถุประสงค์ของการเรียน	 โดยให้ผู้เรียนได้เกิดการคิด

วิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูล	จนน�าไปสู่การแก้ปัญหา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

464

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กุลธวัช	สมารักษ์.	(2555).	การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน	เครือข่ายสังคมออนไลน์	โดยใช้กรณีศึกษา	 

	 ด้วย	วิดีโอแชร์ริง	เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.	วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 6(1),	205-213.

จินตวีร์	คล้ายสังข์	และประกอบ	กรณีกิจ.	(2552).	PEDAGOGY-BASED	HYBRID	LEARNING:	จากแนวคิดสู ่

	 การปฏิบัติ.	วารสารครุศาสตร์. 38(1),	93-108.

ดนุชา	สลีวงศ์	และ	ปราวีณยา	สุวรรณณัฐโชติ.	(2554).	รูปแบบการออกแบบการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ  

 เพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การสังเคราะห์และน�าเสนอรูปแบบ.  

	 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง:	Open	Learning	-	Open	the	World	2011.	9-10	สิงหาคม	 

	 2554.	กรุงเทพมหานคร.

ดรัณภพ	เพียรจัด.	(2551).	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 

 และการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา เพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).	กรุงเทพมหานคร:	 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดรุณนภา	นาชัยฤทธิ์.	(2557).	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้  

 กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของ  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร	์(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).	 

	 กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิศนา	แขมมณี.	(2550).	ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

	 (พิมพ์ครั้งที่	5).	กรุงเทพมหานคร:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา	แขมมณี.	(2552).	รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย.	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์แห่ง 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิชัย	ทองดีเลิศ.	(2551).	การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์:	ความสอดคล้องของเทคโนโลยี	และวิธีการ 

	 ส�าหรับการศึกษายุคใหม่.	วิทยาสารก�าแพงแสน, 1(2)	,106-113.

มนตรี	วงษ์สะพาน.	(2556).	การยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์.	วารสารศึกษาศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 13(2),	125-139.

วรรณนิภา	ปานหนู.	(2559).	การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนว 

 คอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 

 ปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).	มหาสารคาม:	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 มหาสารคาม.

วิชัย	วงษ์ใหญ่	และ	มารุต	พัฒผล.	(2557).	การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching). กรุงเทพมหานคร:	จรัลสนิท 

		 วงศ์การพิมพ์.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

465

สิทธิพล	อาจอินทร์.	(2554).	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  วิทยาศาสตร์. สืบค้นจาก	http://www.resjournal.kku.ac.th/article/16_01_72.pdf

สุทิพย์	เป้งทอง.	(2555).	การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์เว็บเควสท์	เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด 

	 และการเรียนรู้ด้วยตนเอง.	วารสารบรรณศาสตร์, 5(1),	87-106.

สุมาลี	ชัยเจริญ.	(2554).	เทคโนโลยีการศึกษา หลักการทฤษฎี สู่การปฏิบัติ.	ขอนแก่น:	คลังนานาวิทยา.

สุรสิทธิ์	วรรณไกรโรจน์.	(2555).	ความหมายของบทเรียนออนไลน์ e-Learning (อีเลิร์นนิ่ง).	สืบค้นจาก 

		 http://www.uplus-solution.com/content.php?ct_id=33.

สูติเทพ	ศิริพิพัฒนกุล.	(2553).	การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของ นิสิตปริญญา 

  บัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วย กรณีศึกษาและเทคโนโลยีการ 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน	(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต).	กรุงเทพมหานคร:	 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอื้อมพร	หลินเจริญ	และคณะ.	(2552).	รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท�าให้คะแนนการทดสอบ O-NET  

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.	พิษณุโลก:	มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ภาษาอังกฤษ

Bonk,	C.	J.	and	Graham,	C.	R.	(Eds.).	(2004).	Handbook of blended learning: Global Perspectives,  

 local designs.	San	Francisco,	CA:	Pfeiffer	Publishing.

Bonk,	C.	J.,	and	Graham,	C.	R.	(2006).	The handbook of blended learning: Global perspectives,  

 local designs. San	Francisco:	Pfieffer.

Huang,	R.	H.,	Zhou,	Y.	L.,	&	Wang,	Y.	(2006).	Blended Learning: Theory into Practice.	Beijing:	Higher	 

		 Education	Press.

Morgan,	C.	T.	(1987).	Thinking and Problem Solving, A Brief Introduction to Psychology  

 [2nd	ed]. New	Delhi:	Tata	McGraw-Hill.





วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

467

ผลของการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันด้วยการประเมินแบบซิป

Effect of Using Performance Development Program for Badminton Players 
by CIPP Model Assessment

วันชัย	กองพลพรหม	และ	ชัยรัตน์	ชูสกุล1

Wanchai	Kongpolprom	and	Chairat	Choosakul1 

บทคัดย่อ

					 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลความสามารถทางทักษะกีฬา	 สมรรถภาพทางจิตใจ	 และ

สมรรถภาพทางกาย	 2)	 ประเมินโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันด้วยการประเมินแบบซิป	 

กลุ่มตัวอย่างคือ	นักศึกษาอายุระหว่าง	18	–	22	ปี	จ�านวน	30	คน	เครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	 (1)	โปรแกรมและคู่มือการใช้	

แบบทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬา	 (2)	 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 	 (3)	 แบบสอบถามการใช้จิตวิทยาการ

กีฬาและ	 (4)	 แบบประเมินโปรแกรม	 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ�้า	

และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

						 ผลการวิจัย	พบว่า	หลังการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันมีพัฒนาการดีขึ้นทั้ง	3	

ด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และผลการประเมินโปรแกรมด้วยรูปแบบซิป	 พบว่า	 สภาวะแวดล้อม	 

ปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	และผลผลิต	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

ค�าส�าคัญ: 	โปรแกรม	/	การสร้างเสริมสมรรถนะ/	แบดมินตัน

Article Info: Receive 29	August,	2019;	Receive revised in form	30	October,	2019;	Accepted	4		November,	2019

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อีเมลร่วม:	wanchai_muangprom@hotmail.com
   Health	and	Sport	Science	Department,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University,	Thailand.	Correlation	Email:		wanchai_muangprom@ 

		hotmail.com



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

468

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	compare	the	sports	skill	ability,	fitness	psychology	

and	physical	fitness	2)	to	evaluate	of	using	performance	development	program	for	badminton	players	

by	CIPP	Model.	Sample	group	were	30	students	between	18	–	22	years	old.	Research	instruments	

were	(1)	a	program	and	user	manuals	test	(2)	sports	psychology	questionnaire	and	(3)	physical	fitness	

test.	Statistical	analysis	of	One-way	MANOVA	repeated	measures	and	content	analysis.		

	 The	research	revealed	that	after	using	program	improved	the	performance	of	badminton	players	

have	goodly	developed	were	totally	3	sides	and	there	have	significant	at	.05	levels	and	results	of	the	

program	evaluation	with	the	CIPP	model	found	that	environment,	input,	process	and	product	were	

overall	at	highest	level	in	all	aspects.

KEYWORDS: PROGRAM	/	PERFORMANCE	ENHANCEMENT	/	BADMINTON.

บทน�า

	 การแสดงออกทางทักษะกฬีาทีม่ปีระสทิธภิาพต้อง

มีการฝึกซ้อมที่ดี	 ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการซ้อมที่

เหมือนกันและควรมีการวางแผนและด�าเนินไปตามหลัก

ของการฝึกซึ่งจะช่วยท�าให้การฝึกซ้อมมีความถูกต้องและ

เกิดประโยชน์สูงสุด	 ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	

สมรรถภาพทางกาย	 (Physical	 Fitness)	 ทักษะกีฬา	

(Sport	 Skill)	 และ	 สมรรถภาพทางจิต	 (Psychological	

Fitness)	(การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2561;	สนธยา	สีละ

มาด,	2560)	แนวทางการพฒันากฬีาให้ประสบความส�าเรจ็

ในการแข่งขันต้องสร้างและส่งเสริมระบบการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยการสร้างระบบการฝึกสอนให้ทันสมัยและ

ครอบคลุม	 (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา,	 2559)	 กีฬา

แบดมนิตันเป็นชนดิกฬีาทีต้่องเปลีย่นทศิทางอย่างฉบัพลนั	

ต้องใช้ความเร็วที่สุดในโลก	 โดยใช้ความเร็วถึง	 421	

กิโลเมตร/ชั่วโมง	 ต้องใช้การท�างานประสานกันของกล้าม

เนื้อและจิตใจ	 ด้วยการเคลื่อนไหวของแขนขาที่มีความ

รวดเร็วในระยะเวลาสั้น	 ๆ	 จึงจัดอยู่ในชนิดกีฬาท่ีมีความ

หนกัมากท่ีสดุชนดิหนึง่	จ�าเป็นต้องพฒันาการเล่นทกุทกัษะ

ให้มปีระสทิธภิาพ	(Janusz,	2016;	Minh,	2011)	ต้องเรยีน

รูห้รอืฝึกซ้อมอย่างมเีป้าหมายเพือ่ให้การเล่นหรอืแข่งขนัมี

ประสิทธิภาพ	(กรมพลศึกษา,	2559)			สิ่งส�าคัญในการฝึก

ซ้อมกีฬาขึ้นอยู่กับกระบวนการ	รูปแบบหรือวิธีการในการ

ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ	ซึง่เป็นศาสตร์ทีต้่องอาศยัองค์ความ

รู้หลายด้านมาเป็นแนวทางประกอบ	 การวางแผนเพื่อ

ให้การฝึกนั้นบรรลุความส�าเร็จ	(ถาวร		กมุทศรี,	2560)

	 โปรแกรมการฝึกกีฬาแบดมินตันต้องค�านึงถึงการ

ฝึกให้ครบองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 ความสามารถทางทักษะ

กีฬาแบดมินตัน	เป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถของผู้เล่นว่า

มีมากน้อยเพียงใด	 จ�าเป ็นต ้องพัฒนาการเล ่นให ้มี

ประสิทธิภาพทุกทักษะ	 (Jianyu,	 2016)	 การฝึกด้วย

โปรแกรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของทักษะและผู้เล่นจึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญอันดับแรก	 (Babatunde,	 2014)	 นอกจากนั้น

จิตวิทยายังเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้นักกีฬาสามารถ

ควบคุมอารมณ์และจิตใจในสถานการณ์ได้เป็นอย่างด	ี

(Eylem	Gencer,	 2012)	 อีกทั้งการฝึกสมรรถภาพ	 ทาง

กายในกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องใช้สมรรถนะทางกาย	ที่เป็น

ธรรมชาติของความเร็ว	 การหยุดและเริ่มต้น	 การกระโดด	

การกระโดดพุ่ง	 การเคลื่อนที่ด้วยการก้าวเท้าไปข้างหน้า	

การเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรวดเร็วของทิศทาง	และความ

หลากหลายของจังหวะ	 แบบเฉพาะเจาะจง	 (Ming-Kai,	

1995)		
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 การศกึษาดงักล่าวท�าให้ทราบว่าการสร้างโปรแกรม
เพือ่พฒันาการเล่นกฬีาแบดมนิตนั	ส่วนใหญ่แยกการพฒันา
เป็นองค์ประกอบเพยีงด้านใดด้านหนึง่	การศกึษาพร้อมกนั	
3	 องค์ประกอบยังมีน้อย	 ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสรมิสมรรถนะของผูเ้ล่นกีฬาแบดมนิตนั	โดยได้น�าผลสรปุ
จากการศึกษา	 และการสรุปของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห	์
สรุปได้ว่าการสร้างโปรแกรมประกอบด้วย	 3	 องค์	 ได้แก่	
ด้านความสามารถทางทักษะ	กีฬา	9	ทักษะ	เนื่องจากทุก
ทกัษะมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาผูเ้ล่น	แต่การประเมนิเพือ่
พัฒนาผู้วิจัยประเมินสมรรถนะ	6	ทักษะ	จากผลสรุปของ
ผูเ้ชีย่วชาญและการศกึษาข้อมลูเนือ่งจากบางทกัษะมคีวาม
สัมพันธ์กัน			จึงใช้แบบทดสอบมาตรฐาน	6	ทักษะ	ได้แก่	
การเสร์ิฟลกูสัน้ของเฟรนซ์	การเสร์ิฟลกูยาวของสก๊อตและ
ฟอกซ์	 	 การตีลูกตบ	 การตีลูกโด่งหลัง	 การตีลูกตัดหยอด	
และการตลีกูกระทบผนงัของลอร์คฮาร์ทและแมคเฟอร์สนั	
ด้านสมรรถภาพทางจิตใจ	 ได้แก่	 ความเชื่อม่ัน	 แรงจูงใจ	 
การควบคุมตนเอง	 และสมาธิ	 ด้านสมรรถภาพทางกาย	
ได้แก่	 ความคล่องแคล่ว	 ความอดทน	ความแข็งแรง	 และ
ความเร็ว

กรอบแนวคิดการวิจัย 
น�ามาออกแบบโปรแกรมในการทดลองใช้และประเมิน
โปรแกรม	 เพื่อให้การสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬา
แบดมินตันมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางทักษะกีฬา	
สมรรถภาพทางจิตใจ	 และสมรรถภาพทางกาย	 ก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรม
	 2.	เพื่อประเมินโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะ
ของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันด้วยรูปแบบ	CIPP	Model

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 การพัฒนาสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง
	 2.	 ผลการประเมินโปรแกรมด้วยรูปแบบ	 CIPP	

Model	หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง	กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	ภาคปลาย	ปีการศึกษา	2561	คณะ
ศึกษาศาสตร์	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตมหาสารคาม	
จ�านวน	30	คน		และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	7	คน	มีขั้นตอนการ
ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยท�าการทดสอบ 
2	องค์ประกอบ	คือ	ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬา
แบดมินตัน	 6	 รายการ	 สมรรถภาพทางกาย	 4	 รายการ	 
น�าเฉพาะผลการทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬา 
ในทักษะการตีลูกโด่งหลัง	 มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก	 
โดยน�าผลการทดสอบมาเรยีงล�าดบัจากต�า่สดุไปสูงสดุ	แยก
เพศชายหญิง	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	แบ่ง
เป็นกลุ่มทดลองชาย	 จ�านวน	 20	 คน	 กลุ่มทดลองหญิง	
จ�านวน	10	คน
	 2.	กลุม่ทดลองได้รบัการฝึกตามโปรแกรมการสร้าง
เสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น	
ได้รับการฝึกตามโปรแกรม	3	วัน	ๆ	ละ	120	นาที	ตลอด
ระยะเวลา	12	สัปดาห์	ตามรายละเอียดดังนี้
	 	 2.1	กลุม่ทดลองเข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเก่ียวกับการบูรณาการทักษะ
กฬีาแบดมนิตัน	จติวิทยาการกีฬา	และสมรรถภาพทางกาย	
จากวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน
	 	 2.2	ประชมุกลุม่ตวัอย่างเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการวิจัย	 ประโยชน์ท่ีได้รับข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมลู	โดยกลุม่ทดลองจะได้รบัคูม่อืการใช้โปรแกรมทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้น	เป็นเวลา	12	สัปดาห์	
	 	 2.3	แจ้งสถานที่	วัน	เวลา	ในการฝึก	และราย
ละเอยีดในฝึกแต่ละหน่วย	โดยฝึกสปัดาห์ละ	3	ครัง้	ครัง้ละ	
120	 นาที	 แต่ละครั้งแบ่งช่วงการฝึกออกเป็น	 3	 ช่วง	 
ตามรายละเอียดดังนี้
	 	 	 2.3.1	ช่วงอบอุ่นร่างกาย	(Warm-Up)	ใช้
เวลา	10	นาที	แบ่งเป็น	อบอุ่นร่างกาย	โดยทั่วไป	5	นาที	

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	5	นาที	

	 	 	 2.3.2	 ช่วงการฝึกเพื่อพัฒนา	 (Training	

for	 Development)	 ใช้เวลา	 100	 นาที	 แบ่งออกเป็น	 

3	ส่วน	คือ	1)	การฝึกความสามารถทางทักษะกีฬา	(Sport	

Skill	Ability)	4	แบบฝึก	50	นาที	ได้แก่การฝึกพื้นฐาน	10	

นาที	 การฝึกทักษะให้ถูกต้อง	 10	 นาที	 การฝึกตาม 

เป้าหมาย15	นาท	ีและการฝึกเพือ่สร้างเสรมิสมรรถนะ	15	

นาที	 2)	 การฝึกสมรรถภาพทางจิตใจ	 (Psychological	

Fitness)	30	นาท	ี3)	การฝึกสมรรถภาพทางกาย	(Physical	

Fitness)	ใช้เวลา	20	นาที	

		 	 	 2.3.3	 การคลายอุ่น	 (Cool-Down)	 ใช้

เวลา	 10	 นาที	 โดยการยืดเหยียดกล้ามเน้ือและการออก

ก�าลังกายที่มีความหนักต�่า	

	 3.	 ระหว่างการทดลองผู้วิจัยไม่ได้ทดสอบ	 แต่วัด

ประเมินผลความสามารถทางทักษะกีฬาทุกชั่วโมงการฝึก	

เน่ืองจากการทดลองครั้งน้ีผู้วิจัยเน้นการบูรณาการทั้ง	 3	

องค์ประกอบ	ด้วยการใช้แบบประเมินสมรรถนะของผู้เล่น

ในแต่ละสปัดาห์ด้วยการสงัเกตตนเองท่ีผูว้จัิยสร้างขึน้	เพือ่

ให้พัฒนาตนเองให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น	

	 4.	 เม่ือส้ินสุดการเข้าร่วมโปรแกรม	 12	 สัปดาห	์

ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตัน	6	ทักษะ	

สอบถามความคิดเห็นการใช้จิตวิทยาการกีฬา	4	ด้าน	และ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	4	ด้าน	และประเมนิโปรแกรม

ด้วยรูปแบบ	CIPP	Model					

	 5.	น�าผลการทดสอบทัง้	3	องค์ประกอบมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบค่าทางสถิติ	 และวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจากการ

สนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ดังนี้

	 	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและลักษณะ	พื้นฐาน

ของตัวแปร	 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 2.	 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถ

ทางทักษะกีฬา	 6	 ทักษะ	 สมรรถภาพทางกาย	 4	 ด้าน	 
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กับเกณฑ์มาตรฐานของการทดสอบ	 และสมรรถภาพทาง

จิตใจ	4	ด้าน	ของกลุ่มทดลอง	ก่อนการทดลอง	และหลัง

การทดลอง

	 	 3.	เปรยีบเทยีบผลการทดสอบ	ก่อนการทดลอง

และหลังการทดลอง	ของกลุ่มทดลอง	โดยใช้สถิติวิเคราะห์

ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ�้า

(One-way	MANOVA;	repeated	measures)

	 	 4.	ประเมินโปรแกรมจากการสนทนากลุ่มด้วย

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

	 1.	ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มทดลองทีใ่ช้โปรแกรมสร้าง

เสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	 พบว่า	 เป็นเพศ

ชาย	 จ�านวน	 20	 คน	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 66.67	 เพศหญิง	

จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.33		อายของ

กลุ่มทดลองอยู่ระหว่าง	18-21	ปี	ดัชนีมวลกายที่ค�านวณ

จากน�้าหนักและส่วนสูง	ส่วนใหญ่มีน�้าหนักปกติ	

	 2.	ผลการเปรียบเทยีบความสามารถทางทักษะกฬีา

แบดมินตัน	ก่อนและหลังการทดลอง	ดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1 	ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตัน
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	 จากตาราง	1		การแสดงค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	ผลการทดสอบความสามารถทางทกัษะกฬีา	ของ

กลุ่มทดลอง	เพศชาย	และเพศหญิง	พบว่า	

						 	 กลุ่มทดลองเพศชาย	 มีผลการทดสอบความ

สามารถทางทักษะกีฬา	 ก่อนการทดลอง	 โดยภาพรวม	 

อยูใ่นเกณฑ์ต�า่	แยกเป็นรายทกัษะ	พบว่า	การตลีกูโด่งหลงั	

การส่งลูกสั้นของเฟรนซ์	 การตีลูกตบ	 อยู ่ในเกณฑ์ต�่า		 

การส่งลกูยาวของสก็อตและฟอกซ์	การตลีกูตดัหยอด	และ

การตีลูกกระทบผนัง	 ของลอร์คฮาร์ทและแมคเฟอร์สัน	 

อยู่ในเกณฑ์ต�่ามาก	

	 	 กลุ่มทดลองเพศชาย	 มีผลการทดสอบความ

สามารถทางทักษะกีฬา	หลังการทดลอง	โดยภาพรวม	อยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง	แยกเป็นรายทกัษะ	พบว่า	การตลีกูโด่ง

หลัง	 การส่งลูกสั้นของเฟรนซ์	 การตีลูกตบ	 และการตีลูก

กระทบผนงัของลอร์คฮาร์ทและแมคเฟอร์สนัอยูใ่นเกณฑ์ดี						

การตลีกูตดัหยอด	อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง	และทกัษะการส่ง

ลูกยาวของสก๊อตและฟอกซ์	อยู่ในเกณฑ์ต�่า

	 	 กลุ่มทดลองเพศหญิง	 มีผลการทดสอบความ

สามารถทางทักษะกีฬา	 ก่อนการทดลอง	 โดยภาพรวม	 

อยูใ่นเกณฑ์ต�า่	แยกเป็นรายทกัษะ	พบว่า	การตลีกูโด่งหลงั	

การส่งลูกสั้นของเฟรนซ์	การตีลูกตบ	และการตีลูกกระทบ

ผนังของลอร์คฮาร์ทฯ	 อยู่ในเกณฑ์ต�่า	 การส่งลูกยาวของ

สก็อตและฟอกซ์	การตีลูกตัดหยอด	อยู่ในเกณฑ์ต�่ามาก	

     	 กลุ่มทดลองเพศหญิง	 มีผลการทดสอบความ

สามารถทางทักษะกีฬา	โดยภาพรวม	อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	

แยกเป็นรายทกัษะ	พบว่า	การตลีกูโด่งหลงั	การส่งลกูสัน้ของ

เฟรนซ์	การตลูีกตบ	และการตลีกูกระทบผนงัของลอร์คฮาร์ท

และแมคเฟอร์สนั	อยูใ่นเกณฑ์ด	ีการส่งลกูยาวของสก็อตและ

ฟอกซ์	และการตีลูกตัดหยอด	อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

 

ตำรำงที่ 2 	ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางจิตใจ	ก่อนและหลังการทดลอง	ของกลุ่มทดลอง

 จากตารางที	่2	การแสดงค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	 และระดับการปฏิบัติการใช้จิตวิทยาของกลุ่ม

ทดลองทั้งเพศชายและเพศหญิง	 แยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	

ก่อนการทดลอง	พบว่า	สมรรถภาพทางจติใจด้านความเช่ือมัน่

แรงจูงใจ	 การควบคุมตนเอง	 และสมาธิ	 อยู ่ในระดับ 

ปานกลางทุกด้าน	 	 และหลังการทดลอง	 พบว่า	 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับดี	 แยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ความเชื่อมั่น	

และแรงจูงใจ	 อยู่ในระดับดีมาก	 การควบคุมตนเอง	 และ

สมาธิ	อยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย	ก่อนและหลังการทดลอง

	 จากตารางที่ 	 3	 ผลการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองเพศชาย	

และเพศหญิง	พบว่า	

						 	 กลุ ่ มทดลอง เพศชาย	 มี ผลการทดสอบ

สมรรถภาพ	ทางกาย	ก่อนการทดลอง	ด้านความเร็ว	อยู่ใน

เกณฑ์	 ดี	 ด้านความคล่องแคล่วว่องไว	 ความแข็งแรง	 และ

ความอดทน	อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

      	 กลุม่ทดลองเพศชาย	มผีลการทดสอบสมรรถภาพ	

ทางกาย	หลังการทดลอง	ด้านความคล่องแคล่วว่องไว	ความ

แข็งแรง	ความเร็ว	และความอดทน	อยู่ในเกณฑ์	ดี

						 	 กลุ ่ มทดลองเพศหญิ ง 	 มีผลการทดสอบ

สมรรถภาพ	ทางกาย	ก่อนการทดลอง	ด้านความเร็ว	อยู่ใน

เกณฑ์	ด	ีด้านความคล่องแคล่วว่องไว	ด้านความแขง็แรง	และ

ด้านความอดทน	อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

						 	 กลุ ่ มทดลองเพศหญิ ง 	 มีผลการทดสอบ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย	หลังการทดลอง	ด้านความ

คล่องแคล่วว่องไว	ความแข็งแรง	ความเร็ว	และความอดทน	

อยู ่ในเกณฑ์ดี	 ผลของการเปรียบเทียบการสร้างเสริม

สมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	3	องค์ประกอบ

	 	 	 	 	 จากการสรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผล 

การทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬา	 6	 ทักษะ	

สมรรถภาพทางจติใจ	4	ด้าน	และสมรรถภาพทางกาย	4	ด้าน	

ของกลุ ่มทดลองเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญหรือไม	่ 

ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย	 ด้วยสถิติ

ทดสอบความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียว	 โดยมีการวัด

ซ�้า	(One	–	Way	MANOVA	repeated	measure)	ดังราย

ละเอียด	ที่ผู้วิจัยได้น�าเสนอไว้	ดังตารางที่	4
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ตารางที่ 4	การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยรวมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	3	องค์ประกอบ	ก่อนและหลังการทดลอง							 

		 	 ของกลุ่มทดลอง	(Multivariate	Tests)

*	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 การวิเคราะห์ค่าสถิต	ิ

Repeated	Measures	MANOVA	 การเปรียบเทียบโดย

การทดสอบ	Multivariate	Tests	จากการพิจารณาระยะ

เวลาก่อนการทดลอง	 และหลังการทดลอง	 ในการเข้าร่วม

โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	

โดยใช้การวัดด้วยวิธี	 Pillai’s	 Trace,	Wilks’Lambda,	

Hotelling’s	 Trace,และ	 Roy’s	 Largest	 Root	 พบว่า	 

มีค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	เท่ากับ	.05	แสดงว่าค่าเฉลี่ย

คะแนนการทดสอบสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	

ด้านความสามารถทางทักษะกีฬา	 สมรรถภาพทางจิตใจ	

และสมรรถภาพทางกาย	 ก่อนและหลังการเข้าร ่วม

โปรแกรมการสร้างเสรมิสมรรถนะของผูเ้ล่นกฬีาแบดมินตนั	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 โดยม ี

ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลอง	 สูงกว่าก่อนการทดลอง	 

ซึ่งสรุปตามสมมติฐานได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้เล่น

กฬีาแบดมนิตนัหลงัจากได้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริม

สมรรถนะของผูเ้ล่นกฬีาแบดมนิตนัทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มีผลต่อ

การสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน				

	 จากนั้นผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ต่อไปว่าตัวแปร

หรือโปรแกรมสร ้างเสริมสมรรถนะของผู ้ เล ่นกีฬา

แบดมินตันในกลุ ่ มทดลองส ่ งผลต ่อตั วแปรตาม	 3	 

องค์ประกอบ	คอื	ความสามารถทางทกัษะกีฬา	สมรรถภาพ

ทางจิตใจ	 และสมรรถภาพทางกาย	 ซึ่งผู ้วิจัยได ้ท�า 

การทดสอบแบบ	Univariate	Tests	เพือ่เปรยีบเทยีบแต่ละ

ตัวแปรตามว่าตัวแปรใดส่งผลต่อการสร้างเสริมสมรรถนะ

ของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเป็น 

รายตัวแปรตามต่อไป	

	 	 	 	 	 การวิเคราะห์หาค่าความส�าคัญทางสถิติของคะแนน

เฉล่ียของแต่ละตัวแปรตามองค์ประกอบของสมรรถนะขอ

ผู้เล่นกีฬาแบดมินตันด้านความสามารถทางทักษะกีฬา	

สมรรถภาพทางจิตใจ	และสมรรถภาพทางกาย	ก่อน	และ

หลังการเข้าร่วมโปรแกรม	(Univariate	Tests)
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ตารางที่ 5	การวิเคราะห์ค่าความส�าคัญทางสถิติของคะแนนเฉลี่ย

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 จากการทดสอบแบบ	

Multivariate	Tests	พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ผูว้จิยัได้ท�าการทดสอบ	Univariate	Tests	

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทีละตัวแปรตาม	 ก่อนและ

หลงัการทดลอง	พบว่า	การพฒันาสมรรถนะของผูเ้ล่นกฬีา

แบดมินตัน	 ด้านความสามารถทางทักษะกีฬา	 6	 ทักษะ	 

พบว่า	การตีลูกโด่งหลัง	การส่งลูกสั้น	การส่งลูกยาว	การตี

ลูกตบ	การตีลูกหยอด	และการตีลูกกระทบผนัง	แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ด้านสมรรถภาพ

ทางจิตใจ	พบว่า	 ด้านความเชื่อมั่น	 แรงจูงใจ	การควบคุม

ตนเอง	 และสมาธิ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 และด้านสมรรถภาพทางกาย	 4	 ด้าน	 พบว่า	

ความคล่องแคล่ว	ความแข็งแรง	ความอดทน	และความเรว็	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงสรุป

ตามสมมติฐานได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้เล่นกีฬา

แบดมินตันด้วยโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่น

กีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลต่อการพัฒนาความ

สามารถทางทักษะกีฬาได้จริง

						 3.	 ผลการประเมินโปรแกรมการสร ้างเสริม

สมรรถนะของผูเ้ล่นกฬีาแบดมินตนั	จากการสนทนากลุม่ผู้

เชี่ยวชาญ	จ�านวน	7	ท่าน	ด้วยรูปแบบ	CIPP	Model	ของ	

Stuffle	beam	4	ด้าน	คอื	ด้านสภาวะแวดล้อม	ด้านปัจจยั

น�าเข ้า	 ด ้านกระบวนการ	 และด้านผลผลิต	 พบว่า	 

การประเมินภาพรวม	และรายด้านทั้ง	4	ด้าน	อยู่ในระดับ

มากที่สุด
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อภิปรายผล

					วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ต้องการ	1)	เปรียบ

เทียบความสามารถทางทักษะกีฬา	 สมรรถภาพทางจิตใจ	

และสมรรถภาพทางกาย	 ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม	 

2)	 ประเมินโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่น

กีฬาแบดมินตัน	รายละเอียดการอภิปรายมีดังนี้

	 1.	 เปรียบเทียบความสามารถทางทักษะกีฬา	

สมรรถภาพทางจิตใจ	 และสมรรถภาพทางกาย	 ก่อนและ

หลงัการใช้โปรแกรมการสร้างเสรมิสมรรถนะของผูเ้ล่นกฬีา

แบดมินตัน	 คะแนนเฉลี่ยทั้ง	 3	 องค์ประกอบ	หลังการใช้

โปรแกรม	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	ทางสถิติที่

ระดับ	.05	สามารถอภิปรายผล	ได้ดังนี้

						 	 1.1	 ด้านความสามารถทางทักษะกีฬา	 ผู้ใช้

โปรแกรมมีความสามารถทางทักษะกีฬา	 6	ทักษะเพิ่มขึ้น		

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมตาม

ขั้นตอน	วิธีการ	และหลักการฝึก	กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์

เน้นการฝึกพ้ืนฐาน	 การฝึกทักษะที่ถูกต้อง	 การฝึกตาม 

เป้าหมาย	 และการฝึกเพื่อสร้างสมรรถนะ	 การเรียนรู้เน้น

ทกัษะการปฏบิตัจิริง	ผลการฝึกดงักล่าวช่วยให้ผูเ้ล่นมคีวาม

สามารถในการแสดงออกแต่ละทักษะเพิ่มขึ้น	 ดังที่	 Mike	

Woodward	 (2013)	 ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะ

ของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	ไว้ว่า	การเรียนรู้ต้องเริ่มต้นด้วย

การมคีวามรูค้วามเข้าใจ	และวธิกีารฝึกเพือ่ให้เกดิสมรรถนะ	

ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงให้เกิดทักษะได้โดยอัตโนมัติ	 และ

สัมพันธ์กับ	Bipasa	Seth	(2016)	ได้สรุปว่า	ความสามารถ

ทางทักษะกีฬาแบดมินตันที่มีประสิทธิภาพจะท�าให้ผู้เล่น

สามารถควบคุมการเล่นได้ดี

	 	 1.2	ด้านสมรรถภาพทางจิตใจ	ผู้ใช้โปรแกรมมี

สมรรถภาพทางจติใจทัง้	4	ด้านเพิม่ขึน้	ทัง้นีเ้นือ่งจากผูว้จิยั

ได้บูรณาการกิจกรรมการฝึกจิตวิทยากับการฝึกทักษะทุก

ชั่วโมงทั้ง	ก่อน	ระหว่าง	หลัง	จัดกิจกรรมด้วยสถานการณ์

ทดสอบ	เล่นเกม	แข่งขัน	มีการประเมินทั้งรายบุคคลและ

รายกลุม่	การฝึกดงักล่าวท�าให้ผูเ้ล่นมสีมรรถภาพทางจติใจ

เพิม่ขึน้	สอดคล้องกบั	Grushko	(2019)	ได้สรปุว่า	การถ่าย

โยงการฝึกฝนจิตวิทยาการกีฬาในห้องปฏิบัติการไปสู่

การน�าไปใช้จรงิในการเล่น	การแข่งขันท�าให้สามารถพฒันา

วิธีบูรณาการไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ	

	 	 1.3	 ด้านสมรรถภาพทางกาย	 ผู้ใช้โปรแกรมมี

สมรรถภาพทางกายทั้ง	4	ด้านเพิ่มขึ้น	ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้

วิจัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรม	 ระหว่างการทดลองมีการประเมินผลอย่างต่อ

เนื่อง	 การฝึกซ้อมเป็นไปตามกฎการใช้ความหนักมากกว่า

ปกติ	ความเฉพาะเจาะจง	และกฎของการย้อนกลับ	แต่ละ

สปัดาห์ใช้ผลการประเมนิรายบคุคลและรายกลุม่มาพฒันา

ตนเอง	 การฝึกดังกล่าวท�าให้ผู้เล่นมีสมรรถภาพทางกาย 

เพิ่มขึ้น	สอดคล้องกับ	Ming-Kai	 (1995)	 ได้สรุปว่า	กีฬา

แบดมินตันเป็นกีฬาท่ีต้องใช้สมรรถภาพทางกายเฉพาะ

เจาะจง	สมรรถภาพทางกาย			จงึเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั

ในการพัฒนาผู้เล่นให้มีประสิทธิภาพ

	 	 ประเดน็ที	่2	ผลการประเมนิโปรแกรมการสร้าง

เสริมสมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	 หลังการทดลอง

ด้วยการวเิคราะห์เชงิเนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญมคีะแนนเฉลีย่

สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองทั้ง	4	ด้าน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน	เริ่มจากการร่างโปรแกรม

จากการศึกษาหลักการแนวคิด	 ทฤษฎี	 เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ	น�ามาปรบัปรงุแก้ไข	น�าไปทดลองใช้	รปูแบบการ

ฝึกบรูณาการ	3	องค์ประกอบ	คอื	ความสามารถทางทกัษะ

กีฬา	สมรรถภาพทางจิตใจ	และสมรรถภาพทางกาย

การพฒันาโปรแกรมดงักล่าวส่งผลให้การประเมนิโปรแกรม

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	สอดคล้องกับ	

	 	 Babatunde	 (2014)	 ได้สรุปว่า	 สมรรถนะท่ี

ส�าคัญในการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันให้มีประสิทธิภาพ

ต้องฝึกทักษะหลายด้าน	 ต้องค�านึงถึงความซับซ้อนของ

ทกัษะในการเรยีนการสอนเพือ่ให้เกดิการพฒันาและท�าให้

ผู้เล่นประสบผลส�าเร็จในการเล่น
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ข้อเสนอแนะการวิจัย

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	

	 	 โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เล่น

กฬีาแบดมนิตนั	เป็นองค์ความรูใ้หม่ทีน่�าองค์ประกอบด้าน

ทักษะกีฬา	สมรรถภาพทางจิตใจ	และสมรรถภาพทางกาย	

มาบูรณาการในการฝึก	 ซ่ึงการฝึกไม่ควรแยกออกจากกัน	

เนื่องจากทั้งสามองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน

				 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

											 ควรมกีารศกึษาและพฒันาโปรแกรมสร้างเสรมิ

สมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	3	องค์ประกอบว่ายัง

มีตัวแปรใดในองค์ประกอบทั้ง	 3	 ด้านที่สามารถพัฒนา

สมรรถนะนักกีฬาแบดมินตันได้อีก	ควรศึกษาเรื่องนั้นโดย

เฉพาะเพือ่ลดตวัแปร	โดยให้ออกแบบการฝึกจากการล�าดบั

ความส�าคัญของแต่ละองค ์ประกอบการสร ้างเสริม

สมรรถนะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตัน	

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551	ด้านบริบทของหลักสูตร	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ด้านกระบวนการ
ของหลักสูตร	และด้านผลผลิต	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักศึกษา	บัณฑิต	และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ออก
ฝกึประสบการณว์ิชาชพีครู	จ�านวน	91	คน	ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิัย	ได้แก	่แบบสอบถาม	
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	1.	การประเมินบริบทของหลักสูตร	นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาเห็นว่าบริบทของหลักสูตร	โดย
ภาพรวม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.11	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.67	 (x̄	=	4.11,	S.D.	=	0.67)	อยู่ในระดับมาก 
2.	 การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นของหลักสูตร	 นักศึกษาและบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็น	 ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรโดย
ภาพรวม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.17	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.69	 (x̄	=	4.17,	S.D.	=	0.69)	อยู่ในระดับมาก	 
3.	การประเมินกระบวนการของหลักสูตร	 	นักศึกษาและบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นว่า	ด้านกระบวนการของหลักสูตร
โดยภาพรวม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.22	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.61	(x̄	=	4.22	,	S.D.	=	0.61)	อยู่ในระดับมาก		
และ	 4.	 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร	 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.40	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.63	 (	=	4.40,	S.D.	=	0.63)		 
อยู่ในระดับมาก	
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ABSTRACT

	 The	research	aimed	to	evaluate	the	curriculum	of	the	Bachelor	of	Education	Program	in	Cham	
of	 Rajabjat	Maha	 Sarakham	University	 2006	 revised	 in	 2008	 focusing	 on	 curriculum	 contents	 and	
products.	 The	 91	 samples	were	 university	 students,	 graduates	 and	 assistant	 teachers.	 They	were	
selected	by	the	stratified	random	sampling	method.	The	instrument	was	a	questionnaire.	The	statistics	
used	were	percentage,	mean	and	standard	deviation.
	 Results	of	 the	 research	are	as	 follows:	 1.	Regarding	 the	assessment	of	 curriculum	content,	
undergraduate	students	and	graduate	student	think	that	the	overall	content	is	at	a	high	level,	the	
mean	is	at	4.11	and	the	standard	deviation	is	at	0.67,	2.	Regarding	the	assessment	of	primary	factors,	
undergraduate	students	and	graduate	student	think	that	the	overall	content	 is	at	a	high	leve,	the	
mean	is	at	4.17	and	the	standard	deviation	is	at	0.69,	3.	Regarding	the	evaluation	of	curriculum	process,	
undergraduate	students	and	graduate	student	think	that	the	overall	content	is	at	a	high	level,	the	
mean	 is	at	4.22	and	the	standard	deviation	 is	at	0.6,	and	4.	Regarding	 the	evaluation	of	assistant	
teachers,	undergraduate	students	and	graduate	student	think	that	the	overall	content	 is	at	a	high	
level,	the	mean	is	at	4.40	and	the	standard	deviation	is	at	0.63

KEYWORDS:	THE	CURRICULUM	EVALUATION	/	EARLY	CHILDHOOD	EDUCATION

บทน�า
	 ปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและ
การติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมากในด้านการศึกษาเกิด 
การเคลือ่นย้ายของนกัศกึษา	คร	ูอาจารย์	และบคุลากรเพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต่างสถาบัน	 อุดมศึกษา	 ทั้งในและ
ต่างประเทศ	นอกจากนี้ผู้ที่ท�างานและ	ต้องการศึกษาเพิ่ม
เติมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานมีจ�านวนมากขึ้น 
จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือการปรับปรุงระบบการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจดัการศกึษาให้มคีวามใกล้เคยีงกบัสถานบนั
อุดมศึกษาที่ดีอื่นๆเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การเคลื่อน
ย้ายของนักศึกษา	 ส�าหรับประเทศไทยการประกาศใช้ 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิฉบบัที	่2	พ.ศ.	2545	ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏริปู
การศกึษาทกุระดับมกีารเน้นหนกัให้ปรบัปรงุหลกัสตูรและ
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น

และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย	(กรมวิชาการ,	2546)	
	 เมื่อกล่าวถึงการศึกษาก็ต้องกล่าวถึงหลักสูตร 
การศึกษาจะด�าเนินไปไม่ได้ถ้าขาดหลักสูตรซ่ึงสองส่ิงน้ีจะ
ต้องควบคู่และพัฒนาไปด้วยกันเสมอ	ส�าหรับในการจัดท�า
หลกัสตูรต่างๆ	นัน้	ผูจ้ดัท�าหลกัสตูรจ�าเป็นต้องศกึษาข้อมลู
อย่างกว้างขว้างเพื่อที่สามารถก�าหนดจุดมุ ่งหมายของ
หลักสูตร	 วางเค้าโครงและรูปแบบของหลักสูตร	 ก�าหนด
เนื้อหา	 สาระ	 ตลอดจนประสบการณ์การเรียน	 ตลอดจน
การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความส�าคัญมาก	 ช่วยในการพัฒนาพัฒนา
หลักสูตรเป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจรของ 
การพัฒนาหลักสูตร	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2555)
	 เพือ่ทีจ่ะท�าให้มาตรฐานการจดัการศกึษาให้เป็นไป
ในท�านองเดียวกันจึงได้มีการจัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	
ระดับอุดมศึกษา	 ของการพัฒนาหลักสูตร	 เพื่อเป็นเครื่อง
มอืในการน�านโยบายทีป่รากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน
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มาตรฐานอุดมศึกษา	 มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพ
บัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคน	 ท้ังการพูดและสื่อสารให้
สั งคมชุมชนร ่วมชาติสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ 
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู ้
ทีบ่ณัฑติได้รบัการพฒันาว่ามมีาตรฐานสามารถเทยีบเคยีง	
กันได้กับสถาบันที่ดีท้ังในและต่างประเทศ	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2552)
	 จากจดุประสงค์ดงักล่าวมาแล้ว	สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ถงึได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดคณุลกัษณะบณัฑติ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	โดยก�าหนดไว้	3	ด้านคือ	ด้าน
ความรู้	 ด้านเทคนิควิธี	 และด้านคุณลักษณะ	 ซึ่งปัจจุบัน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแล้ว	
และก�าลังศึกษาอยู่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดภาครัฐ
และเอกชน	ดงันัน้ผูว้จิยัจึงต้องการทีจ่ะประเมนิคุณลักษณะ
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษาสังกัดภาครัฐและเอกชนว่ามีคุณลักษณะสอดคล้อง
กบัคณุลกัษณะทีส่าขาวชิาการศกึษาปฐมวยัก�าหนดไว้หรือ
ไม่	 รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่ใช ้บัณฑิตมากน้อยเพียงไร	 เพื่อน�าไปสู ่
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป	
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 คือ	 
1)	เพือ่ประเมนิบรบิทของหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ	สาขา
วชิาการศกึษาปฐมวัย	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551	2)	เพื่อ
ประเมนิปัจจยัเบือ้งต้นของหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต	สาขา
วชิาการศกึษาปฐมวัย	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม	 พ.ศ.	 2549	 ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2551	 
3)	เพือ่ประเมนิกระบวนการของหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ	
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551	
4)	 เพื่อประเมินผลผลิตของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย			คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม		พ.ศ.	2549	ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2551
วิธีการศึกษา
 วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ
	 	 แบบแผนการวิจัย	 (Research	 Design)	 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	เป็นการศึกษาเกี่ยว
กบัเพือ่ประเมนิบรบิทของหลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ	สาขา
วชิาการศกึษาปฐมวัย	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551
													 การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ ่ม
ตัวอย่าง	(Sampling	Design)	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้นี	้คือ	บณัฑิต	นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร	ูและ
ครูพี่ เ ล้ียงของนักศึกษาฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพครู		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	435		คน	กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 บัณฑิต	 นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	 และครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขา
วชิาการศึกษาปฐมวยั	คณะครศุาสตร์		มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	 จ�านวน	 309	 คน	 ซึ่งได้มาจากการก�าหนด
ขนาดกลุ ่มตัวอย ่างตามตารางเครจซี่และมอร ์แกน		 
(Krejcie	 &	Morgan,	 1970)	 แล้วท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 
ดังตารางที่	1	
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ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บข้อมูล

	 ผู้วจิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนต่อ

ไปนี้

	 	 1.	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต

สาขาการศกึษาปฐมวยัทีซ้่อมรบัพระราชทานปรญิญาบตัร		

เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2557	โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	

ที่เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาช่วยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 	 2.	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา

สาขาการศึกษาปฐมวยัทีอ่อกฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ูปี

การศึกษา	 2557	 โดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมในวันที่นักศึกษาเข้ามาสัมมนากลางภาค

	 	 3.	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมจากครูพี่เล้ียง	 โดย

ท�าบนัทกึข้อความขอความอนเุคราะห์ประเมนิคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ครูพี่เลี้ยงดูแล	 ใช้เวลาเก็บ

รวบรวมข้อมลูเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2557	ถึง	เดอืนมกราคม	

พ.ศ.	2558

วิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 1.	 ข้อมูลท่ัวไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบ

ประเมิน	 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่	 (Frequency) 

และหาร้อยละ	(Percentage)	

	 	 2.	 การประเมินหลักสูตรและการประเมิน
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัศกึษา	ในส่วนทีเ่ป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scales)	5	ระดบั	วเิคราะห์
หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ซ่ึงมีการก�าหนด
คะแนนและแปลความหมายไว้ดังนี้		 					
	 	 	 2.1	 ก�าหนดความหมายของคะแนนของ
ตัวเลือกแบบประเมินแต่ละข้อก�าหนดดังนี้ 	 (บุญชม	 
ศรีสะอาด,	2543)	

	 ระดับความคิดเห็น	 	 คะแนน
	 			มากที่สุด	 	 	 			5
	 	 	มาก		 	 	 			4
	 			ปานกลาง	 	 	 			3
	 	 	น้อย		 	 				 			2
	 			น้อยที่สุด	 	 								 			1

	 	 	 2.2	เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่
จากข้อค�าถามจากแบบประเมิน	 แปลความหมายค่าเฉล่ีย
ตามเกณฑ์สรุป	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2543)	ดังนี้

	 		ค่าเฉลี่ย	 	 						ความหมาย
	 4.51	-	5.00	 	 							มากที่สุด
	 3.51	-	4.50	 	 									มาก
	 2.51	-	3.50	 	 						ปานกลาง
	 1.51	-	2.50	 	 									น้อย
	 1.00	-	1.50	 	 						น้อยที่สุด
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 สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	(Statistical	Design)
	 	 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติส�าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลใน	2	ส่วน	ได้แก่	สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการหา
คุณภาพของเครื่องมือ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 1.	สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 	 2.	 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ	
ได้แก่	 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	

Validity)	 ค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 และค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ	(Discrimination)

ผลการศึกษา

	 ตอนที่	 1	 ผลการประเมินบริบทของหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2549	

ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551	ดังตารางที่	2

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมนิบรบิทด้านเนือ้หารายวิชาของหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต	 

														การศึกษาปฐมวัย	จากความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิต

	 จากตารางที่	2	พบว่า	นักศึกษาและบัณฑิตมีความ
คิดเห็นต่อด้านเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตการศึกษาปฐมวัย	 อยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.11,	 
S.D.	=	0.67)		เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 1.	 เน้ือหา
รายวชิาทีเ่รยีนชัดเจนและไม่ซ�า้ซ้อนกนั	(x̄	=	4.31,	S.D.	=	
0.55)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ข้อ	 3.	 เนื้อหาวิชา

สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน	(x̄	=	3.97,	S.D.	=	0.67)	

	 ตอนที่	 2	 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต	สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัคณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2549	

ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551	ดังตารางที่	3	และ	4
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ตารางที่ 3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินหลักสูตร	ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวม

 จากตารางที่	3	พบว่า	นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยเบื้องต้น	อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.17,	S.D.	=	
0.69)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ข้อ	1.	คุณลักษณะของอาจารย์ผู้
สอน	(x̄	=	4.23,	S.D.	=	0.72)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ข้อ	2.	วัสดุการศึกษา	และสิ่งอ�านวยความสะดวก		(x̄	=	4.10,	
S.D.	=	0.72)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินหลักสูตร	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	รายด้าน	และรายข้อ
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	 จากตารางที่	4		พบว่า	นักศึกษาและบัณฑิตมีความ

คิดเห็นต่อด้านปัจจัยเบ้ืองต้น	 รายด้านและรายข้อ	 อยู่ใน

ระดับมาก	(x̄		=	4.17,	S.D.	=	0.69)	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านปรากฏดังนี้	

	 	 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน	 นักศึกษา

และบณัฑติมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	1	ข้อ		และ

อยู่ในระดับมาก	5	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ข้อ	1.1	

อาจารย์วิชาเอกมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา	(x̄		=	4.29,	

S.D.	=	0.65)	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ข้อ	1.6	อาจารย์

มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ	(x̄		=	4.19,	S.D.	=	0.86)		

	 ด้านวัสดุการศึกษา	 และสิ่งอ�านวยความสะดวก	
นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 2.3	 มหาวิทยาลัยมี
อินเตอร์เน็ตให้บริการ	 และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว	(x̄	=	4.13,	S.D.	=	0.71)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	
คือ	ข้อ	2.4	ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์
ทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน	เช่น	ไมโครโฟน	โปรเจคเตอร์	ฯลฯ			
(x̄	=	4.04,	S.D.	=	0.58)		
	 ตอนที	่3		ผลการประเมนิกระบวนการของหลกัสตูร
ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะ
ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2549	
ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2551	ดังตารางที่	5	และ	6

ตารางที่ 5 	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินหลักสูตร	ด้านกระบวนการโดยภาพรวม

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ	 อยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.22,	 

S.D.	=	0.61)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านที่	3.	การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ	 (x̄	 =	 4.24,	 S.D.	 =	 0.63)	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ด้านที่	 1.	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	 

(x̄	=	4.19,	S.D.	=	0.61)		
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ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินหลักสูตร	ด้านกระบวนการ		รายด้าน	และรายข้อ
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										จากตารางที่	6	พบว่า	นักศึกษาและบัณฑิตมีความ

คิดเห็นต่อด้านกระบวนการ	อยู่ในระดับมาก	 (x̄	=	4.19,	 

S.D.	=	0.61)		เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้	

	 	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 นักศึกษาและ

บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 1.1	 ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย	 เช่น	

การบรรยาย	 อภิปราย	 ให้ค้นคว้าเอง	 ฯลฯ	 (x̄	 =	 4.27,	 

S.D.	=	0.57)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	1.3	กระตุ้นให้

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน	 (x̄	 =	 4.10,	 

S.D.	=	0.64)		

	 	 ด้านการวัดและประเมินผล	 นักศึกษาและ

บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 2.1	 การวัดและประเมินผลในแต่ละ

รายวิชามีหลายรูปแบบ	 เช่น	 การทดสอบ	 เขียนรายงาน	 

การอภิปรายฯลฯ	(x̄	=	4.25,	S.D.	=	0.56)	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ข้อ	 2.2	 วิธีวัดและเครื่องมือวัดมีความ 

เหมาะสม	(x̄	=	4.18,	S.D.	=	0.54)		

  ด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ	นกัศึกษาและ
บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่มีค่า
เฉล่ียสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 3.7	 เกณฑ์การประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความชัดเจนและเหมาะสม	 
(x̄	 =	 4.36,	 S.D.	 =	 0.58)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 
ข้อ	 3.4	 ปริมาณภาระงานที่ต้องส่งเพื่อรับการประเมินมี
ความเหมาะสม	เช่น	งานวิจัย	โครงการ	แผนการสอน	ฯลฯ	
(x̄	=	4.19,	S.D.	=	0.63)	และ	3.6		จ�านวนอาจารย์นิเทศ
มีความเหมาะสม	(x̄	=	4.19,	S.D.	=	0.74)
	 ตอนที่	 4	 ผลการประเมินผลผลิตของหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	
พ.ศ.	2549	
 จากการประเมินผลผลิตของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 ด้วยการให้ครูพี่เลี้ยง
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู	 ผลการวิจัยปรากฏดังตารางที่	 7	

และ	8

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

										จากตารางที่	7	พบว่า	ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.40,	 S.D.	 =	
0.63)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	2	ด้าน	และอยู่ในระดับมาก	3	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ	คอื	ด้านที	่4.	ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ	(x̄	=	4.63,	S.D.	=	0.62)	ส่วนด้านที่มีค่า
เฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านที่	2.	ความรู้	(x̄	=	4.17,	S.D.	=	0.66)	
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ตำรำงที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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	 จากตารางที่	8	พบว่า	ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	 อยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.40,	 S.D.	 =	 0.63)		 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้	

													 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ครูพี่เลี้ยงมีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	7	ข้อ	ระดับมาก	1	ข้อ	โดยข้อที่

มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 1.1	 มีความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 

(x̄	 =	 4.75,	 S.D.	 =	 0.45)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 

ข้อ	 1.3	 สามารถท�างานให้ส�าเร็จภายใต้ความกดดัน	 

(x̄	=	3.85,	S.D.	=	0.54)		

 	 ด้านด้านความรู้	 ครูพ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ข้อ	 2.5	

สามารถสร้างข้อสอบในรายวิชาที่สอนได้	(x̄	=	4.26,	S.D.	=	

0.69)	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุด	คอื	ข้อ	2.4	พฒันานวัตกรรม

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้	(x̄	=	4.03,	S.D.	=	0.68)		

												ด้านทักษะทางปัญญา	ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด	1	ข้อ	ระดับมาก	7	ข้อ	โดยข้อที่มีค่า

เฉล่ียสงูสดุ	คอื	3.4	สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัเพือ่นร่วมงาน

ได้	(x̄	=	4.66,	S.D.	=	0.66)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	

ข้อ	3.1	เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชั้นเรียน	สามารถแก้ปัญหาได้

ทันที	(x̄	=	4.07,	S.D.	=	0.65)	

  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ	 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	7	ข้อ	ระดับมาก	1	ข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	

4.7	สามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้	(x̄	=	4.78,	S.D.	=	

0.48)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ข้อ	4.8	สามารถท�างาน

เสร็จตามก�าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ	(x̄		=	4.46,	S.D.	

=	0.66)							

													ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด	 2	 ข้อ	 ระดับมาก	 6	 ข้อ	 โดยข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 5.5	 มีมารยาทในการฟัง	 (x̄	 =	 4.73,	 

S.D.	=	0.45)	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ข้อ	5.3		สามารถ

สนทนาภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้	(x̄	=	3.65,	S.D.	=	0.97)				

วิจารณ์และสรุปผล

	 สรุปผลการวิจัย

	 	 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

พ.ศ.	 2549	 ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2551	 สามารถสรุปผล 

การวิจัยได้ดังนี้

	 	 1.	 การประเมินบริบทของหลักสูตร	 พบว่า	

นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อบริบทของหลักสูตร

ครศุาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั	นกัศึกษาและ

บัณฑิตด้านเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร	 อยู่ในระดับมาก

ทั้งโดยรวมและรายข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	อันดับ

แรก	ได้แก่	คอื	รายวชิาในวชิาเอกสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนน�า

ไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้	 รองลงมาคือ	 เนื้อหาวิชา 

ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนน�าไปใช้พฒันาสังคมได้และแต่ละรายวิชา

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและเนื้อหารายวิชาที่เรียน

ชัดเจนและไม่ซ�า้ซ้อนกัน	และอนัดบัที	่3	เนือ้หาวชิาส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนน�าไปใช้พัฒนาสังคมได้

	 	 2.	 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร	 

พบว่า	 นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัย

เบือ้งต้น	โดยภาพรวมและรายด้านทกุด้าน	อยูใ่นระดบัมาก	

โดยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน	 มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 

รองลงมาคือวัสดุการศึกษาและส่ิงอ�านวยความสะดวก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อพบว่า		

	 	 	 2.1	 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน	

นกัศกึษาและบณัฑติมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ		1	

ข้อ	และอยู่ในระดับมาก	5	ข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	

อันดับแรก	ได้แก่	อาจารย์มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ	รองลง

มาคือ	อาจารย์วิชาเอกมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา	และ

อาจารย์สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี	ตามล�าดับ

	 	 	 2.2	 ด้านวัสดุการศึกษา	 และส่ิงอ�านวย

ความสะดวก	 นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 3	 อันดับแรก	

ได้แก่	 	 ห้องเรียนมีจ�านวนเพียงพอ	 รองลงมาคือ	 เอกสาร

ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ	 และส�านักวิทยบริการ
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และเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนังสือและวารสารท่ีทันสมัย	

และเพียงพอ	ตามล�าดับ

	 	 3.	 การประเมินกระบวนการของหลักสูตร	 

พบว่า	นกัศกึษาและบณัฑติมคีวามคดิเหน็ด้านกระบวนการ

ของหลกัสตูร	โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน	อยูใ่นระดบั

มาก	 โดยข ้อที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได ้แก ่	 ด ้านการฝ ึก

ประสบการณ์วิชาชพี	รองลงมาคอื	ด้านกระบวนการจดัการ

เรียนรู้	และด้านการวัดและประเมินผล	ตามล�าดับ

	 	 	 3.1	 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	มีการปลูกฝัง

ให้มคีวามรบัผดิชอบต่องานและหน้าที	่รองลงมาคอื	กระตุน้

ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน	 และเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิและสอดแทรก

เรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพครูในเนื้อหาวิชา	ตามล�าดับ

	 			 	 3.2	ด้านการวดัและประเมนิผล	นกัศกึษา

และบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยข้อที่

มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	การวดัและประเมนิผล

ในแต่ละรายวิชามีหลายรูปแบบ	 เช่น	 การทดสอบ	 เขียน

รายงาน	การอภปิรายฯลฯ	และวดัผลทัง้ด้านความรู	้ทกัษะ

และคุณลักษณะ	รองลงมา	คือ	เกณฑ์การวัดและประเมิน

ผลมีความเหมาะสม	 และวิธีวัดผลและประเมินผลมีความ

ยุติธรรม	ตามล�าดับ

	 	 	 3.3	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้	

นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	อัตราส่วนครู

พี่เลี้ยงกับนักศึกษามีความเหมาะสม	 (1:1)	 รองลงมาคือ		

เกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความ

ชัดเจนและเหมาะสมและระยะเวลาในการสังเกตการสอน	

การทดลองสอน	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความ

เหมาะสมและจ�านวนอาจารย์นิเทศมีความเหมาะสม	ตาม

ล�าดับ

	 	 	4.	การประเมนิผลผลติของหลกัสตูร	พบว่า	ครู

พี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 อยู ่ในระดับมาก	 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	2	ด้าน		

และอยูใ่นระดบัมาก	3	ด้าน	โดยเรยีงล�าดบัด้านทีม่ค่ีาเฉล่ีย

สงูไปต�า่สุด	คอื	ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การส่ือสาร	 และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	ด้านทักษะทางปัญญาและด้านความรู้

อภิปรายผล

	 จากสรุปผลการวิจัยข้างต้น	 มีประเด็นที่น่าน�ามา

อภิปรายดังนี้

	 1.	 การประเมินบริบทของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 คณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2551	จากผลการวิจัยพบว่า	การประเมินบริบทด้าน

เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร	 ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย	 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ

บัณฑิต	อยู่ในระดับมาก	ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ	นันทกา	ปรีดาศักดิ์	(2548)	ได้ท�าวิจัยการ

ประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 พ.ศ.	 2548	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทหลักสูตรระดับปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 พ.ศ.	 2548	 และเพื่อ

ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	พ.ศ.	2548	จากผลการ

วิจัยพบว่า	 ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร	 ในหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไปโดยภาพรวมพบว่า	ผู้ให้ข้อมลูส่วนใหญ่	มคีวาม

คิดเห็นว่า	 สัดส่วนของจ�านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาทั่วไป	

และจ�านวนรายวิชาบังคับและเลือกแต่ละกลุ่มวิชามีความ

เหมาะสม	จ�านวนรายวิชาเลือกของแต่ละกลุ่มรายวชิาเพยีง

พอ	 รายวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชามีความหลายหลาย

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปมีความทันสมัย	 ไม่มีรายวิชา

ใดที่ควรปรับปรุง	 โดยเน้นภาคปฏิบัติให้มากกว่าบรรยาย	

เนื้อหาสาระของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่มีลักษณะ
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บูรณาการควรคงไว้	 จ�านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชามี

ความเหมาะสม	 และเนื้อหาสาระของรายวิชาครอบคลุม

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2.	 การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นของหลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	 2551	 จากผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยเบื้อง

ต้น	 	 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิต	 	 พบว่า	

นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยเบื้องต้น	

โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน	 ได้แก่	 คุณลักษณะของ

อาจารย์ผู ้สอน	 และวัสดุการศึกษาและสิ่งอ�านวยความ

สะดวก	 อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 

สิรินภา	 กิจเก้ือกูล	 และคณะ	 (2557)	 ได้ท�าวิจัยเรื่องการ

ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษาฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2552	 คณะศึกษา

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นมหาบัณฑิต	 นิสิต	 อาจารย ์ ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอน	ที่มีต่อหลักสูตร	การศึกษา

มหาบณัฑติ	สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศกึษา	หลกัสตูรปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2552	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	โดยมี

กลุม่ตวัอย่าง	1)	มหาบณัฑติทีส่�าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร

การศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2552	จ�านวน	20	คน	2)	นิสิตที่

ก�าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2552	จ�านวน	

31	คน	3)	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/IS	และอาจารย์ผู้

สอน	 ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2552	จ�านวน	

4	คน	โดยใช้เคร่ืองมอืเป็นแบบประเมนิทีม่ลีกัษณะเป็นแบบ

ประเมินค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	ร่วมกับการเขียนตอบ

อสิระผลการวจิยัพบว่า	นสิติทกุแขนงวิชาและทกุระบบการ

ศึกษา	คิดว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	

	 3.	การประเมนิกระบวนการของหลกัสตูรครศุาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2549	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2551	จากผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ		

ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษาและบณัฑติ	พบว่า		นกัศกึษา

และบัณฑิตมีความคิดเห็นด้านกระบวนการของหลักสูตร	

โดยภาพรวม	ได้แก่	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ด้านกระบวนการ	

และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	บงกช	เอี่ยมชื่น	และคณะ	(2556)	ได้ท�าวิจัยเรื่องการ

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2550)	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มวีตัถรุะสงค์

เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2550)	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดยประเมนิ

ความเหมาะสมของหลักสูตรใน	3	ด้าน	 ได้แก่	ด้านปัจจัย

เบื้องต้น	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นประชากรเป้าหมาย	 ได้แก่	 1)	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร	3	คน	อาจารย์ผู้สอน	31	คน	2)	นักศึกษา	ตั้งแต่

ปีการศกึษา	2550-2553	จ�านวน	9	คน	3)	มหาบณัฑติตัง้แต่

ปีการศึกษา	2551-2553	จ�านวน	2	คน	4)	ผู้บังคับบัญชา

ของมหาบณัฑิต	1	คน	โดยใช้เครือ่งมือเป็น	1)	แบบสอบถาม	

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดบั	เพือ่เก็บข้อมลูเกีย่วกบั

ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน	นักศึกษา	และมหาบัณฑิตที่

มีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร	 แบบสอบถามมี	 3	 ชุด	

ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน	นักศึกษา	และมหาบัณฑิต	2)	แบบ

สมัภาษณ์	ม	ี2	ชดุ	ชดุที	่1	เพือ่เกบ็ข้อมลูเกีย่วกับความเห็น

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร	

ชุดที่	2	เพื่อเก็บข้อมูล	ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาแสดงว่า

หลักสูตรมีความสม

	 4.	 การประเมินผลผลิตของหลักสูตรครุศาสตร

บณัฑติ	สาขาวชิาคณติศาสตร์	คณะครศุาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2549	

จากผลการประเมนิหลกัสูตรด้านผลผลิต	ตามความคดิเหน็

ของครพูีเ่ลีย้ง	พบว่า	ครพูีเ่ลีย้งมคีวามคดิเหน็ว่าคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร	ู 
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อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 พรทิพย์	 

ไชยโส,	วสันต์	ทองไทย	และแม้นมาศ	ลีลสัตยกุล	(2551)	 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	ภาค

วิชาการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 การวิจัยพบว่า	บัณฑิตมีความสามารถและ

ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการท�าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 อยู่ในระดับตั้งแต่

มากขึน้ไป	ผูบ้งัคบับญัชาบณัฑติ	มคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติ

ในระดับมากที่สุด	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ปณิธาน	

วัฒนพานิชกิจ	 และ	 ภาวรรณ	 พันธ์ไพโรจน์	 (2550)	 

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์	 การวิจัยพบว ่า	 

ด้านกระบวนการผลติ	การบรหิารและการบรกิารหลกัสตูร	

การเตรียมการสอนของอาจารย์	 วิธีการสอนของอาจารย์

และการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมอยูร่ะดบัมาก	และด้านผลลพัธ์ทางการศกึษา	พบ

ว่า	ความพึงพอใจต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพของบัณฑิต	และ

ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 จากผลการวิจัยครั้งนี้	 มีข้อเสนอแนะส�าหรับ

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและผูบ้รหิารทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง

ในการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขา 

การศึกษาปฐมวัย	ดังนี้

	 	 1.1	ด้านปัจจยัเบือ้งต้น	เกีย่วกบัวสัดกุารศกึษา

และส่ิงอ�านวยความสะดวก	 ยังพบประเด็นที่ได้ค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจที่มีค่าต�่าสุด	 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรให้ความ

ส�าคัญในประเดน็ดงันี	้คือ	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศควรมีหนังสือและวารสารท่ีทันสมัย	 และเพียง

พอ	ควรมบีรกิารอนิเตอร์เนต็ท่ีสามารถสบืค้นข้อมลูได้อย่าง

รวดเรว็	และปรับปรงุประสทิธภิาพของโสตทศันปูกรณ์และ

อุปกรณ์ที่ ใช ้ในการเรียนการสอน	 เช ่น	 ไมโครโฟน	

โปรเจคเตอร์	ฯลฯ	ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน

	 	 1.2	ด้านกระบวนการ	ครผููส้อนควรเปิดโอกาส

ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ	ใช้วธิกีารสอนทีห่ลาก

หลาย	 และสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพครูใน

เนื้อหาวิชา

	 	 1.3	 ด้านผลผลิต	 ครูผู้เล้ียงของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความ

รู ้ของผู้เรียนอยู ่ในล�าดับสุดท้าย	 ดังน้ัน	 จึงควรพัฒนา

ศักยภาพด้านความรู้ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์

ทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรท�าการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิตและหลักสูตรครศุาสตรดษุฎี

บณัฑิตทีเ่ปิดสอนครบ	5	ปี	เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

หลักสูตรให้มีความทันสมัย	 และตรงกับความต้องการของ

สังคม
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ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Strategic Development for Small and Medium Enterprises (SMEs) 
to the Green Economy In Northeastern Region 1
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บทคัดย่อ

        		ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	สู่เศรษฐกิจสีเขียวในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน	1	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบเอกสาร	การสัมภาษณ์เชิงลึก	ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจ�านวน	
25	 คนและการประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เจ้าหน้าที่รัฐ	 
นกัวชิาการ	ผูเ้ชีย่วชาญและผูเ้กีย่วข้อง	จ�านวน	120	คน	กระจายใน	3	จงัหวดัได้แก่	จงัหวดับงึกาฬ	จงัหวดัเลย	และจงัหวดั
หนองบัวล�าภู	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ	และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงพรรณา
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสร้างเป็นยุทธศาสตร์ได้	 3	 ยุทธศาตร์	 ดังนี้	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูเ่ศรษฐกจิสเีขียวอย่างความยัง่ยืน	แยกเป็น	3	กลยทุธ์	ได้แก่	กลยทุธ์ที	่1.1	การพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน	กลยุทธ์ที่	1.2	การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	กลุม่ธรุกจิการเกษตรสูเ่ศรษฐกจิสเีขียวอย่างยัง่ยนื	และกลยทุธ์ที	่1.3	การพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม	กลุ่มธุรกิจการค้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์	แยกเป็น	3	กลยุทธ์	ได้แก่	กลยุทธ์ที่	2.1	การ
พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์	กลยุทธ์ที่	2.2	การพัฒนา
ธุรกิจการเกษตรสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์	และกลยุทธ์ที่	2.3	การพัฒนาธุรกิจ
การค้าสู่เศรษฐกิจ	 สีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(SMEs)	สู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ	แยกเป็น	3	กลยุทธ์	ได้แก่	กลยุทธ์ที่	
3.1	 การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ	 กลยุทธ์ที่	 3.2	 การพัฒนาธุรกิจ
การเกษตรสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ	 และกลยุทธ์ที่	 3.3	 การพัฒนาธุรกิจการค้าสู่เศรษฐกิจ 
สีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ
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ABSTRACT
        

	 Strategic	 Development	 of	 Small	 and	Medium	 Enterprises	 (SMEs)	 to	 the	Green	 Economy	 in	
Northeastern	Region	1	is	a	qualitative	research.	Researchers	use	document	review.	In-depth	interview	
All	25	related	parties	and	the	Focus	Group	Small	and	Medium	Enterprises	State	officials,	academics,	
experts,	and	related	persons	are	distributed	in	three	provinces:	Bung	Kan,	Loei	and	Nong	Bua	Lamphu	
Provinces	In	Northeastern	Region	1,	the	statistic	is	used	as	a	percentage.	And	descriptive	analysis.
	 The	results	of	the	analysis	can	be	formulated	as	three	strategies.	Strategy	1	Development	of	
Small	 and	Medium	Enterprises	 to	 the	Green	Economy	Sustainability	 is	divided	 into	1.3	 strategies,	
namely,	Strategy	1,	Small	and	Medium	Enterprise	Development,	Tourism	Business	to	Sustainable	Green	
Economy.	Strategy	1.2:	Development	of	Small	and	Medium	Enterprises	Agro-Business	to	Sustainable	
Green	Economy.	Strategy	1.3	Development	of	Small	and	Medium	Enterprises	Trade	 in	Sustainable	
Green	Economy.	Strategy	2:	The	development	of	small	and	medium	enterprises	into	a	green	economy,	
proactively	 integrated	and	creative	economy,	 is	divided	 into	 three	strategies,	namely,	 strategy	2.1	
tourism	 business	 development,	 green	 economy,	 production-oriented.	 Integral	 and	 constructive	
integration.	Strategy	2.2	Developing	agribusiness	 into	a	green	economy,	proactively	 integrated	and	
creative.	Strategy	3:	Business	Development	to	the	Economy	Green	proactively	integrates	and	develops	
strategies.	2.3	Development	of	 trade	 into	the	economy.	Green,	proactive,	 integrated	and	creative.	
Strategy	3:	Small	and	Medium	Enterprises	(SMEs)	Development	to	the	Green	Economy	Entrepreneurship	
to	Excellence	is	divided	into	3	strategies,	namely,	Strategy	3.1	Business	Development,	Tourism	to	Green	
Economy,	Entrepreneurship	to	Integrity.	Excellent.	Strategy	3.2	Development	of	agribusiness	into	green	
economy,	 entrepreneurial	 excellence.	 Strategy	 3.3	 Business	 Development	 to	 Green	 Economy	
Entrepreneurship	for	Excellence.

KEYWORDS:	TOURISM	BUSINESS	/	AGRICULTURAL	BUSINNESS	/	TRADES	/	GREEN	ECONOMY.

บทน�า
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เป็น
ธรุกจิทีม่จี�านวนมากในประเทศไทยผูป้ระกอบการส่วนมาก
ประกอบการในรปูของบคุคลธรรมดา	คณะบคุคล	หรอืห้าง
หุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 บริษัท
จ�ากัดหรือกิจการร่วมค้า	 ซ่ึงแยกตามประเภทของ	 SMEs	
ในปี	2558	ภาคการค้ามจี�านวนผูป้ระกอบการ	1,119,300	
ราย	 (คิดเป็นร้อยละ	 41.10)	 ภาคการผลิตมีจ�านวนผู้
ประกอบการ	778,596	ราย	(คิดเป็นร้อยละ	28.52)	และ
ภาคบรกิารมจี�านวนผูป้ระกอบการ	553,644	ราย	(คดิเป็น
ร้อยละ	 20.28)	 ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ	(GDP)	ปี	2558	เท่ากับ	13,533,596	ล้านบาท	มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.8	จากปี	2557	ในส่วนมูลค่า
ของ	SMEs	ในปี	2558	มีมูลค่า	5,559,534	ล้านบาท	คิด
เป็นสัดส่วน	ร้อยละ	41.1	ของ	GDP	รวมทัง้ประเทศในขณะ
เดยีวกนัวสิาหกจิขนาดกลางและย่อมก่อให้เกดิการจ้างงาน
รวมทัง้ระบบเศรษฐกจิ	13,363,054	คน	(ส�านกังานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม,	2558)	ทัง้นีผู้้ประกอบ
การ	 SMEs	 คือกลุ ่มคนท่ีมีบทบาทต่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและประเทศ	 เพราะผู้ประกอบ
การกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างหรือน�าเอาแนวคิดสร้างสรรค์



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

497

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู ่มาก่อให้เกิดเป็นสินค้าและ
บริการ	 ที่สร้างให้เกิดการจ้างงาน	 รายได้	 และการเติบโต
ทางเศรษฐกจิ	ซึง่ผูป้ระกอบการยงัคงให้ความส�าคญักับการ
แสวงหาก�าไรและรายได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
ที่หายาก	 เพื่อน�ามาผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด	(Howkins,	2001)
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธรุกจิทีเ่ป็น
ก�าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างด	ี อีกทั้ง
เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์การบรหิารแก่	ผูป้ระกอบ
การ	 โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือนักลงทุนหน้าใหม่
จากธุรกิจเล็ก	ๆ	และพัฒนาจนกระทั่งธุรกิจเติบโตในที่สุด	
และยังเป็นหน่วยผลิตที่สนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจต่าง	ๆ 	
โดยเฉพาะธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมพฒันาเป็นธรุกจิ
ขนาดใหญ่	ในรปูแบบการผลติเป็นสนิค้า	วตัถดุบิขัน้ต้น	ขัน้
กลาง	 ด้วยวิธีการว่าจ้างผลิตหรือการรับช่วงการผลิต
(Subcontracting)	และ	ธุรกิจSMEs	ยังเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ภาคการเกษตร	ภาคบริการ
และขนส่ง	และภาคการค้า

สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	
ประกอบด้วย	 5	 จังหวัด	คือ	 จังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดเลย	
จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูจงัหวดัหนองคาย	และจงัหวดับึงกาฬ	
โดยมีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 และส�านักบริหาร
ยทุธศาสตร์กลุม่จังหวดัฯ	มผีูว่้าราชการจงัหวดัอดุรธานเีป็น
ประธาน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	
ท�าเล	 ที่ตั้งมีความเก่ียวข้องกับศูนย์กลางการคมนาคม	
การขนส่ง	การท่องเที่ยว	ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ	
มชีายแดนติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	
(สปป.ลาว)	ระยะทางยาว	547	กโิลเมตร	มเีส้นทางคมนาคม
ที่ใกล้	 สะดวกต่อการขนส่งสินค้าและเดินทางไปยัง
นครหลวงเวียงจันทน์ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการบริหาร	 รวมท้ัง	
การเดนิทางผ่านแดน	จากด่านท่าลี	่อ�าเภอท่าลี	่จงัหวดัเลย
ไปยังแขวงหลวงพระบาง	 ซ่ึงเป็นเมืองหลักของ	 สปป.ลาว	

สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม	 และจีนตอนใต้
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	และตะวันออก-ตะวัน
ตก	 ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง	(	Greater	Mekong	Subregion	:	GMS)	มีจุด
ผ่านแดนถาวรหรือด่านศุลกากร	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 ด่าน
หนองคาย	 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย	 –	 ลาวแห่งที่	 1	
จังหวัดหนองคาย	 ด่านบึงกาฬ	 จังหวัดบึงกาฬ	 ด่านท่าลี	่
และด่านเชียงคาน	จังหวัดเลย	เป็นช่องทางการค้า	 (Gate	
Way)	 สู่อาเซียนมีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ	
สปป.ลาว	สูงเป็นล�าดับที่	1	ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ปัจจบัุนมแีนวโน้มทีล่ดลง	มแีหล่งท่องเทีย่วหลากหลายทัง้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เชิงประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	
ธรรมชาติ	 และพุทธศาสนาระดับประเทศและนานาชาติ	
เช่น	จงัหวดัอดุรธาน	ีมแีหล่งมรดกโลกบ้านเชยีง	วดัป่าบ้าน
ตาด	 วัดป่าภูก้อน	 วัดป่านาค�าน้อย	 แหล่งท่องเที่ยว
หนองหานทะเลบัวแดง	 ตลาดผ้านาข่า	 อุทยานแห่งชาติภู
พระบาท	 ฯลฯ	 จังหวัดเลย	 ประเพณีการละเล่นผีตาโขน	
ประเพณนีมสัการพระธาต	ุศรสีองรกั	เทศกาลไม้ดอกเมอืง
หนาว	 เทศกาลงานต้นคริสต์มาส	 แหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ	 อุทยานแห่งชาติภูหลวง	 ภูป่าเปาะหรือฟูจิ
เมอืงไทย	สวนหนิผางามหรอืคนุหมงิเมอืงไทย	อทุยานแห่ง
ชาตภิสูวนทราย	เชยีงคาน	ภกูระดงึ	ฯลฯ	จงัหวดัหนองคาย	
วัดโพธิ์ชัย	 (หลวงพ่อพระใส)	 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว	 
พระธาตบุงัพวน	วดัถ�า้ศรมีงคล	(ถ�า้ดนิเพยีง)	ตลาดท่าเสดจ็	
ศาลาแก้วกู่หรือวัดแขก	 วัดอรัญบรรพต	 ฯลฯ	 จังหวัด
หนองบัวล�าภู	วัดถ�้ากลองเพล	ภูพานน้อย	พิพิธภัณฑ์หอย
หิน	 150	 ล้านปี	 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค�า	 แหล่ง
โบราณคดี	 ภูผายา	 แหล่งโบราณคดี	 โนนดอนกลาง	 
ถ�้าเอราวัณ	 ฯลฯ	 จังหวัดบึงกาฬ	 วัดอาฮงศิลาวาส	 
(แก่งอาฮง)	 วัดโพธาราม	 (วัดหลวงพ่อพระใหญ่)	 ภูทอก	
น�้าตกถ�้าพระ	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	ฯลฯ	เป็นต้น
	 อาณาเขต	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	1	ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่	16-18	องศาเหนือ	และเส้นแวง
ที่	 100	 -	 103	 องศาตะวันออกติดกับภาคเหนือตอนล่าง	
และภาคเหนือด้านตะวันออก	 มี	 3	 จังหวัดเป็นเมือง
ชายแดน	 คือ	 จังหวัดเลย	 จังหวัดหนองคาย	 และจังหวัด
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บึงกาฬ	ความยาวของชายแดน	กลุ่มจังหวัดฯ	ที่ติดต่อกับ	
สปป.ลาว	ระยะทาง	547	กิโลเมตร	มากเป็นอันดับหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เม่ือเทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ติดชายแดน	 สปป.ลาว	 
มีอาณาเขตติดต่อกับกลุ่มจังหวัด	 3	 กลุ่มจังหวัด	 ได้แก	่ 
กลุ ่ ม จั งห วัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนกลาง	 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	2	และกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1
	 ลักษณะภูมิประเทศ	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน	 1	 มีพื้นที่รวมกัน	 34,346.40	 ตาราง
กิโลเมตรหรือ	21,466,939	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	20	ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยจังหวัดอุดรธานีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด	
คือ	 11,730.30	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ	 7,331,439	 ไร	่ 
รองลงมาคือ	 จังหวัดเลย	 จังหวัดบึงกาฬ	 จังหวัด
หนองบัวล�าภู	และจังหวัดหนองคาย
	 สภาพภูมิอากาศ	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน	1	มีอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง	มีฝนตก
ปานกลางมี	 3	 ฤดู	 คือ	 ฤดูร้อน	 (มีนาคม	 –	 พฤษภาคม)	 
ฤดูฝน	(พฤษภาคม	–	ตุลาคม)	และฤดูหนาว	(พฤศจิกายน	
–กุมภาพันธ์)	 ฤดูหนาว	 อากาศหนาวเย็นเน่ืองจากได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 ฤดูฝน	 ได้รับ
อทิธพิลจากพายดุเีปรสชนั	ฤดูร้อน	อากาศจะร้อนและแห้ง
แล้งมาก	เพราะอยู่ไกลจากทะเล	ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนอื	ซึง่มผีลท�าให้มอีากาศหนาว
เย็นกว่าภาคอื่นๆ	และพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ท�าให้
มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	 27.1	 องศา
เซลเซียสต่อปี	 ความกดอากาศเฉลี่ย	 ปีละ	 1,009.72	
มลิลเิมตรปรอท	และมปีรมิาณน�า้ฝนทีว่ดัได้ต่อปีเฉลีย่อยูท่ี่	
1,510	 มิลลิเมตรอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก	
สามารถปลูกพืชหรือท�าการเกษตรท่ีต้องอาศัยน�้าฝนตาม
ฤดูกาล	 เช่น	 การเพาะปลูกข้าว	 อ้อย	 มันส�าปะหลัง	
ยางพารา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล		
	 การปกครอง	กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ตอนบน	1	ประกอบด้วย	5	จังหวัด	57	อ�าเภอ	419	ต�าบล	
4,828	หมู่บ้าน	องค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	479	

แห่ง	ได้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	5	แห่ง	เทศบาลนคร	
1	แห่ง	เทศบาลเมือง	8	แห่ง	เทศบาลต�าบล	144	แห่ง	และ
องค์การบริหารส่วนต�าบล	321	แห่ง
	 ประชากร	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	1	มปีระชากรในปี	พ.ศ.	2558	จ�านวน	3,664,272	
คน	คิดเป็นร้อยละ	5.57	ของประเทศ	และร้อยละ	16.72	
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยจังหวัดอุดรธานี	 
มีประชากรมากที่สุด	1,575,152	คน	รองลงมา	คือ	จังหวัด
เลย	638,819	คน	จังหวัดหนองคาย	519,580	คน	จังหวัด
หนองบัวล�าภู510,074	 คน	 จังหวัดบึงกาฬ	 420,647	 คน	
ตามล�าดับ	ความหนาแน่นของประชากรประมาณ	106.69	
คนต่อตารางกิโลเมตร
	 เศรษฐกิจ	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	 Gross	
Provincial	Product	(GPP)	ของจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ได้แก่	 อุดรธานี	 เลย	
หนองบัวล�าภู	หนองคาย	และบึงกาฬ	นั้น	มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 2554	 –	 2556	 โดยในปี	 2557	 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน	1	อยู่ที่	223,606	ล้านบาท	โดยลดลง
จากปี	2556	ร้อยละ0.71	หรอื	1,597	ล้านบาท	ในส่วนของ
ภาคการเกษตรมีการขยายตัวในช่วงปี	2554	–	2556	และ
ลดลงในปี	 2557	 และภาคนอกการเกษตร	 มีการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2554	 –	 2557	 โดยมีมูลค่า
เศรษฐกจิ	3	ล�าดบัแรก	ได้แก่	1)	อตุสาหกรรม	2)	การศกึษา	
และ	 3)	 การขายส่ง	 ขายปลีก	 การซ่อมแซมยานยนต	์
จักรยานยนต์	 ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาภาคนอกเกษตรของกลุ่มจังหวัด
ยังโดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นหลัก	 และควรให้
ความส�าคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน	 เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดต่อไป
	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	ต่อคน	(บาท)	GPP	Per	
capita	 income	 (Baht)	 ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ง	ตัง้แต่ปี	2554	–	2556	โดยในปี	2557	มผีลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด	ต่อคน	ของกลุ่มจังหวัดอยู่ที่	71,286	บาท	
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ต่อคน	โดยลดลงจากปี	2556	ร้อยละ	1.71	จึงจ�าเป็นต้อง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ	 มีทักษะความรู้	
ความช�านาญ	 ในสาขาต่าง	 ๆ	 ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานให้มากขึ้น
	 ภาคอุตสาหกรรม	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืตอนบน	1	มมีลูค่าเศรษฐกจิสาขาอตุสาหกรรมคดิเป็น
ร้อยละ	 16	 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ ่มจังหวัด	
จ�านวนโรงงานของทั้งกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปี	2557	
รวมกันอยู่ที่	 7,823	 แห่ง	 โดยส่วนมากตั้งอยู ่ท่ีจังหวัด
อุดรธานี	 ด้านจ�านวนเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุกปี	 โดยปี	
2557	มจี�านวนเงนิลงทนุรวมทัง้กลุม่จงัหวดัเท่ากบั	80,059	
ล้านบาท	 จ�านวนคนงานไม่คงท่ี	 ในปี	 2557	 มีแรงงาน	
47,920	คน	ด้านผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
ทุกปีโดยปี	2556	อยู่ที่	99,862	บาท/คน/ปี		
	 ด้านการท่องเที่ยว	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม	 การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	
1	 ส่วนใหญ่เน้นทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 
ซึง่ยงัไม่สามารถสร้างรายได้หลกัให้กบัภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืตอนบน	1	มลูค่าเศรษฐกจิสาขาภตัตาคารและโรงแรม	
คิดเป็นร้อยละ	 0.77	 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจัง
หวัดฯ	 ถึงแม้ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ก็ตาม	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 
มภีมูปิระเทศทีเ่ป็นธรรมชาตมิทีรพัยากร	ด้านการท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์	เหมาะแก่การท่องเทีย่วโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูหนาว	 การท่องเท่ียวท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การท่องเท่ียว
เชิงอารยธรรมโบราณ	เช่น	แหล่งมรดกโลกบ้านเชยีง	จงัหวดั
อุดรธานี 	 แหล ่งโบราณคดีกุดกวางสร ้อย	 จังหวัด
หนองบัวล�าภู	 เป็นต้น	 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่น	
อุทยานแห่งชาติ	 ภูกระดึง	ภูเรือ	ภูหลวง	สวนหินงาม	 ใน
พื้นที่จังหวัดเลย	 ทะเลบัวแดง	 จังหวัดอุดรธานี	 เป็นต้น	
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม	 เช่น	อุทยาน
ภพูระบาท	ในจงัหวดัอุดรธาน	ีพพิธิภณัฑ์หอยหนิ	150	ล้าน
ปี	และไดโนเสาร์	ในจังหวัดหนองบัวล�าภู	แหล่งท่องเที่ยว
ตามริมแม่น�้าโขง	 เช่น	 เมืองเชียงคาน	แก่งคุดคู้	 ในจังหวัด
เลย	หรือสะพานมิตรภาพไทย	–	ลาว	แห่งที่	1	ในจังหวัด
หนองคาย	 หรือการท่องเที่ยว	 ด้านศิลปวัฒนธรรมตาม

เทศกาลงานประเพณีต่าง	ๆ	เช่น	งานประเพณีการละเล่น
ผีตาโขน	 งานแสดงไม ้ดอกเมืองหนาว	 จังหวัดเลย	
ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาค	จงัหวดัหนองคาย	และบงึกาฬ	
นอกจากนี้ยังมี	แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ	เช่น	วัดป่าบ้าน
ตาด	 พระพุทธบาทบัวบก	 วัดป่าภูก้อน	 วัดป่านาค�าน้อย	
จังหวัดอุดรธานี	 วัดถ�้ากลองเพล	 (หลวงปู่ขาวอนาลโย)	
จังหวัดหนองบัวล�าภู	 วัดโพธาราม	 (วัดหลวงพ่อพระใส)	 
วดัอาฮงศลิาวาส	(แก่งอาฮง)	จงัหวดับงึกาฬ	พระพทุธบาท
ภูควายเงิน	 วัดหินหมากเป้ง	 วัดโพธิ์ชัย	 (หลวงพ่อพระใส)	
จังหวัดหนองคาย	เป็นต้น
	 ภาคการเกษตร	วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	ภาคการเกษตร	มีมูลค่าเศรษฐกิจ	ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 เป็นมูลค่าคิดเป็น 
ร้อยละ	30	ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
	 ภาคการค้า	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	1	มมูีลค่าเศรษฐกิจสาขาการค้าส่ง	ค้าปลกีคดิเป็น
ประมาณร้อยละ	 10	 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจัง
หวัดฯ	สถานประกอบการด้านค้าส่งค้าปลีกมีจ�านวนลดลง
ในช่วง	5	ปี	 (ปี	2550	-	2554)	มีสถานประกอบการจาก	
18,761	แห่ง	เหลือ	14,169	แห่ง	และแรงงานภาคการค้า
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี	2555	-	2557	คิดเป็นสัดส่วนแรงงานภาค
การค้าต่อแรงงานทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ	13.71
         
วัตถุประสงค์
	 เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(SMEs)	สู่เศรษฐกจิสีเขยีวในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1

สมมติฐานการวิจัย
	 การบรูณาการองค์ความรูเ้ชือ่มโยงเศรษฐกจิสเีขยีว
สามารถพัฒนา	 SMEs	 กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว	 ธุรกิจ
การเกษตร	และธุรกิจการค้าสู่ความยั่งยืน
 
ขอบเขตการวิจัย 
	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	สู่เศรษฐกจิสีเขยีวในกลุ่มภาคตะวนัออก
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เฉยีงเหนอืตอนบน	1	เป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	
Rersearch)	มีขอบเขต	การวิจัยดังนี้
	 	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
	 	 	 1.1	การวิจัยเอกสาร	แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	กลุ่มธุรกิจ
การท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	 และธุรกิจการค้าแนวคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวและบริบทกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน	1
   1.2	การวจิยัเชงิคณุภาพ	เป็นการสมัภาษณ์
เชิงลึกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 นักวิชาการ	 
ผู้เชี่ยวชาญ	เจ้าหน้าที่รัฐ	จังหวัดละ	5	คน	รวม	25	คน
	 	 	 1.3	การประชุมกลุม่ย่อย	(Focus	Group)	
ในทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องใน	3	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดับงึกาฬ	
จังหวัดเลย	และจังหวัดหนองคาย	จังหวัดละ	40	คน	รวม	
120	คน
	 	 2.	ขอบเขตด้านพืน้ที	่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนบน	1
	 	 4.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	 มกราคม	 2560-
ธันวาคม	2560

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 กลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	 และธุรกิจการค้า	
สามารถเชื่อมโยงการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสี
เขียวสู่ความยั่งยืน

วิธีด�าเนินการศึกษา
	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ	 (SMEs)	 
ม	ีนกัวชิาการ	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
  ระยะที	่1	ก�าหนดกรอบแนวคดิของการวจิยั	โดย
การศึกษาเอกสาร	 และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญ	25	คน	เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด	
	 	 ระยะที่	 2	 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัย	 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้ด�าเนินการ	
ดังนี้	

  1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก
ส�าหรับการประชุมกลุ ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 ได้แก	่ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 
นักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 เจ้าหน้าที่รัฐ	 จังหวัดเลย	 40	 คน	
จังหวัดหนองคาย	 40	 คน	 จังหวัดบึงกาฬ	 40	 คน	 รวม	 
120	คน
	 	 2.	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิ จัยเชิงคุณภาพ	 
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
	 	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการบันทึกเทป	
ถอดเทป	และสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์	
	 	 ระยะที่	 3	 การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	สู่เศรษฐกจิสเีขยีวในกลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนบน	1
	 	 ระยะที	่4	น�าเสนอผลการวจิยั	และเผยแพร่การ
วิจัย

การวเิคราะห์ศกัยภาพของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอน
บน 1
	 ด้านเศรษฐกิจ
	 	 1.	 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืตอนบน	1	ในไตรมาส	1/2558	ปรบัตวัสูงขึน้จาก
ช่วงไตรมาสเดียวกนัในปีทีผ่่านมา	เป็นผลมาจากการใช้จ่าย
งบลงทุนของภาครัฐ	 ที่ขยายตัวสูงตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	 อย่างไร
ก็ตามการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนชะลอลง	 และ 
การลงทุนของภาคเอกชนหดตัวลงตามภาวะก่อสร้าง	
ส�าหรบัการค้าผ่านแดนชะลอตวัลงจากภาวการณ์ส่งออกที่
หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
	 	 2.	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 อัตรา 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ที่แท้จริง	ณ	ราคาคงที่	(Chain	
Volume	Measure:	CVMs)	เฉลี่ย	5	ปีย้อนหลังมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบัร้อยละ	8.37	สูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ	(ร้อยละ	4.74)	
โดยทีจ่งัหวดัเลย	มอัีตราการขยายตวัสงูทีส่ดุร้อยละ	11.94	
รองลงมาได้แก่	จงัหวดัอดุรธาน	ี(7.47)	จงัหวดัหนองบวัล�าภู	
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(6.40)	จังหวัดบึงกาฬ	(5.78)	ส่วนจังหวัดหนองคายอัตรา
การขยายตัวยังคงติดลบ	(-1.07)
	 	 3.	 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว	 (GRP	 Per	 Capita)	 
ค่าเฉลี่ยต่อหัวในปี2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	
1	 เท่ากับ	 71,286	 บาท/ปี	 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่อหัวต�่าที่สุดใน
ประเทศ	มีความแตกต่างกับภาคตะวันออกที่มีค่าเฉลี่ยต่อ
หัวสูงที่สุด	 เท่ากับ	 425,527	บาท/ปี	 มีความแตกต่างกัน	
6.0	 เท่า	 ส�าหรับค่าเฉลี่ยต่อหัวของทั้งประเทศในปี	 2557	
เท่ากบั	195,995	บาท/ปี	เพิม่ขึน้จาก	193,266	บาท/ปี	ใน
ปี	2556
	 	 4.	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	
ในกลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ธุรกิจการท่อง
เทีย่ว	ธรุกจิการเกษตร	และธรุกจิการค้า	ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนบน	1	ปี	2560	จ�านวน	56,555	คน	ราย
ละเอียด	ดังนี้

ตารางที ่1 แสดงจ�านวนประชากรจ�าแนกตามธรุกจิ	SMEs		 
		 					ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	ปี	2560
	 	 5.	ด้านการท่องเท่ียว	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

ส่วนใหญ่เน้นการท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมซ่ึงยังไม่สามารถสร้างรายได้หลักให้กับภาค	 ถึง
แม้ว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วมีแนวโน้มเพิม่ขึน้กต็าม	แต่ความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่สวยสดงดงามบนยอดเขาสูง

แหล่งอารยธรรมโบราณคดีนับพันปี	 ที่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์	 ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นบ้านวิถีชีวิตที่เรียบ							
ง่ายและความมีน�้าใจของชาวอีสาน	 ยังคงเป็นเสน่ห์ที่น่า
สนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ได้อย่างต่อเนื่อง
	 	 	 5.1	 การกระจายตัวของแหล่งท่องเท่ียว	
พืน้ทีม่คีวามหลากหลายของทรพัยากรแหล่งท่องเทีย่ว	โดย
เฉพาะการท่องเทีย่วเชิงศิลปวฒันธรรม	ประวตัศิาสตร์และ
ทางธรรมชาติ
												 	 	 5.1.1	จงัหวัดอดุรธาน	ีเป็นแหล่ง
มรดกโลกด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	 โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญจ�านวน	22	แห่ง	เช่น	วัดป่าภูก้อน	วัดป่า
บ้านตาด	วัดมัชฌิมาวาส	วัดโพธิสมภรณ์	เป็นต้น	
													 	 	 5.1.2	จังหวัดเลย	เป็นแหล่งท่อง
เทีย่วทางธรรมชาติทีล้่อมรอบด้วยภเูขา	และอดุมไปด้วยพชื
พรรณป่าไม้นานาชนดิ	โดยมแีหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัจ�านวน	
30	แห่ง	เช่น	ภูกระดึง	ภูเรือ	และภูหลวง	เป็นต้น
												 	 	 5.1.3	 จังหวัดหนองบัวล�าภูเป็น
เมืองโบราณและแหล่งวัฒนธรรม	 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่
ส�าคัญ	 จ�านวน	 27	 แห่ง	 เช่น	 วัดถ�้ากลองเพล	 วัดถ�้า
สุวรรณคูหา	และศาลปู่หลุบ	เป็นต้น
												 	 	 5.1.4	 จังหวัดหนองคาย	 เมือง
ชายแดนริมฝั ่งแม่น�้าโขง	 เป็นประตูสู ่นครเวียงจันทน	์ 
มแีหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั	จ�านวน	12	แห่ง	เช่น	วดัหนิหมาก
เป้ง	พระธาตุบังพวน	และภูทอก	เป็นต้น
												 	 	 5.1.5	จังหวัดบึงกาฬ	เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย	 มีน�้าตกและภูเขา	 โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญจ�านวน	24	แห่ง	 เช่น	น�้าตกเจ็ดสี	
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัวภูทอก	และภูลังกาเป็นต้น
	 	 	 5.2	โครงข่ายความเชือ่มโยงการท่องเทีย่ว
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
	 	 	 	 5.2.1	การท่องเที่ยวในแม่น�้าโขง	
เนือ่งจากเป็นแม่น�า้ทีไ่หลผ่านพ้ืนทีท่่องเท่ียวหลกัในภูมภิาค
หลายแห่ง	 ได้แก่	 เมืองเชียงแสน	เมืองหลวงพะบาง	 เมือง
หนองคาย/เวียงจันทน์	เมืองจ�าปาสัก/โขงเจียมเป็นต้น	
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	 	 	 	 5.2.2	โครงข่ายการพฒันา	East-
West	 Corridorด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของ 
ภาค	 4	 ประเทศ	 คือ	 เวียดนาม	 สปป.ลาว	 ไทย	 และ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์	การพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	จะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยตรง
												 	 	 5.2.3	 โครงข่ายการพัฒนาและ
การท่องเที่ยว	 Bangkok-Vientiane-Hanoi	 อนุภาคกลุ่ม
จงัหวดัมบีทบาทรองรบัให้บรกิารด้านการท่องเทีย่วในด้าน
ต่าง	ๆ	
												 	 	 5.2.4	 โครงข่ายการท่องเที่ยวใน
พืน้ที	่โครงข่ายระหว่างจงัหวดัเลย-ไซยะบรุ-ีหลวงพระบาง	
เป็นโครงข่ายใหม่ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต	 และ
โครงข่ายระหว่างหนองคาย-เวยีงจนัทน์	ตลอดจนโครงข่าย
ใหม่บึงกาฬ-เมืองวินท์	ของเวียดนาม
	 	 	 5.3	 ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การท่องเที่ยว
												 	 	 5.3.1	 นโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 รวมท้ังทิศทาง 
การอนุ รักษ ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม	 
การตระหนักในเรื่องของภาวะโลกร้อน	 พลังงานทดแทน
และอื่น	 ๆ	 ที่เป็นแนวโน้มของโลก	 ปัจจุบันท�าให้นักท่อง
เท่ียวหันมานิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศน์
มากยิ่งขึ้น
											 	 	 5.3.2	 ในพื้นท่ีกลุ ่มจังหวัดฯ	 
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจ�านวนมาก	มีโรงแรมขนาดใหญ่23	
แห่ง	และสถานประกอบการด้านการท่องเทีย่วจ�านวน	120	
บริษัท
											 	 	 5.3.3	 มีถนนสายเอเชีย	 AH12	
เชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคท้ังภายในและภายนอกกับประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 และระเบียงเศรษฐกิจตะวัน
ออก–	 ตะวันตก	 ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 (Greater	Mekong	 Subregion	 :	
GMS)
											 	 	 5.3.4	 มีเส้นทางคมนาคมทาง
รถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย	ประจ�าทุกวัน

											 	 	 5.3.5	 มีสนามบินนานาชาติที่
จังหวัดอุดรธานี	และสนามบินจังหวัดเลย	
	 	 	 5.4	ปัญหาด้านการท่องเที่ยว
			 	 	 	 5.4.1	ขาดการบรหิารจดัการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	
			 	 	 	 5.4.2	ขาดทักษะด้านภาษา
			 	 	 	 5.4.3	 โครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งทางถนน	และรถไฟ	รวมท้ังด่านและจดุผ่อน
ปรน	ขาดการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย	
			 	 	 	 5.4.4	 งบประมาณในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมีจ�านวนจ�ากัด
	 	 6.	 ด้านเกษตร	 มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	
เนื่องจากในปี	 2557	 การผลิตภาคการเกษตรของกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	มมีลูค่า	55,209	
ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	24.69	ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1 
แตม่ีสัดส่วนลดลงจากปี	2556	ที่มีมูลค่า	61,866	ล้านบาท			
											 	 6.1	ด้านเกษตรกรรม	พชืเศรษฐกจิส�าคญั
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ได้แก่	
ข้าว	อ้อยมันส�าปะหลัง	ยางพารา	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี
พื้นที่เพาะปลูกรวมกันในปี2558	จ�านวน	11,758,193	ไร่	
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว	 3,742,875	 ไร่	 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	 31.83	 รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา	
1,581,285	ไร่สดัส่วนร้อยละ	13.45	พืน้ทีป่ลูกอ้อยโรงงาน	
1,258,951	 ไร่	 สัดส่วนร้อยละ	 10.71	 พื้นที่ปลูกมัน
ส�าปะหลัง	739,299	ไร่	สัดส่วนร้อยละ	6.29	และพืน้ทีป่ลกู
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 692,908	 ไร่สัดส่วนร้อยละ	 5.89	 ของ
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส�าคัญของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1
									 	 	 6.2	ความสามารถในการแข่งขัน	
															 	 6.2.1	รายได้จากภาคเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	อยู่อันดับ	
4	รองจากกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง	1	
(อนัดบั	1)	กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	2	
(อันดับ	2)	และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
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ล่าง	2	(อันดับ	3)	สัดส่วนร้อยละ	18.20	ของภาค	ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดสามารถสร้างรายได้จากภาคการเกษตรได้มากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม
	 	 	 	 6.2.2	กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนบน	1	ปลูกยางพาราเป็นอันดับ	1	ของภาค	
มีพื้นที่ปลูกมากในจังหวัดบึงกาฬ	 เลย	 และอุดรธานี	 
ตามล�าดับ
	 	 	 	 6.2.3	 มีพื้นท่ีการเพาะปลูกข้าว
มากเป็นอันดับ	 4	 ของภาค	 ปลูกมากในจังหวัดอุดรธานี	
หนองบัวล�าภู	หนองคาย	บึงกาฬ	และเลย	ตามล�าดับ
	 	 	 	 6.2.4	พืชพลังงานทดแทน	อ้อย
โรงงานมพีืน้ทีป่ลกูมากเป็นอนัดบั	3	ของภาค	โดยปลกูมาก
ในจังหวัดอุดรธานี
											 	 6.3	ปัญหาด้านการเกษตร
																 	 6.3.1.	พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ส่วนใหญ่
พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง	 และพืชบาง
รายการมีสัดส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง	ดังนี้
	 								 	 	 1)	 ข ้าวมีพื้นที่ปลูกและ
ผลผลิตลดลง	แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	
	 								 	 	 2)		มนัส�าปะหลงัมพีืน้ทีเ่พาะ
ปลูก	ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง
	 								 	 	 3)	 พื้นท่ีปลูกมันส�าปะหลัง
น้อยสุดในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ
	 								 	 	 4)	 ยางพารามีผลผลิตต่อไร่
ลดลง
	 		 	 	 6.3.2			พชืเศรษฐกจิหลกัของกลุม่
จังหวัดมีผลิตภาพลดลง	โดยเฉพาะมันส�าปะหลังส่วนอ้อย
โรงงานผลผลิตเพิ่มขึ้น
      6 . 3 . 3 	 แหล ่ งน�้ า และระบบ
ชลประทานไม่ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูพืชเศรษฐกจิส�าคญั
	 	 7.	 ด้านการค้า	 สินค้าส่งออกผ่านจุดผ่านแดน
ถาวร	 เป็นสินค้าที่ส่งออกแต่ละครั้งจ�านวนมากมีมูลค่าสูง
โดยมากผลิตจากกรุงเทพมหานคร	 จากนิคมอุตสาหกรรม
ในเขตปริมลฑล	 หรือจากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดรอบ
นอก	และมีบ้างในบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เช่น	นครราชสมีา	ขอนแก่น	อดุรธาน	ีอบุลราชธาน	ีเป็นต้น
											 	 7.1	การค้าชายแดนไทย	-	สปป.ลาว	ใน
ปี2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีมูลค่าการค้าชายแดน	
ไทยกับ	สปป.ลาว	รวม	149,342.05	ล้านบาท	คิดเป็นร้อย
ละ	64.62	ของประเทศ	ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากที่สุด
คือ	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	มูลค่า
รวม	70,440.32	ล้านบาทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	47.17	ของ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และร้อยละ	39.92	ของประเทศ
เมือ่พจิารณามลูค่าการค้าชายแดนของด่านศลุกากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	พบว่า	ในปี	2558	ด่านศุลกากรที่มี
มูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดคือ	 ด่านหนองคาย	 มีมูลค่า
การค้าชายแดน	61,621.31	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ	 41.26	 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รองลงมาได้แก	่
ด่านมุกดาหาร	(53,936.77	ล้านบาท)	ด่านพิบูลมังสาหาร	
(15,799.81	ล้านบาท)	ด่านนครพนม	(7,998.35	ล้านบาท)	
ด่านท่าล่ี	(5,626.36	ล้านบาท)	ด่านบงึกาฬ	(2,404.76	ล้าน
บาท)	ด่านเขมราฐ	(1,166.80	ล้านบาท)	และด่านเชยีงคาน	
(787.88	ล้านบาท)	ตามล�าดับ
											 	 7.2	 ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การค้า	เนื่องจากบางจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนี้เป็นพื้นที่ที่ตั้ง
อยู่ในภูมิศาสตร์	 ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ	 สปป.ลาว	 จึงมี
ธรุกจิเกีย่วกบัการค้าชายแดนจ�านวนมาก	โดยจงัหวดัทีเ่ป็น
ด่านการค้าชายแดนได้แก่	จงัหวดัหนองคาย	จงัหวดับงึกาฬ	
และจงัหวดัเลย	ท�าให้พืน้ทีส่ามจังหวดันีท้�าการค้าชายแดน
และมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง	 สินค้าส่วนใหญ่
เป็นการค้าอปุโภคบรโิภค	สนิค้าด้านการเกษตร	ท�าให้สร้าง
รายได้ในกลุ่มจังหวัดจ�านวนมาก

บริบทเศรษฐกิจสีเขียว
	 เศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	 Economy)	 กลุ่มธุรกิจ
การท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	 และธุรกิจการค้า	 โดยที่
เศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	 Economy)	 เป็นเศรษฐกิจที่มุ่ง
เน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของมนุษย์และความเท่าเทียม
ทางสังคมโดยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล ้อมและ
ทรัพยากรของระบบนิเวศน์เป็นผลลัพธ์	 โดยทั่วไปแล้ว
เศรษฐกิจสีเขียวเป็นความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตของมนุษย์พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแทนการแสวงหาผลก�าไรเพียง
อย่างเดียวและการด�าเนินธุรกิจท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ้นเปลืองและก่อมลพิษน้อยที่สุด	 โดยด�าเนินระบบ
หรือท�าการพัฒนาโดยตั้งอยู่บนฐานของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนและค�านึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์และ
เศรษฐกิจ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	 การท่องเที่ยวสีเขียว	 ปัจจุบันนี้ธุรกิจท่องเที่ยว	
ถือได้ว่ามีความส�าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจาก
การท่องเที่ยว	 น�ามาซ่ึงรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล	
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดี	จึงถือ
ได้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญต่อ
ประเทศเป็นอย่างมาก	แต่การท่องเทีย่วเป็นกจิกรรมน�ามา
ซึง่เร่ืองของปัญหาสิง่แวดล้อม	ขยะ	มลพษิต่างๆ	ด้วย	จงึได้
มีการคิดค้นวิธีการท่องเที่ยวสีเขียว	 หรือเน้นที่สิ่งแวดล้อม
กันมากขึ้น	ได้แก่	(กระทรวงอุตสาหกรรม,	2560)
	 	 1.1	Green	Heart	คอืการเน้นทีต่วัของนกัท่อง
เที่ยวเอง	 เป็นการรณรงค์หรือการปลูกฝังให้นักท่องเท่ียว	
เท่ียวกันอย่างมีจิตส�านึก	 ไม่สร้างภาระแก่สิ่งแวดล้อม	
เป็นต้นว่า	การไม่ทิ้งขยะเอาไว้ตามที่ต่าง	ๆ	เป็นต้น
									 	 1.2	 Green	 Logistic	 เป็นการปรับตัวให้เกิด
การขนส่งทีไ่ม่ก่อมลภาวะ	หรอืก่อมลพษิให้กับการเดนิทาง
มากเกินความจ�าเป็น	เช่น	เปลี่ยนจากการเดินทางในระยะ
สัน้	ๆ 	มาเป็นการเดนิหรอืป่ันจกัรยาน	แทนทีจ่ะเป็นการนัง่
รถยนต์	เป็นต้น
									 	 1.3	Green	Destination	เป็นการจัดรูปแบบ
ของการเดินทางท่องเที่ยว	ให้ลดการใช้ทรัพยากร	และลด
การเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้มากท่ีสุด	 เช่น	 การไม่
แวะพักระหว่างทางบ่อย	 หรือการใช้เส้นทางท่ีไม่อ้อมมาก
จนเกินไป	เป็นต้น
									 	 1.4	Green	Community	เป็นการจัดรูปแบบ
ของสิง่แวดล้อม	โดยเน้นทีต่วัของชมุชนนัน้	ๆ 	เป็นหลกั	โดย
มีการพูดจาเสวนาเก่ียวกับแนวทางของการพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อมให้ดีขึ้น	 เช่น	 แหล่งท่องเท่ียวต่าง	 ๆ	 ควรจัดการ
ประชุมกันเพื่อหาวิธีก�าจัดขยะ	ปลูกต้นไม้	และดูแลสภาพ
แวดล้อมรอบ	 ๆ	 สถานที่ท่องเที่ยว	 รวมถึงชุมชนเองด้วย	

และนักท่องเที่ยวหรือบริษัทน�าเที่ยวก็ควรที่จะหาโอกาส
เข้าร่วมการประชุมด้วยเช่นกนั	เพือ่เป็นการก�าหนดแนวทาง
ชองการอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
	 	 1.5	Green	Activity	คือการเน้นการท่องเที่ยว	
หรือกิจกรรมที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ไม่ท�าลายป่า	 
แต่เน้นที่การสร้างป่าแทน	 เช่น	 การจัดกิจกรรมปลูกป่า
สามัคคี	กิจกรรมเก็บขยะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว	เป็นต้น
									 	 1.6	Green	Service	เป็นการส่งเสริมหรือเน้น
การสนบัสนนุไปทีผู้่ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่สร้าง
มลพิษแก่สิ่งแวดล้อม	หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
เช่น	 ธุรกิจผลิตเครื่องจักสานที่เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ	 
การอุดหนุนร้านขายอาหารที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก	 กล่องโฟม	
ช้อนพลาสติก	เป็นต้น
									 	 1.7	 Green	 Plus	 คือการส่งเสริมการจัด
กจิกรรมเกีย่วกบัความรูต่้างๆ	และความร่วมมอืในการช่วย
เหลือส่ิงแวดล้อม	การน�าเอาทรพัยากรกลับมาใช้ใหม่	ตลอด
จนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 2.	เกษตรสีเขียว	(Green	Agriculture)	(กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์,	2554)	กล่าวว่า	เศรษฐกิจการเกษตร
สีเขียว	 (Green	 and	 Cool	 Agricultural	 Economy)	
เป็นการจดัท�าระบบเกษตรกรรมอย่างยัง่ยนื	การจดัการน�า้
อย่างผสมผสาน	 การสร้างระบบการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งสนับสนุน	 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย
	 ประเทศไทยเริ่มให ้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจ
การเกษตรสีเขียว	 นับตั้งแต่แผนพัฒนาการเกษตรภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	และยัง
พบว่าในปี	 2560	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนด
ให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	(Green	Agriculture	City)	
เป็นโครงการส�าคัญ	(Flagship	Project)	ของกระทรวงฯที่
สอดคล้องกับการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศของรฐับาล
ยุทธศาสตร์ที่	 4	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย ่างยั่ งยืนโดย	 1)	 พัฒนาหลักเกณฑ  ์
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	
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(One	Map)	2)	เพิม่พืน้ทีป่่าเศรษฐกิจเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
ร้อยละ	15	ของพื้นที่ประเทศ	โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว	 3)	 เร่งรัดให้มีการประกาศใช้พระ
ราชบญัญตัิทรพัยากรน�้าและแผนบรหิารจัดการทรัพยากร
น�้า	 4)	 ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ	
สนับสนุนการแปรรูปเป ็นพลังงาน	 (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2559)	
ซึ่งการเน้นให้ความส�าคัญกับการผลิตท่ีเป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค	 และม ี
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดท่ีมีศักยภาพและมี
ความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวง
กว้าง	ซึง่หวัใจส�าคญัของการพฒันาเมอืงเกษตรสเีขียวมอียู่	
3	ประการด้วยกนั	ประการแรก	คอื	การพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็น
พื้นที่ปลอดภัย	 ปราศจากมลพิษรบกวน	 มีการจัดการของ
เสียอย่างเป็นระบบ	ประการที่สอง	คือการพัฒนาตัวสินค้า
ให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย	
ไม่มีสารพิษตกค้าง	มีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้ในกระบวนการผลิต	และประการสุดท้าย	คือการพัฒนา
คน	 ให้มีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 
การขายสินค้าที่มีคุณภาพ	สามารถท�าการผลิต	และอาศัย
อยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน	 โดยมีการบูรณาการท้ังภายใน 
กระทรวงเกษตรฯ	 จ�านวน	 13	 หน่วยงาน	 ด�าเนินงาน
โครงการตั้งแต่ปี	2557-2561
	 3.	ธุรกิจการค้าสีเขียว	ธุรกิจสีเขียว”	หรือ	Green	
Business	ค�าว่า	“สเีขยีว”	ในความหมายโดยรวมคอื	ธรุกจิ
ที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าหรือผู้
บริโภคด้วยคุณค่าใน	3	มิติ	คือมิติด้านธุรกิจ	มิติด้านสังคม	
และมิติด้านสิ่งแวดล้อม	ธุรกิจถือได้ว่า	เป็นแหล่งสร้างงาน
และสร ้างนวัตกรรมที่ส�าคัญต่อความแข็งแกร ่งทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา
ธุรกิจที่ยั่งยืน	 ซึ่งธุรกิจสมัยใหม่จะต้องมีความเข้าใจและ
พัฒนาธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมไปพร้อม	ๆ 	กนั	ดงันัน้ในการเริม่ต้นพฒันาธรุกจิสเีขยีว	
เริ่มจากการสร้างโมเดลธุรกิจ	ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อย
อดความคดิไปสูก่ารท�าแผนธรุกจิและการสร้างธรุกจิ	ความ
คิดของผู ้ประกอบธุรกิจรุ ่นใหม ่ ท่ี ให ้ความสนใจใน 

การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น 
ผู้ประกอบการทีม่	ี“ใจสีเขยีว”	ซึง่เป็นกลุม่ทีม่จี�านวนขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และ 
TOWS Matrix ของ SMEs
	 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และ
อุปสรรควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	กลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	 และธุรกิจการค้า	 
สู่เศรษฐกิจสีเขียว	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	
สามารถสรุปในแต่ละส่วนของกลุ ่มธุรกิจ	 ซึ่งน�าไปสู  ่
การวิเคราะห์	TOWS	Matrix	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้
	 กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
	 	 จดุแขง็	แหล่งท่องเทีย่วในท้องถิน่มหีลากหลาย	
เช่น	 บ้านค�าแคนพัฒนาภูทอก	 น�้าตก	 7	 สี	 และถ�้าพระ	
เป็นต้น	โรงแรมและรีสอร์ท	มีมาตรฐาน	มีเพียงพอส�าหรับ
นักท่องเท่ียว	 มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชน
เผ่าไทยด�า	ไทลอื	แหล่งท่องเทีย่วตามเทศกาล	เช่น	การแข่ง
เรือ	 บั้งไฟพญานาค	 ประเพณีผีตาโขน	 งานวันยางพารา	
วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ภาษาถิ่น	 บ้านเรือนที่โดดเด่น	 
วิถีชีวิต	 ความเป็นอยู ่	 อาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ	์
พิธีกรรม	ประเพณี	การละเล่น	และบันเทิง
	 	 จดุอ่อน	มทีีพ่กักระจุกตวัอยูใ่นเฉพาะตวัจงัหวดั	
บุคลากรด้านมัคคุเทศก์ยังมีน้อยไม่เพียงพอ	 กิจกรรมและ
การเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วยงัมน้ีอย	ขาดการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่	 ขาดการประชาสัมพันธ์และการท�าตลาด
อย่างต่อเนื่อง	ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องขาดความรู้	ความ
เข้าใจ	 เก่ียวกับเศรษฐกิจสีเขียว	 และขาดเงินทุนใน 
การสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว
	 	 โอกาส	 ภาครัฐให้การสนับสนุนและพัฒนา	 
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเป็นระบบและต่อเนื่อง	
ภมูปิระเทศทีส่วยงาม	สมบรูณ์	อากาศด	ีเหมาะทีเ่ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต	ิและภูมปิระเทศทีต่ดิประเทศเพือ่น
บ้านสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
	 	 อุปสรรค	 ภาครั ฐขาดความพร ้อมและ 
การสนับสนุนอย่างเพียงพอ	เช่น	บุคลากร	มีจ�านวนจ�ากัด	 
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ขาดแผนการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอย่างเป็น 
รูปแบบ	 การแข่งขันในตลาดโลกมีสูงและรุนแรง	 และ
สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว

กลุ่มธุรกิจการเกษตร
	 จุดแข็ง	 เกษตรกรมีความรู ้	 ความสามารถใน 
การผลิตสินค้าเกษตรและเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน	
/ท้องถิ่น	 มีการแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีหลากหลายและมี 
การจ�าหน่ายถึงผู ้บริโภคโดยตรง	 มีการส่งเสริมการท�า
เกษตรอินทรีย์	 ปลอดสารพิษ	 เน้นความปลอดภัยแก่ 
ผู้บริโภคได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้ง	อย.	และ	
มผช .มีการรวมกลุ ่ มตลาดเกษตรสี เขี ยวและการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย	 เป็นภูมิภาคที่มี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์เหมาะกบัการท�าเกษตรกรรม	
มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่/ยุวเกษตรใน
สถาบนัการศกึษา	เกษตรกรสามารถพฒันาผลผลติทางการ
เกษตรจากศนูย์เรยีนรูภ้าคการเกษตร	และมีพชืผลทางการ
เกษตรที่หลากหลายท่ีพร้อมยกระดับเป็นพืชอุตสาหกรรม	
เช่น	อ้อยยางพารา	และสับปะรดเป็นต้น
	 จุดอ่อน	ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังในการต่อย
อดแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ไม่เข้าใจและมีความรู้ดีพอในเรื่องการเกษตรสีเขียวและ
การเกษตรสมัยใหม่	 ราคาสินค้าการเกษตรยังไม่เป็น
มาตรฐาน	 สินค้าเกษตรเน่าเสียง่ายมีปัญหาในการขนส่ง	
กลุ่มธุรกิจการเกษตรขาดผู้น�าที่เข้มแข็งทางด้านความคิด
และการบริหารจัดการ	 ท่ีดินท�าการเกษตรมีไม่เพียงพอมี
ปัญหาทางด้านเอกสารสทิธิแ์ละการเช่าทีด่นิท�าการเกษตร	
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	 และขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
การท�าธรุกจิ	มปัีญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร	
เพราะอตัราค่าจ้างแรงงานท่ีสงู	และปัญหาแรงงานต่างด้าว	
และเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ	 ตลาดสมัย
ใหม่	 โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูล
	 โอกาส	ภาครัฐให้การสนบัสนุนและออกกฎระเบยีบ
ที่เอื้อต่อการผลิตในธุรกิจการเกษตร	 หน่วยงานภาครัฐมี
บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการส่งเสรมิแนะน�าด้าน

ธุรกิจการเกษตรอย่างทั่วถึง	 ต่างประเทศให้ความนิยมชม
ชอบ	 สินค้าเกษตรของไทยซึ่งท�าให้มีโอกาสขยายตลาดไป
ต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในกลุ่ม	 SMEs	 และการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการคมนาคม	 เปิดโอกาสในการกระจาย
สินค้าด้านการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่น	ๆ
	 อุปสรรค	 หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมภาค
การเกษตรยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถงึ	เช่นการรวมกลุ่มเกษตรกร
สีเขียว	 มีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมาตรฐานสินค้าที่ยุ่งยาก	
เช่น	อย.	มผช.	และ	มอก.	เป็นต้น	การช่วยเหลือจากภาค
รฐัท�าได้จ�ากดั	เพราะบคุลากรเฉพาะด้านมไีม่เพยีงพอ	การ
แข่งขั้นในตลาดโลกที่สูงและรุนแรงเศรษฐกิจโลกตกต�่า	
ราคาสินค้าเกษตรที่ต้องอิงกับราคาในต่างประเทศ	 และ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
							 กลุ่มธุรกิจการค้า
							 	 จุดแข็ง	 ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า	 มีความรู	้
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียว	 ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 การถนอมอาหาร	 และ
เครื่องจักรสาน	เป็นต้น	การมีวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างเพียง
พอ	 ช่วยลดต้นทุนการผลิต	 และสร้างมาตรฐานสินค้า	 
จนได้รบัการรบัรองมาตรฐาน		กลุ่มธรุกจิการค้ามเีครือข่าย
ในการด�าเนินธุรกิจมีช่องทางในการจัดจ�าหน่ายท่ีหลาก
หลาย	และมีการรวมกลุ่มการผลิต	เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	
เช่น	สหกรณ์การเกษตร	กลุ่มทอผ้า	กลุ่มผลิตสินค้าพืน้บ้าน	
เป็นต้น
							 	 จุดอ ่อน	 ผู ้ประกอบการยั งขาดความรู 	้ 
ความเข้าใจในเรือ่งเศรษฐกจิสีเขยีวและแนวทางการปฏิบตั	ิ
มีจุดอ่อนในเร่ืองการด�าเนินธุรกิจ	 ทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการ	การผลิต	และการตลาด	มีปัญหาด้านวัตถุดิบและ
ผลผลิต	มาตรฐานสินค้าไม่แน่นอน	ขาดการควบคุม	ที่เป็น
ระบบ	 การตลาดยังไม่ครอบคลุมเน้นเฉพาะในพื้นที่และ
ผลติภณัฑ์มลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั	เงนิทนุมจี�ากดัท�าให้การ
ขยายกิจการท�าได้ยาก	 และปัญหาด้านการผลิต	 การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นบ ้านส ่งผลต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ	
							 	 โอกาส	รฐัให้โอกาสสนบัสนนุและออกมาตรการ
ต่าง	ๆ	ที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ	SMEs	กระแสการด�าเนิน
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ธุรกิจในลักษณะเศรษฐกิจสีเขียว	 ในเวทีการค้าโลกเป็นสิ่ง
กระตุน้ต่อการด�าเนนิธรุกจิการค้าสเีขยีว	เศรษฐกจิโลกปรับ
ตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน	 การค้ารูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์	
เกดิการค้า	ไร้พรมแดน	การรวมกลุม่การค้าเสร	ีเปิดโอกาส
ให้	SMEs	ขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น	และนโยบาย
รัฐบาลในการขยายเส้นทางรถไฟรางคู่	สู่จังหวัดหนองคาย	
โครงการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	 ท่ีจังหวัดบึงกาฬ	
การขยายเส้นทางคมนาคม	/	ปรบัปรงุคณุภาพให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งภูมิภาค	เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้า	และการ
ลงทุน	
							 	 อปุสรรค	เศรษฐกจิในประเทศหดตวั	ประชาชน
ขาดก�าลังซื้อ	การแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศที่รุนแรง	การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่
เพียงพอทั่วถึงเพราะบุคลากรมีจ�ากัด	 การขาดแคลน
แรงงานในภาคธุรกิจการค้าปัญหาแรงงานต่างด้าว	ภาครัฐ
ออกกฎเกณฑ์	กฎระเบียบที่ยุ่งยาก	ซับซ้อนเป็นอุปสรรค
ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 การจดทะเบียนการค้า	 การเป็น
นิติบุคคล	 การช�าระภาษี	 และการได้รับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์	การประสบกบัภยัธรรมชาติบ่อยครัง้	เช่น	ฝนตก	
น�้าท่วม	และภัยแล้ง	เป็นต้น	
							 ความต้องการของผู้บริโภคและช่องทางการตลาด
ของธุรกิจสีเขียว
	 	 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของ	 SMEs	 สามารถก�าหนดต�าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่างบูรณาการ	 โดย
ก�าหนดเป็นแนวทางได้ดังนี้
							 	 1.	กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว	ความต้องการของ
ผู้บริโภคและช่องทางการตลาดของธุรกิจสีเขียว	 ให้สร้าง
กิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 เชื่อมโยงกับสินค้า	
OTOP	เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว	สร้างมคัคเุทศก์และการรวม
กลุ่มผู้ให้บริการให้เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจท่อง
เที่ยว	พัฒนาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่	 ให้	องค์กรภาค
รัฐก�ากับดูแล	 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่เข้า
ถงึได้สะดวก	ปลอดภัย	และสร้างผูบ้รกิารทีพ่ร้อมให้บรกิาร
ตลอดเวลา	กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการจัดงานเพื่อดึงนัก
ท่องเที่ยวให้มาเที่ยว	 อัตราค่าบริการท่ีเป็นมาตรฐาน

ครอบคลุมธุรกิจน�าเที่ยวในทุกพื้นที่	 มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่ว	บคุลากรต้องมคีวามพร้อมและเพยีงพอใน
การบริการนักท่องเที่ยว	 ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม
มีความปลอดภัย	 และสามารถตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานของธุรกิจน�าเที่ยว
							 	 2.	กลุ่มธรุกจิการเกษตร	สินค้าด	ีมคุีณภาพ	และ
มีความน่าเชื่อถือ	 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้าง
ขวาง	 	 มีสถานที่และตลาดสินค้าที่ชัดเจน	 เข้าถึงง่าย	 ตัว
ผลติภณัฑ์มคีวามโดดเด่น	ราคาสนิค้าทีส่ะท้อนถงึต้นทนุ	มี
การจดลขิสิทธิท์ีถู่กต้อง	มแีบรน	โลโก้	ตวัสนิค้าเพือ่ให้ลกูค้า
จดจ�าได้และเกิดความมั่นใจในสินค้า	และ	สินค้าที่ผลิตขึ้น
จากวัตถุดิบธรรมชาติ
							 	 3.	 กลุ่มธุรกิจการค้า	 หน่วยงานภาครัฐต้อง
สนับสนุนอ�านวยความสะดวกต่อธุรกิจการค้าในท้องถิ่น	มี
ความหลากหลายในตวัผลติภณัฑ์	มกีารประชาสัมพนัธ์และ
การส่งเสรมิด้านการตลาด	การจดัจ�าหน่ายรวมถงึการจบัคู่
เจรจาธุรกิจ	(Business	Matching)	ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	ราคาสนิค้าเป็นมาตรฐาน	สนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ	 การเข้าถึงตัวสินค้าท�าได้
ง่ายและสะดวก	 และมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
อย่างสม�่าเสมอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) สูเ่ศรษฐกจิสเีขียว ในกลุม่ภาคตะวันอออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 
	 ผลจากการวิจัยสามารถก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้		
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	
							 	 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	สู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างความยั่งยืน	กลุ่มธุรกิจการ
ท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	และธุรกิจการค้า	 แยกเป็น	 3	
กลยุทธ์	ได้แก่
							 	 กลยทุธ์ที	่1	การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 (SMEs)	 กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสี
เขียวอย่างความยั่งยืน
	 	 กิจกรรม
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	 	 	 1.1	 จัดท�าแผนการพัฒนาธุรกิจการท่อง
เทีย่วและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขยีวอย่างเป็นรปู
ธรรม
	 	 	 1.2	 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและจัดเส้น
ทางการท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงในจังหวัด	กลุ่มจังหวัด	 และ
ประเทศเพื่อนบ้าน	
	 	 	 1.3	 พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวสีเขียว	
กระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองโดยเน้น
การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
	 	 กลยทุธ์ที	่2	การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	กลุม่ธรุกจิการเกษตรสูเ่ศรษฐกจิสเีขียว
อย่างความยั่งยืน
	 	 กิจกรรม
	 	 	 2.1	 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการที่
เป็นเกษตรกรให้พัฒนากรรมวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่องรวม
ถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว	 จนกระท่ังได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
	 	 	 2.2	 ส ่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ ่ม
การเกษตรสเีขยีว	เพ่ือสร้างเครอืข่ายความเข้มแขง็	ทัง้ระบบ
การผลิตและการตลาด
		 	 	 2.3	พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรให้เหมาะ
สมในการท�าเกษตรทั้งแบบผสมผสาน	 และการเพาะปลูก
พืชเชิงเดี่ยว	 เพื่อพัฒนาต่อยอด	 และการแปรรูปสู่เกษตร-
อุตสาหกรรม
	 	 กลยทุธ์ที	่3	การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	กลุม่ธรุกจิการค้าสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีวอย่าง
ความยั่งยืน
		 	 กิจกรรม
	 	 	 3.1	ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าจน
ได้รับการรบัรองคณุภาพ	และมาตรฐานผลติภณัฑ์เพ่ือสร้าง
ความเชือ่มัน่แก่ผูบ้รโิภคและการขยายตลาดทัง้ในและต่าง
ประเทศ
												 	 3.2	 ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการค้าภาค
เอกชนอย่างครบวงจร	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สีเขียวให้เกิด
การขยายตัวอย่างยั่งยืน
	 	 	 3.3	ภาครฐับาลและสถาบันการเงนิให้การ

สนับสนุน	สินเชื่อทางธุรกิจ	 เพื่อขยายฐานการผลิต	ขยาย
ธุรกิจส�าหรับรองรับการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว
	 ยุทธศาสตร์ที่	2
							 	 ยทุธศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 (SMEs)	 สู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุก
อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์	แยกเป็น	3	กลยุทธ์	ได้แก่
							 	 กลยุทธ์ที่	 1	 การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวสู่
เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและ
สร้างสรรค์
											 กิจกรรม
	 	 	 1.1	 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ	การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	เชิงวัฒนธรรม	 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	 ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และ 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศ
												 	 1.2	 สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย 
การท่องเที่ยวเพื่อเกิดอ�านาจต่อรองและความเข้มแข็งของ
ธุรกิจบริการ
												 	 1.3	 พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวสีเขียว	
กระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเน้น
การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
							 	 กลยุทธ์ที่	 2	 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรสู่
เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและ
สร้างสรรค์
	 	 กิจกรรม
	 						 2.1	พฒันาระบบการขนส่งและโลจสิตกิส์
สินค้าเกษตรอย่างทั่วถึงและครบวงจร
																	 2.2	 สนับสนุนระบบการผลิตอย่างครบ
วงจร	เช่น	ที่ดินท�ากิน	หนี้สินทางการเกษตร	วัตถุดิบ	และ
แรงงานภาคการเกษตร
																	 2.3	 พัฒนาตลาดเกษตร	 เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างกว้างขวาง	 รวมถึงเปิดช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายให้ครอบคลุมในประเทศและต่างประเทศ	
รวมถงึการศกึษาดงูานและจบัคูท่างธรุกจิเพือ่เปิดตลาดใหม่
ให้กว้างขวาง
							 	 กลยทุธ์ที	่3	การพฒันาธรุกิจการค้าสู่เศรษฐกจิ
สีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
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	 	 กิจกรรม
																 3.1	พัฒนาระบบการตลาดให้ครอบคลุม
ทั้งในและต่างประเทศ	โดยเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตามสื่อทางการตลาดสมัยใหม่
																 3.2	 พัฒนากระบวนการผลิตท้ังในเรื่อง
วัตถุดิบ	 แรงงาน	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยี	 เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	ตามความต้องการของตลาด	และผู้บริโภค
																 3.3	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	 
ต่อยอด	 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ในระดับสากล	เพื่อผลทางการตลาด
	 ยุทธศาสตร์ที่	3
							 	 ยทุธศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	สู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่
ความเป็นเลิศ	แยกเป็น	3	กลยุทธ์	ได้แก่
							 	 กลยุทธ์ท่ี	 1	 การพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวสู่
เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ
	 	 กิจกรรม
													 	 1.1	ส่งเสรมิสนบัสนนุรวมกลุม่ธรุกจิทัง้ใน
ด้านการผลิตและการค้า	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นเครือ
ข่ายธุรกิจในการเปิดช่องทางจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย
													 	 1.2	พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการท่อง
เท่ียวให้เพียงพอรวมถึงสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และ
ปลกูจิตส�านึกด้านการท่องเทีย่วสเีขียวทัง้ผูป้ระกอบการ	นกั
ท่องเที่ยว	และประชาชนในพื้นที่
													 	 1.3	สนบัสนนุผูป้ระกอบการในการพฒันา
ธุรกิจบริการ	ที่พัก	ร้านอาหาร	และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้
ได้มาตรฐาน	 เพียงพอ	ปลอดภัย	ตามแนวทางเศรษฐกิจสี
เขียว
							 	 กลยุทธ์ท่ี	 2	 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรสู่
เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ
	 	 กิจกรรม
	 	 	 2.1	สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่/								
ยวุเกษตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สู่การเกษตรสีเขียว
																 2.2	 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกษตร
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว	 และการเกษตรสมัยใหม่ทั้ง

การบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ	การสร้างองค์ความรูท้ัง้ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 	 	 2.3	 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การรวมกลุ่มเกษตรสีเขียว	 เพื่อสร้างเครือข่าย	 ความเข้ม
แข็งทั้งระบบการผลิตและการตลาด
							 	 กลยทุธ์ที	่3	การพฒันาธรุกิจการค้าสู่เศรษฐกจิ
สีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ
		 	 กิจกรรม
	 	 	 3.1	 ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการค้าภาค
เอกชนอย่างครบวงจร	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สีเขียวรวมถึง
การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างองค์ความรู ้ในเรื่อง
เศรษฐกิจสีเขียวและแนวทางปฏิบัติ	
																 3.2	ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใน
การด�าเนนิธรุกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสเีขียว	โดยเน้นการ
สร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการบรหิารจดัการ	การตลาด	
การผลิต	 การเงินและบัญชี	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ลดอุป
สรรค์ทางการค้าและการขยายตลาด
	 	 	 3.3	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้
ในการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และ
พัฒนาฝีมือแรงงาน	 เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของธุรกิจ
การค้า	รูปแบบใหม่

สรุปผลการวิจัย
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	
								 	 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	สู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างความยั่งยืน	กลุ่มธุรกิจการ
ท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	และธุรกิจการค้า	 แยกเป็น	 3	
กลยทุธ์	ได้แก่	กลยทุธ์ที	่1.1	การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	กลุม่ธรุกจิการท่องเทีย่วสูเ่ศรษฐกจิ
สีเขียวอย่างความยั่งยืน	กลยุทธ์ที่	1.2	การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	กลุ่มธุรกิจการเกษตรสู่
เศรษฐกจิสีเขยีวอย่างความยัง่ยนื	กลยทุธ์ที	่1.3	การพฒันา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	กลุม่ธรุกจิการ
ค้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างความยั่งยืน
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	 ยุทธศาสตร์ที่	2
							 	 ยทุธศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 (SMEs)	 สู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านการผลิตเชิงรุก
อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์	แยกเป็น	3	กลยุทธ์	ได้แก่							
กลยุทธ์ที่	 2.1	 การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจ 
สีเขียวด้านการผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์			
กลยทุธ์ที	่2.2	การพัฒนาธรุกจิการเกษตรสู่เศรษฐกิจสเีขียว
ด้านการผลติเชงิรกุอย่างบรูณาการและสร้างสรรค์	กลยทุธ์
ที่	 2.3	 การพัฒนาธุรกิจการค้าสู ่เศรษฐกิจสีเขียวด้าน 
การผลิตเชิงรุกอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
	 ยุทธศาสตร์ที่	3
							 	 ยทุธศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	สู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านผู้ประกอบการสู่
ความเป็นเลศิ	แยกเป็น	3	กลยทุธ์	ได้แก่	กลยทุธ์ที	่3.1	การ
พฒันาธรุกจิการท่องเทีย่วสูเ่ศรษฐกิจสเีขียวด้านผูป้ระกอบ
การสู ่ความเป็นเลิศ	 กลยุทธ์ท่ี	 3.2	 การพัฒนาธุรกิจ
การเกษตรสูเ่ศรษฐกิจสีเขยีวด้านผูป้ระกอบการสูค่วามเป็น

เลศิ	กลยทุธ์ท่ี	3.3	การพฒันาธรุกจิการค้าสู่เศรษฐกจิสีเขยีว
ด้านผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลวิจัยไปใช้
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
	 	 กจิกรรมในแตะละกลยทุธ์ควรก�าหนดเป็นงาน/
โครงการ	จัดท�ารายละเอียด	งบประมาณ	และหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือบูรณาการร่วมกันในหลายหน่วยงานตาม
บริบทฃองกิจกรรมงาน/โครงการ
	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
	 	 2.1	 ควรท�าการวิจัยเชิงนโยบาย	 ไปพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ที่เก่ียวข้อง	
ตลอดจนหาแนวทางเพิม่คณุภาพบรกิารทีส่อดคล้องกบัผล
การวิจัยและประเมินผล
	 	 2.2	ควรท�าการวิจัยในท�านองเดียวกันนี้โดยใช้
ตวัแปรอืน่	ๆ 	เป็นตวัแปรผล	หรอืเทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลู
แบบอื่น	เช่น	การวิเคราะห์แบบพหุระดับ	เป็นต้น
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การท�างานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ	 และ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการท�างานของผู้สูงอายุ	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยผสมผสาน
ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ	ประชากรทีใ่ช้ได้แก่	ผูส้งูอายทุีท่ีม่อีายุ	60	ปีขึน้ไปอาศยัอยูใ่นจงัหวดั
ชัยภูมิ	การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน	เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คอืค่าเฉลีย่	ค่าร้อยละ	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ส่วนการวจัิยเชิงคณุภาพ	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ประธานกรรมการ	และ
สมาชิกผู ้สูงอายุ	 จ�านวน	 60	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้คือการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การประชุมกลุ่มย่อย	 และการสังเกต	 
	 ผลการวจิยัพบว่า	สถานการณ์การท�างานชงิเศรษฐกจิและสงัคมของกลุม่ผูส้งูอาย	ุพบว่า	ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ท�างาน
โดยการรวมกลุ่ม	คิดเป็นร้อยละ	70.00	ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพทางเศรษฐกิจประกอบด้วย	กลุ่มทอผ้า	 (ผ้าไหม	ผ้า
ฝ้าย	 ผ้าขาวม้า)	 กลุ่มทอเสื่อกกและท�ากระเป๋าจักสานจากพลาสติก	 กลุ่มดอกไม้จันทน์และจัดท�าพวงหรีด	 กลุ่มแปรรูป
อาหาร	(ปลาส้ม)	และกลุม่ท�าไม้กวาด		ส่วนลกัษณะการท�างานงานของผูส้งูอายสุ่วนใหญ่รบังานมาท�าทีบ้่านและท�าธรุกจิ
ส่วนตัว	คิดเป็นร้อยละ	33.33	ใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม	2-5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	56.70	และมีรายได้จากการรวม
กลุ่มน้อยกว่า	5,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	70.00	ส่วนปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการท�างานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย	ด้านความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง	ด้านความสามารถเป็นผลการท�างาน
ของแต่ละคนตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รับ	และด้านทกัษะทีส่มาชกิมคีวามถนดัสามารถแลกเปลีย่นหรอื
หมุนเวียนการท�างานร่วมกันได้	
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ABSTRACT

	 The	research	aims	to	study	the	economic	and	social	situation	of	the	elderly.	To	study	the	factors	
that	contribute	to	the	development	of	the	working	ability	of	the	elderly.	This	research	is	a	combination	
of	quantitative	research	and	qualitative	research.	Population:	Older	people	aged	60	and	over	live	in	
Chaiyaphum	Province.	The	sample	size	was	400	persons.	The	instrument	used	was	the	questionnaire.	
Statistics	used	in	data	analysis	were	mean,	percentage	and	standard	deviation.	Qualitative	Research	
The	target	audience	is	the	Chairman,	and	elderly	members.	The	tools	used	were	in-depth	interviews,	
Focus	groups	and	observations.	
	 The	study	results	that	the	socio-economic	situation	of	the	elderly	group	found	that	the	majority	
of	the	elderly	worked	by	 integration.	The	economic	group	consists	of	weaving	group	(silk,	cotton,	
loincloth),	reed	mats	and	plastic	weaving	bags.	Flowers	and	Wreaths	Food	processing	(pickled	fish)	
and	broom	Most	of	the	working	conditions	of	the	elderly	work	in	the	home	and	do	business.	33.33%	
spent	time	in	joining	the	group	2-5	years,	accounted	for	56.70%	and	income	from	the	group	less	than	
5,000	baht	or	70.00%,	the	factors	that	are	important	for	the	development	of	the	potential.	The	work	
of	the	elders	consists	of	knowledge	that	has	been	conveyed	from	generation	to	generation.	Capability	
is	 the	performance	of	 each	person	according	 to	 roles,	duties,	 and	 responsibilities.	 And	 skills	 that	
members	have	the	ability	to	exchange	or	rotate	the	work	together.

KEYWORDS: ECONOMIC	AND	SOCIAL	WORKING	/	PERFORMANCE	/	THE	ELDERLY.

บทน�า
	 องค์การสหประชาชาตไิด้ประเมนิสถานการณ์ว่าปี	
พ.ศ.	 2544-2643	 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ	 หมายถึง
การมีประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	 10	 ของ
ประชากรรวมทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุ
เหล่านี้จะมีฐานะยากจน	เป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคม
และเศรษฐกิจที่แต ่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ	
(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,	2554)	และตัวเลข
จากการคาดประมาณประชากรของส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2554)	
ได้แสดงให้เห็นว่าอีก	10	ปีข้างหน้า	ในปี	2566	ประชากร
อายุ	 60	 ปีขึ้นไปในประเทศไทยจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น	
14.1	 ล้านคน	 คิดเป็นร้อยละ	 21	 ของประชากรท้ังหมด
เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็น	 "สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์"	 และนับจากวันน้ีไปอีกเพียง	 20	 ปี	 ในปี	 2576	
ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	มากถึง	18.7	

ล้านคน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 29	 ของประชากรทั้งหมด	 
ในขณะเดยีวกนันัน้	สดัส่วนประชากรวัยเดก็อายตุ�า่กว่า	15	
ปี	ก็จะลดลงเรื่อยๆ	จากที่มีอยู่ร้อยละ	19	ในปี	2556	จะ
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ	 14	 ของประชากรทั้งหมด	 ในป	ี
2576	จึงกล่าวได้ว่าในเวลาอีกเพียงไม่ถึง	20	ปีข้างหน้านี้	
ประเทศไทยกจ็ะกลายเป็น	"สงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด"	แล้ว
เมื่อมีประชากรสูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไปมากถึงหนึ่งในสี่ของ
ประชากรทั้งหมด
	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายจุงึเป็นความท้าทายทีส่�าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ที่ผ่านมารัฐได้ตระหนัก
ถงึความส�าคญัโดยได้ก�าหนดแผนผูส้งูอายไุว้ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	 รวมทั้ งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและในทางปฏิบัติตามภาระ
งานของหน่วยงานภาครฐัได้แปลงนโยบายและยทุธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ	 โดยมีมาตรการเพื่อการปฏิบัติที่มีพื้นฐาน
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สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนและแนวนโยบายของ
องค์การสหประชาชาติ	 อาทิ	 การวางนโยบายและจัดท�า
แผนผู้สูงอายุระยะยาว	 (พ.ศ.	 2525–2544)	 การก�าหนด
นโยบายและมาตรการผู้สูงอายุระยะยาว	 (พ.ศ.	 2533-
2554)	การบญัญตัเิรือ่งสทิธขิองผูส้งูอายใุนรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	และ	2560	การจัด
ท�าปฏิญญาผู้สูงอายุไทย	(พ.ศ.	2542)	การจัดท�าแผนผู้สูง
อายแุห่งชาต	ิฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2545-2564)	ทีม่คีวามสมบรูณ์
มากขึ้นและการตราพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2546	 เพ่ือใช้เป็นกฎหมายที่จะเอื้อให้เกิดโครงสร้าง	
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่รองรับการด�าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	 แต่การปฏิบัติการตามนโยบายและ
แผนต่าง	ๆ	ดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุผลอย่างชัดเจนใน
การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ	 เน่ืองมาจากข้อ
จ�ากัดและเงื่อนไขของกลไกการขับเคลื่อนที่ไม่เอื้อต่อ
ภารกิจ	 รวมทั้งการขาดการบูรณาการน�าองค์ความรู้ทาง
วิชาการมาเพื่อชี้น�าทางการปฏิบัติที่เหมาะสม
	 หากมาพิจารณาถึงครอบครัวท่ีมีประชากรสูงอายุ
พบว่า	จ�านวนครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายเุป็นหวัหน้า	ครวัเรือนมี
ประมาณร้อยละ	21	และร้อยละ	22	ในปี	พ.ศ.	2544	และ	
พ.ศ.	2545	ตามล�าดบั	(จากการค�านวณ	มปีระมาณ	4	ล้าน
ครอบครวั)	นบัได้ว่าเป็นอตัราท่ีสงู	และในจ�านวนน้ีเป็นครัว
เรือนในเขตชนบทประมาณร้อย	 ละ	 69	 และร้อยละ	 75	 
ในปี	พ.ศ.	2544	และ	พ.ศ.	2545	ตามล�าดับ	ซึ่งครัวเรือน
ที่ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า	 ครอบครัวน้ันมีโอกาสยากจนกว่า
หัวหน้าครัวเรือนในวัยท�างาน	 และอาจมีผลกระทบต่อ
โครงสร้างและสมัพนัธภาพระหว่างครอบครวัทีเ่คยมคีวาม
สัมพันธ์แบบเครือญาติและมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด	
ส�าหรับผู้สูงอายุมีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมของ
ครอบครัวต้องลดลงไป	 ท�าให้สังคมละเลยคุณค่าผู้สูงอายุ	
เป็น	 ผลให้ผู ้สูงอายุถูกทอดท้ิงให้อยู ่ตามล�าพังมากขึ้น	
ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงลูกได้หรือไม่เลี้ยงดู	 ท�าให้ผู้สูง
อายุอยู่ในสภาวะล�าบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนเจ็บ
ป่วย	 ผู้สูงอายุในชนบทเป็นจ�านวนมากถูกทอดทิ้งให้รับ
ภาระเลี้ยงดูหลานหรือได้รับเงินไม่เพียงพอที่จะใช้ใน 
การด�ารงชีวิตและเล้ียงดูหลาน	 ท�าให้ผู้สูงอายุขาดความ

มัน่คงในชีวติ	(อมรา	สุนทรธาดา	และ	สุพตัรา	เลิศชัยเพชร,	
2552)	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	 การมีประชากรสูงอายุ
เพิ่มข้ึนและมีอายุยืนยาวขึ้น	 ส่งผลให้โครงการสร้าง
ประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไป	 คืออัตราส่วนผู้สูง
อายุที่เป็นภาระเพิ่มสูงขึ้น	ในขณะที่อัตราส่วนและจ�านวน
ประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง	 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิส่วนรวมต่อการออมและการลงทนุท�าให้ผู้สูงอายุ
ต้องเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล�าพังมากขึ้น	 เพราะ
ประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายถิ่นเพื่อประกอบ
อาชีพ	รวมทั้งครอบครัวเผชิญกับปัญหาหลายด้านมากขึ้น	
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั	ปัจจบุนัผู้สูงอายุ
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวอย่างมีคุณภาพ	 
โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลด้านจิตใจ	ผู้สูงอายุในชนบทมี
แนวโน้มจะต้องอยู่ตามล�าพังตัวคนเดียวมากขึ้น	 ในพื้นที่
ชนบทพบว่าครอบครัวหลายพื้นที่มีแนวโน้มปลูกบ้านให้ผู้
สูงอายุแยกอยู่ต่างหากจากบ้านหลังใหญ่	 อันเนื่องจาก
เหตุผลว่าสะดวกในการดูแลและรักษาความสะอาดได้ง่าย	
ยิง่ท�าให้ผู้สูงอายมุแีนวโน้มถูกละเลย	ทอดทิง้ได้ง่ายขึน้	และ
รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวมากข้ึน	บางพื้นที่ผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียวก็จะได้รับการดูแลจากผู้สูงอายุบ้านใกล้เคียงด้วย
กนัเอง	ผูส้งูอายจุ�านวนมากกลายเป็นผูเ้ข้ามาแบกรบัภาระ
ของครอบครัว	 ในการดูแลเล้ียงหลานแทนลูกที่จากไป
ท�างาน	ท�าให้ผูส้งูอายตุ้องท�างานหนกัเพือ่หารายได้มาเลีย้ง
ครอบครัวและหลานแทน	 ด้วยเหตุผลเหล่านี้อาจจะเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ท�าให้บุตรหลานมีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุน้อย
ลง	ผู้สูงอายจุงึต้องรบัผิดชอบตนเองมากขึน้	เพือ่ให้สามารถ
ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ	 นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่ใช้
ข้อมูลจากการส�ารวจผู้สูงอายุในประเทศไทย	 ยืนยันว่า
แหล่งรายได้ของผูส้งูอายมุาจากการออม	เงนิช่วยเหลอืจาก
บุตรและสวัสดิการต่าง	 ๆ	 แต่แหล่งรายได้แหล่งหนึ่ง 
ซ่ึงน่าจะมีความส�าคัญส�าหรับผู ้สูงอายุคือรายได้จาก 
การท�างาน	อีกทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการท�างานของผู้สูงอายุ
ในอดีตมักจะมองข้ามศักยภาพในการท�างานของผู้สูงอายุ	
เพราะมีข้อสมมุติว่าเมื่อผู้สูงอายุพ้นวัยหนึ่งแล้วก็เท่ากับ
หลดุออกจากก�าลงัแรงงาน	ไม่เป็นผูมี้กิจกรรมทางเศรษฐกจิ
อีกต่อไป	ท�าให้สังคมไทยเราขาดความรู้หรือผลงานวิจัยใน
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เรื่องการส่งเสริมผู ้สูงอายุท่ีมีศักยภาพให้มีบทบาทใน 
การท�างานเชงิเศรษฐกจิและสงัคม	ทัง้นีเ้พ่ือให้ผูสู้งอายทุีย่งั
มีสุขภาพดีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคม
ไทย
	 จังหวัดชัยภูมิ	 เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานการณ์ของ
ผู้สูงอายุจ�านวนมากขึ้นทุกปี	และผู้สูงอายุได้มีบทบาทการ
ท�างานรบัใช้สงัคมทัง้ในการท�างานด้านเศรษฐกจิและสงัคม
มากขึ้น	(ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ,	2558)	กล่าวคือผู้สูง
อายุมีจ�านวน	170,311	คน	โดยมีการรวมกลุ่มการท�างาน
ร่วมกนัจดัตัง้เป็นชมรมผูส้งูอายขุองจงัหวดัชยัภมู	ิประมาณ	
400	 กลุ่มหรือชมรม	 ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่มี
ศักยภาพและมีความสามารถในการท�างานทางเศรษฐกิจ
และสงัคมเป็นอย่างด	ีได้แก่	การรวมกลุม่ทอผ้าไหมและผ้า
ขาวม้า	การท�าเสื่อกก	การแปรรูปอาหาร	การท�าไม้กวาด	
การท�าพวงหรีด	 การเป็นคณะกรรมการในสถานศึกษา	 
การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรชุมชน	การเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านที่คนในชุมชนให้การยอมรับความรู้ความ
สามารถ	 ฯลฯ	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พยายามแสวงหาความรู้
และน�าเอาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการท�างานและการ
ด�าเนนิชวีติ	จงึกล่าวได้ว่าทัง้	16	อ�าเภอของจงัหวดัชยัภมูผิู้
สงูอายมีุบทบาทส�าคญัในการเป็นพลงัขับเคลือ่นชุมชนและ
รับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมายของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรต่าง	 ๆ	
ก�าหนดไว้	 ดังนั้น	 การเรียนรู้สถานการณ์การท�างานและ 
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานด้วยความรู้	
ความสามารถ	ความช�านาญ	และความส�าเร็จ	สามารถน�า
เอาความรู้	 วิชาการ	 และเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ไปถ่ายทอดสู่ 
ลูกหลานท�าให้อนุชนรุ ่นหลังน�าเอาความรู ้ ท่ีได้รับไป
ปรับปรุงการท�าด�าเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษา	
“การรพัฒนาศักยภาพการท�างานเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของผู ้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ”	 กอร์ปกับผู ้สูงอายุเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและส�าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจเชิงสังคม	 
ไม่ควรที่จะถูกทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมโดดเดี่ยวแต่โดย
ล�าพัง	 สังคมต้องช่วยกันใส่ใจดูแล	 และให้ความส�าคัญกับ 
ผู้สูงอายุ	 เพราะถือว่าเป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตให้เขาได้มี

โอกาสรบัใช้สงัคมและขับเคล่ือนเศรษฐกจิเชงิสงัคมไปด้วย
กัน	 ผู ้วิ จัยคาดว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู ้สูงอายุในการท�างานเชิง
เศรษฐกิจและสังคม	โดยสามารถน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การท�างาน	 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี	 ด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม	 ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น	ซึ่งจะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอนาคต 
ต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสถานการณ์การท�างานเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ
	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการท�างานของผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจยัใช้กระบวนการและขัน้ตอนในการด�าเนนิการ
วิจัยผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ	
ส�าหรับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Method)	
ได้จากการสุ่มตวัอย่างจากประชากรกลุม่เป้าหมายในพืน้ที	่
ส�าหรบัวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Method)	เน้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	ดังนี้
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
	 	 1.1	 การวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ท�าการ
ศึกษาครั้งนี้คือ	 บุคคลที่มีอายุ	 60	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย	 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 2546	 ฉบับ
แก้ไข	พ.ศ.	2553)	ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้	16	อ�าเภอ	ในจงัหวดั
ชัยภูมิ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	 อ�าเภอบ้านเขว้า	 อ�าเภอ
จัตุรัส	 อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์	 อ�าเภอเทพสถิต	 อ�าเภอ
หนองบัวระเหว	อ�าเภอคอนสวรรค์	อ�าเภอเนินสง่า	อ�าเภอ
หนองบัวแดง	 อ�าเภอแก้งคร้อ	 อ�าเภอบ้านแท่น	 อ�าเภอ
เกษตรสมบูรณ์	อ�าเภอภูเขียว	อ�าเภอคอนสาร	อ�าเภอภักดี
ชุมพล	และอ�าเภอซับใหญ่	
	 	 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการสุ่ม
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ตวัอย่างแบบชัน้ภมู	ิ(Stratified	Random	Sampling)	โดย
ในปี	พ.ศ.	2558	ขนาดประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ
ประมาณ	 170,311	 คน	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จากตารางของ	
Yamane	ที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	มีจ�านวน	 400	 คน	
ทัง้น้ีเพือ่จะได้น�าข้อมลูทีเ่ก็บรวบรวมได้มาวเิคราะห์และน�า
มาก�าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท�างาน
เชิงเศรษฐกิจและสังคมของผู ้สูงอายุ	 รายละเอียดตาม 
ตารางที่	1

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
	 	 1.2	การวิจัยเชิงคุณภาพ
	 	 	 ประชากรที่ ท� าการ ศึกษาครั้ งนี้ คื อ	
ประชาชนผูส้งูอายใุนจงัหวดัชยัภมู	ิส่วนกลุม่เป้าหมายทีใ่ช้
ในการท�าการศึกษาครั้งนี้	 จ�านวน	 60	คน	 จากจ�านวน	 5	
กลุ่มกิจกรรมในการศึกษา	5	พื้นที่	ประกอบด้วย	1)	กลุ่ม

ทอผ้าและแปรรูปผ้าขาวม้า	 :	 บ้านหลวงศิริ	 ต�าบล
หนองบัวแดง	อ�าเภอหนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ	2)	กลุ่ม
ทอเสื่อกกและกระเป๋าจักสานจากพลาสติก	 :	 บ้านจอก	
ต�าบลคอนสวรรค์	อ�าเภอคอนสวรรค์	จงัหวดัชยัภมู	ิ3)	กลุม่
ดอกไม้จนัทน์และจดัท�าพวงหรดี	:	บ้านใหม่ชยัมงคล	ต�าบล
หนองบัวแดง	อ�าเภอหนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ	4)	กลุ่ม
แปรรปูอาหาร	(ปลาส้ม)	:	บ้านหนองลกูช้าง	ต�าบลบ้านขาม	
อ�าเภอจัตุรัส	จังหวัดชัยภูมิ	และ	5)	กลุ่มท�าไม้กวาด	:	บ้าน
ช่อระกา	ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	
	 	 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญคือบุคคลผู้ให้ข้อมูล
ส�าคญั	(Key	informant)	ประกอบด้วยบคุคล	5	กลุม่	ได้แก่	
	 	 1)	กลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุ	60	ปี
ขึ้นไปในพื้นที่	5	หมู่บ้าน	ๆ	ละ	6	คน	รวมทั้งสิ้น	30	คน	 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท�าการคัดเลือกผู้สูงอายุแบบเจาะจง	
(Purposive	Sampling)	โดยเป็นผู้สูงอายทุีเ่ป็นสมาชิกกลุม่
อาชีพในชุมชนที่สามารถอ่านออกเขียนได้	 ไม่มีโรคประจ�า
ตัว	 และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์	 ตลอด
จนสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพได้
	 	 2)	 กลุ ่มผู ้น�าชุมชน	 ได้แก่	 ผู ้ใหญ่บ้านหรือ
ประธานชุมชนในพื้นที่ 	 ใช ้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	Sampling)	ตัวแทนหมู่บ้านหรือชุมชนละ	1	
คน	ใน	5	พื้นที่	รวมทั้งสิ้น	5	คน	โดยจะต้องเกิดจากความ
สมัครใจของผู้น�าชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
	 	 3)	กลุม่คณะกรรมการผูส้งูอาย	ุได้แก่	ประธาน	
กรรมการ	 เลขานุการของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่	 ใช้วิธีคัด
เลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยเป็นตวัแทน
ของกลุ่ม	ๆ	ละ	3	คน	ใน	5	พื้นที่	รวมทั้งสิ้น	15	คน	โดย
จะต้องเกดิจากความสมคัรใจของคณะกรรมการผูส้งูอายทุี่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
	 	 4)	ตวัแทนหน่วยงานภาครฐัด�าเนนิการส่งเสรมิ
อาชพีผูสู้งอาย	ุได้แก่	นกัพฒันาชุมชนหรอืนกัวชิาการศกึษา
ในพืน้ที	่ใช้วธิคัีดเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	
จาก	5	พื้นที่	รวมทั้งสิ้น	5	คน	ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้
	 	 5)	 ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ได้แก่	เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลหรือเจ้าหน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วน
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ต�าบล	 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีในการส่งเสริม
ศักยภาพการท�างานของผู้สูงอายุ	จาก	5	พื้นที่	รวมทั้งสิ้น	
5	คน	ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้
	 2.	เครื่องมือการวิจัย
	 	 ในการวิจัยครั้งน้ี	 คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือใน 
การวิจัย	 2	 แนวทางด้วยกันคือเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ	
และเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
	 	 2.1	เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
	 	 	 ส�าหรับเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณคณะ 
ผูวิ้จยัใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	โดยแบบสอบถาม
นี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา	3	ส่วน	คือ		
	 	 	 ส่วนท่ี	 1	 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม	
ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพการสมรส	ระดับการศึกษา	การ
ประกอบอาชีพ	 ความพอเพียงของรายได้	 ท่ีมาของรายได	้
ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัว	การเป็นสมาชิกกลุ่ม
	 	 	 ส่วนที	่2	เป็นค�าถามเกีย่วกบัสถานการณ์
การท�างานของผู้สูงอายุ	 ลักษณะการท�างานและศักยภาพ
การท�างานของกลุม่ผูส้งูอาย	ุในจงัหวดัชยัภมู	ิประกอบด้วย	
สถานการณ์การท�างาน	 ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพทาง
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ	 ลักษณะการท�างาน	 ระยะเวลาใน
การท�างาน	รายได้จากการท�างาน	ประโยชน์ของการท�างาน
	 	 	 ส่วนท่ี	 3	 เป็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัยที่มี
ความส�าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการท�างานของกลุม่ผูสู้ง
อายุ	ในจังหวัดชัยภูมิ	ประกอบด้วย	1)	ด้านความรู้	2)	ด้าน
ความสามารถ	 และ	 3)	 ด้านทักษะ	 ในการท�างานตาม
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
	 	 2.2	เครื่องมือเชิงคุณภาพ
	 	 	 ส�าหรับเครื่องมือเชิงคุณภาพ	ใช้แนวทาง
การสมัภาษณ์	(Interview	guide)	การสนทนากลุม่	(Focus	
group)	 และการสังเกต	 (Observation)	 โดยเครื่องมือ
ทั้งหมดจะใช้ในการลงพื้นที่และช่วยเก็บข้อมูลซึ่งเป็น
ค�าถามปลายเปิดเพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านกายภาพ	 ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน	 และการมีส่วนร่วมในชุมชน	
โดยการบนัทกึภาคสนาม	การเข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร	

(PAR)	ในการส่งเสรมิอาชพีให้กบักลุม่ผูส้งูอาย	ุรวมทัง้ปัจจยั
ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการท�างาน
	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 การท�าวจิยัคร้ังนี	้เพือ่ให้ได้ข้อมลูรอบด้านและ
สมบูรณ์มากที่สุด	คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น		2	ขั้นตอน	ประกอบด้วย
	 	 	 3.1	 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูม	ิ
(Secondary	 Data)	 ได้แก่	 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
ต่าง	ๆ	รายงานการประชุม	บทความ	วารสาร	วิทยานิพนธ์	
และส่ิงพิมพ์ต่าง	 ๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเรื่องที่เราจะศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจอะไร
บ้างและมผีูศ้กึษามากน้อยเพยีงใด	รวมทัง้น�าข้อมลูท่ีได้เป็น
แนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์ในชุมชน	 นอกจากนั้น
ยังช่วยให้คณะผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทาง 
การสัมภาษณ์อีกด้วย
	 	 	 3.2	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	
(Field	Research)	ได้แก่
			 	 	 	 3.2.1	การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	
โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	group)	การสัมภาษณ์
เชิงลึก	 ( In-depth	 Interviews)	 และการสังเกต	
(Observation)	 ส�าหรับการสัมภาษณ์ใช้ตามแนวทาง 
การสมัภาษณ์ทีก่�าหนดไว้	โดยสมัภาษณ์จากประธานชมรม
ผู้สูงอายซุึง่เป็นผู้น�ากลุ่ม	สัมภาษณ์ผู้รูห้รอืปราชญ์ชาวบ้าน	
ผู้น�าหมูบ้่าน	กลุ่มผู้สูงอาย	ุและเจ้าหน้าท่ีของรฐัทีเ่กีย่วข้อง
กับการส่งเสริมศักยภาพในการท�างานของผู้สูงอายุ	 ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง	3	กลุ่ม	ดังนี้	
	 	 	 	 	 1)	คณะกรรมการกลุ่มอาชพี
ผู้สูงอายุและผู้น�าชุมชน	 ได้แก่	 ประธาน	 กรรมการ	 และ
เลขานุการ	 รวมทั้งผู้น�าชุมชนหรือประธานชุมชนซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพให้มี
บทบาทในการท�างานเชงิเศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน	หรอื	
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประเด็นการสนทนา
ที่ก�าหนดไว้ในแนวทางการสัมภาษณ์	
	 	 	 	 	 2)	ผูสู้งอายใุนชมุชนทีศ่กึษา
ภาคสนาม	 โดยคณะผู ้วิจัยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายให้
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สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับ
ศักยภาพการท�างานด้านการรวมกลุ่มอาชีพเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ	 จ�านวน	 5	 พื้นที่ 
ซึ่งมีกิจกรรม	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มทอผ้าและแปรรูป 
ผ้าขาวม้า	 บ้านหลวงศิริ	 ต�าบลหนองบัวแดง	 อ�าเภอ
หนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ	2)	กลุ่มทอเสื่อกกและกระเป๋า
จักสานจากพลาสติกบ้านจอก	 ต�าบลคอนสวรรค์	 อ�าเภอ
คอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ	3)	กลุ่มดอกไม้จันทน์และจัดท�า
พวงหรีด	 บ้านใหม่ชัยมงคล	 ต�าบลหนองบัวแดง	 อ�าเภอ
หนองบวัแดง	จงัหวดัชยัภมู	ิ4)	กลุม่แปรรปูอาหาร	(ปลาส้ม)	
บ้านหนองลูกช้าง	 ต�าบลบ้านขาม	 อ�าเภอจัตุรัส	 จังหวัด
ชัยภูมิ	 5)	 กลุ่มท�าไม้กวาด	 บ้านช่อระกา	 ต�าบลนาฝาย	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	
	 	 	 	 	 3)	 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภายนอกที่ท�าหน้าท่ีพี่เลี้ยงในการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ตัวแทนจากพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอ	 ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาล	 และตัวแทน
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่เป้าหมาย	
	 	 	 	 3.2.2	 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	
โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaires)	เพือ่ช่วยเก็บข้อมลู
และใช้ในการวดัความคดิเหน็ของผูส้งูอายแุละบคุคล	หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 4.1	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์	 SPSS/PC+	 (Statistical	
Package	 for	 the	 Social	 Sciences)	 เพื่อเสนอค่าสถิติ	
ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบข้อมูลฯ
	 	 4.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 การวิจัย
ครั้งนี้เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยน�าข้อมูลทุกประเภทที่
ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต	 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน�ามาจัดระบบข้อมูล
แยกประเภทข้อมูลตามวัตถุประสงค์	 จากนั้นจึงประมวล
ข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่	 วิเคราะห์เชิง
เนื้อหา	(Content	Analysis)	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยใช้แนวคิด	ทฤษฎีเป็นกรอบในการอธิบาย	

ผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 	 ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคลของผูส้งูอาย	ุพบว่า	
	 	 	 -	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	
280	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.00	และเป็นเพศชาย	จ�านวน	
120	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.00	
	 	 	 -	มีอายุระหว่าง	60-65	ปี	จ�านวน	200	
คน	คดิเป็นร้อยละ		50.00	รองลงมาคอือายรุะหว่าง	66-70	
ปี	 	จ�านวน	120	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.00	อายุระหว่าง	
71-75	ปี	จ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.70	และอายุ	
76	ปีขึ้นไป	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.30	ตามล�าดับ
	 	 	 -	มีสถานภาพคู่	จ�านวน	227	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	56.70	และสถานภาพเดี่ยว	(โสด	หม้าย	หย่า	แยก)	
จ�านวน	173	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.30	
	 	 	 -	จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืต�า่
กว่า	จ�านวน	280	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.00	รองลงมือคือ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี	จ�านวน	
67	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.70	และมัธยมศึกษาหรือเทียบ
เท่า	จ�านวน	53	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.30	ตามล�าดับ	
	 	 	 -	ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	จ�านวน	187	
คน	คิดเป็นร้อยละ	46.70	รองลงมาคืออาชีพรบัจ้าง	จ�านวน	
67	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.70	อาชีพข้าราชการและ	ไม่ได้
ประกอบอาชพี	จ�านวน	53	คน	คดิเป็นร้อยละ	13.30		และ
อาชีพค้าขาย	จ�านวน	40	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.00	ตาม
ล�าดับ	
	 	 	 -	 มีความไม่เพียงพอกับรายได้	 จ�านวน	
253	คน	คดิเป็นร้อยละ	63.30	และมคีวามเพยีงพอกับราย
ได้	จ�านวน	147	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.70	
	 	 	 -	ทีม่าของรายได้มาจากเบีย้ยงัชพี	จ�านวน	
133	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.30	รองลงมาคือรายได้จากลูก
หลาน	จ�านวน	120	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.00	รายได้จาก
การรบัจ้างทัว่ไป	จ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.70	ราย
ได้จากบ�าเหน็จบ�านาญ	 จ�านวน	 53	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
13.30	และรายได้จากแหล่งอื่น	ๆ	จ�านวน	27	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	6.70	ตามล�าดับ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

518

	 	 	 -	ลักษณะการอยู่อาศัยโดยอาศัยอยู่กับคู่
สมรสและลูก	จ�านวน	320	คน	คิดเป็นร้อยละ	80.00	รอง
ลงมาคืออาศัยอยู่กับคู่สมรส/ลูก	 และญาติพี่น้อง	 จ�านวน	
67	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.70	และอาศัยอยู่กับลูก	จ�านวน	
13	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.30	ตามล�าดับ	
	 	 	 -	การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่	จ�านวน	
307	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.70	และไม่ได้เป็นสมาชิกของ
กลุ่ม	จ�านวน	93	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.30
4.2	สถานการณ์การท�างานเชงิเศรษฐกจิและสงัคมของผูส้งู
อายุ
	 	 	 -	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท�างานโดยการรวม
กลุ่ม	จ�านวน	280	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.00	และไม่ร่วม
กลุม่หรือท�างานลกัษณะอืน่	ๆ 	จ�านวน	120	คน	คดิเป็นร้อย
ละ	30.00	
	 	 	 -	 ลักษณะรวมกลุ่มอาชีพทางเศรษฐกิจ
โดยเป็นกลุ่มทอผ้า	(ผ้าไหม	ผ้าฝ้าย	ผ้าขาวม้า)	จ�านวน	84	
คน	คิดเป็นร้อยละ	30.00	รองลงมาคือกลุ่มทอเสื่อกกและ
กระเป๋าสานจากพลาสติก	 และกลุ่มดอกไม้จันทน์และจัด
ท�าพวงหรีด	 จ�านวน	 36	คน	คิดเป็นร้อยละ	 13.00	กลุ่ม
แปรรูปอาหาร	 (ปลาส้ม)	 จ�านวน	 28	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
10.00	กลุม่ท�าไม้กวาด	จ�านวน	21	คน	คดิเป็นร้อยละ	7.42	
กลุ่มขนมไทย	กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ	และกลุ่มท�าพาน
บายศรี	จ�านวน	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.00	กลุ่มท�ายาดม
สมนุไพร	กลุม่ดอกไม้จากพนัธบตัร	และกลุม่ข้าวเกรยีบฝัก
ทอง	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.86	ตามล�าดับ	
	 	 	 -	 ลักษณะการท�างานโดยรับงานมาท�าที่
บ้านหรือท�าธุรกิจส่วนตัว	 จ�านวน	 40	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
33.33	รองลงมาคือท�างานด้านการเกษตร	จ�านวน	27	คน	
คิดเป็นร้อยละ	22.50	และท�างานรับจ้าง	จ�านวน	13	คน	
คิดเป็นร้อยละ	10.84	ตามล�าดับ	
	 	 	 -	 การใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม	 
2-5	ปี	จ�านวน	159	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.70	รองลงมา
คอืใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุม่	6-10	ปี	จ�านวน	47	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 16.70	 ใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่มต�่า
กว่า	1	ปี	และใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่มมากกว่า	16	
ปีขึ้นไป	จ�านวน	28	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.0	และใช้ระยะ

เวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม	11-15	ปี	จ�านวน	18	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	6.60	ตามล�าดับ	
	 	 	 -	 มีรายได้จากการเข้าร่วมกลุ่มโดยมีราย
ได้น้อยกว่า	5,000	บาท	จ�านวน	196	คน	คิดเป็นร้อยละ	
70.00	รองลงมาคอืรายได้	5,001-10,000	บาท	จ�านวน	47	
คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16.70	 รายได้	 10,001-15,000	 บาท	
จ�านวน	28	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.00	และรายได้	15,001	
บาทขึ้นไป	จ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.30	ตามล�าดับ
	 	 4.3	 ป ัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท�างานของผู้สูงอายุ
	 	 	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยที่มีความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการท�างานของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในจังหวัดชัยภูมิ	ดังนี้
	 	 	 1.	ด้านความรู้	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความ
รูใ้นการท�างานของกลุม่มากขึน้	เนือ่งจากก่อนการรวมกลุม่
อาชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุแต่ละคนเรียนรู้จากการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการลองผิดลองถูกพัฒนาเป็นความทรงจ�า	
กล่าวคอืน�าสิง่ทีม่องเหน็	การได้ยนิและจดจ�ามาประยกุต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและของกลุ่ม	 รวมทั้งการได้เข้า
ร่วมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจากวิทยากรที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิจัดเพ่ิมเติมและเติมเต็มความรู้ให้	 ส่งผลให้ผู้
สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดย
ผ่านกระบวนการท�างานทั้ง	5	กลุ่มกิจกรรม	ได้แก่	
	 	 	 	 1)	 กลุ ่มทอผ้าและแปรรูปผ้า
ขาวม้า	 สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าให้เกิดการพัฒนา
ลายที่หลากสีและมีลายผ้าแบบใหม่เกิดขึ้น	 เป็นผลิตภัณฑ์
ผ้าทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์ของท้องถิน่	จากการประชมุกลุม่พบ
ว่าผู้สูงอายุมีความรู้ระดับพื้นฐานและต้องการเพิ่มความรู้
ในการแปรรูปผ ้ าขาวม ้ า เพื่ อสร ้ างรายได ้ เพิ่ ม ข้ึน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นได้
ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูง
อายุ	 หลังส้ินสุดโครงการผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตและติดตาม
ผลพบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะท�างานตามความถนัดของ
ตนเองที่มีทุนเดิมท�าอยู่คือทอผ้าแบบเดิม	รวมทั้งทางกลุ่ม
ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูป	เช่น	จักรเย็บ
ผ้าและเครื่องมือสมัยใหม่	ดังนั้น	อาชีพที่เหมาะสมส�าหรับ
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กลุม่ผูส้งูอายขุองกลุม่นีจ้งึเป็นกลุม่อาชพีทอผ้าแบบเดมิจะ
เหมาะสมมากกว่า	 รวมทั้งปัจจุบันทางราชการมีนโยบาย
เรื่องการจัดท�าผ้าขาวม้าเป็นสินค้าของชุมชนและเป็น 
การเพิ่มช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งปัจจุบัน
ผลผลิตของกลุ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	
	 	 	 	 2)	 กลุ่มทอเสื่อกกและกระเป๋า
สานจากพลาสตกิ	เป็นการรวมกลุม่เพือ่สร้างอาชพีเสรมิให้
แก่สมาชกิผูส้งูอายใุนชุมชน	ครัง้แรกสมาชกิกลุม่ท�าไว้ใช้เอง
หรือจัดท�าเพื่อเป็นของฝากส�าหรับญาติพี่น้องท่ีมาเยี่ยม
เยือน	ต่อมาในเดอืนกนัยายน	พ.ศ.2546	กลุม่จดัตัง้ขึน้อย่าง
เป็นทางการเพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุได้รับโอกาสใน 
การเรียนรู ้และสร ้ างรายได ้ เสริมจากการท�างาน	
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูไิด้จดัอบรมส่งเสรมิอาชพีให้กบั
สมาชิกกลุ่ม	 ส่งผลให้สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจ
การท�างานของกลุม่มากขึน้	รวมทัง้การเรยีนรู้ในช่วงฤดกูาล
ท�าไร่ท�านาสมาชกิมารวมตวักันน้อย	กลุม่ได้จัดประชุมและ
ตกลงกันว่าสมาชิกสามารถทอเสื่อกกและท�ากระเป๋าสาน
จากพลาสติกที่บ้านพักของตนเองได้และน�ามาจ�าหน่าย
ที่ท�าการของกลุ่ม
	 	 	 	 3)	 กลุ่มดอกไม้จันทน์และจัดท�า
พวงหรีด	เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นประมาณ	2	ปี	ปัญหาที่กลุ่ม
พบมลีกัษณะเหมอืนกบักลุม่ทอเสือ่กกและกระเป๋าสานจาก
พลาสติก	 กล่าวคือการรวมตัวในการท�างานของกลุ่มที่มี
ปัญหาเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ
ท�าการเกษตร	ท�าไร่	ท�านา	ท�าสวน	กลุ่มได้พูดคุยและแลก
เปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ให้สมาชกิกลุม่ได้เข้าใจการท�างานร่วมกนั
ดงัท่ีสมาชกิกลุ่มท่านหนึง่กล่าวว่า	“ทีผ่่านมากลุม่ท�าดอกไม้
จนัทน์และท�าพวงหรดีไม่เป็นทีรั่บรูอ้ย่างกว้างขวางมากนกั	
เนื่องจากท�าดอกไม้จันทน์ลักษณะทั่วไปเป็นรูปแบบ
ธรรมดา	ไม่มลีวดลายและความสวยงามเท่าใดนกั	ทางกลุม่
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีมูลค่าของสินค้า	 หลังประชุมและ
พูดคุยกับคณะนักวิจัยจึงเกิดการฝึกอบรมเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้การท�าดอกไม้จนัทน์และการจดัท�าพวงหรดีข้ึน	
ในการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชพีดงักล่าวเป็นช่วงงานพระราช
พิ ธี ถวายพระ เพ ลิ งพระบรมศพพระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที	่9	ดอกไม้จนัทน์จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์

ที่แสดงถึงความเคารพและไว้อาลัย	 เพราะหลายคนเชื่อว่า
กล่ินหอมของดอกไม้จันทน์จะน�าดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วง
ลับไปสู่สรวงสวรรค์	 ส�าหรับการฝึกอบรมท�าดอกไม้จันทน์
มีท้ังหมด	 8	 ประเภท	 ได้แก่	 ดอกดารารัตน์	 ดอกกุหลาบ	
ดอกพุดตาน	ดอกลิลลี่	 ดอกกล้วยไม้	 ดอกชบาทิพย์	 ดอก
ชบาหน	ูและดอกกระเจยีว	หลังส้ินสุดโครงการผู้วิจยัพบว่า
สมาชิกส่วนใหญ่สามารถจัดท�าดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
ได้ปริมาณมากขึ้น	ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
	 	 	 	 4)	กลุ่มแปรรูปอาหาร	(ปลาส้ม)	
เป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้านในชุมชนที่ลองผิด
ลองถกูในการแปรรปูปลาส้มส�าหรบับรโิภคในชมุชน	ในช่วง
แรกท�าเป็นแหนมปลาหรือปลาส้มห่อเล็ก	ๆ 	เพราะสมาชิก
ผู้สูงอายุหลายคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน	 ปลาส้มที่
ผลิตขึ้นเก็บไว้นานไม่ได้เพราะมีรสเปรี้ยวยิ่งหลายวันก็จะ
เน่า	ท�าทุกครั้งจะเน่าคือไม่สามารถกินได้	 (อยากกินแต่ท�า
ไม่เป็น)	 หลังจากนั้นทางกลุ่มได้ประชุมและพูดคุยกันมี
ความเหน็ร่วมกนัว่า	สมาชกิอยากท�าปลาส้มทีส่ามารถเกบ็
ไว้หลายวันและเอาไว้กินเองที่บ้านด้วยฝีมือของตัวเอง	
ประธานกลุ่มได้พูดคุยกับคณะนักวิจัยและได้เชิญวิทยากร
จากพัฒนาชุมชนมาให้ความรู ้เพิ่มเติมจนเกิดโครงการ
อบรมท�าปลาส้ม	หลังสิ้นสุดโครงการสมาชิกได้เรียนรู้และ
มคีวามเข้าใจว่าท�าปลาส้มอย่างไรไม่ให้เน่า	ปัจจบุนัปลาส้ม
ทีก่ลุ่มผลิตขึน้รสชาตอิร่อยเป็นทีพ่อใจของสมาชกิและเป็น
ที่ต้องการของตลาด
	 	 	 	 5)	 กลุ่มท�าไม้กวาด	 เนื่องจากใน
ชุมชนบ้านช่อระกาผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
เสริมที่หลากหลายตามความถนัดของสมาชิกทั้งภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร	 ได้แก	่ กลุ่มปลูกผัก	 กลุ่ม
ปลูกข้าวโพด	กลุ่มปลูกถั่วลิสง	กลุ่มเลี้ยงปลา	กลุ่มเลี้ยงวัว	
กลุ่มท�าเส่ือกก	กลุ่มเยบ็ผ้า	และกลุ่มท�าไม้กวาด	หลังท�างาน
แต่ละกลุม่มาหลายปีผูส้งูอายทุัง้หมดพดูคยุเพือ่หาอาชพีที่
เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและสอดคล้องกับบริบทชุมชนที่มี
ทรัพยากรจ�านวนมาก	 ในที่สุดสมาชิกส่วนใหญ่มีความ
ต้องการส่งเสรมิอาชพีการท�าไม้กวาดเพราะวสัดอุปุกรณ์ใน
ชุมชนมีเพียงพอ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้เชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ในการผลิตไม้กวาดเพื่อมาถ่ายทอด
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กระบวนการท�างานของกลุ่ม	 หลังสิ้นสุดโครงการผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดท�าไม้กวาดเพิ่มขึ้น	สามารถท�า
ไม้กวาดทีบ้่านพกัของตนเองได้	เงือ่นไขส�าคญัทีส่มาชกิกลุม่
รับรู้ร่วมกันคือคือสมาชิกต้องน�าผลผลิตที่ตัวเองจัดท�าขึ้น
มารวมกนัไว้ท่ีท�าการของกลุม่	ทัง้นีเ้พือ่ให้ตลาดรบัรูว่้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
	 	 	 2.	ด้านความสามารถ	การด�าเนนิงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุพบว่า	 กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่สมาชิกมีความ
สามารถมากน้อยแตกต่างกันไปโดยพิจารณาจากทักษะ	
พฤติกรรม	 การท�างาน	 ดังนั้น	 ท�าอย่างไรกลุ ่มจะได้
ประโยชน์จากการท�าหน้าท่ีของทุกคน	 จากการสัมภาษณ์
เชงิลกึและประชุมกลุม่ท�าให้ทราบว่า	แต่ละกลุ่มกจิกรรมมี
การแบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน	
ส�าหรับการท�างานทั้ง	5	กิจกรรมมีหลักการส�าคัญดังนี้	
	 	 	 	 1)	 กลุ ่มทอผ้าและแปรรูปผ้า
ขาวม้า	หลงัจากผูส้งูอายไุด้พดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูจ้น
มองเห็นความสามารถของแต่ละบุคคล	ตั้งแต่การวางแบบ
พิมพ์	 การใช้ลายของสีที่สวยงามและทันสมัย	 เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า	 กลุ่มได้แบ่งหน้าท่ีตามความ
สามารถอันเป็นจุดเด่นของแต่ละคนและมีการหมุนเวียน
เปลีย่นการท�าหน้าทีข่องกลุ่มเป็นประจ�า	ประกอบด้วยการ
พจิารณาลายส	ีการท�าหน้าทีฝ่่ายจดัซือ้	ฝ่ายผลติ	ฝ่ายตรวจ
สอบผลิตภณัฑ์สนิค้า	ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายสวสัดกิาร	เป็นต้น
	 	 	 	 2)	 กลุ่มทอเสื่อกกและกระเป๋า
สานจากพลาสติก	จากการสัมภาษณ์	นางปราณี	หมั่นจิตร	
เลขานุการกลุ ่มทอเสื่อกกและกระเป๋าจักสานจากเส้น
พลาสติก	พบว่า	การท�างานของกลุ่มมีการประชุมเพื่อแลก
เปล่ียนองค์ความรูซ้ึง่กันและกันตลอดเวลา	ส่งผลให้สมาชกิ
กลุ่มทุกคนมีความสามารถในการท�างานของกลุ่มเพราะ
สมาชิกทุกคนช่วยกันคิดค้นและออกแบบลวดลายใหม่	 ๆ	
ท�าให้ได้รับความสนใจจากการตลาด	 สมาชิกให้ความร่วม
มือมองหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่ม	 รวมทั้ง
ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาของกลุม่ร่วมกนั	ส�าหรบัการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มจะพิจารณาจากความรู้และความ
สามารถเพื่อรับผิดชอบแทนสมาชิก	 ท้ังในด้านการจัดหา
วตัถดุบิ	การผลติ	การตรวจสอบคณุภาพสนิค้า	การควบคมุ

การท�างานของกลุม่	การเตรยีมเอกสาร	การจดัการทางการ
เงินของกลุ่ม	เป็นต้น
	 	 	 	 3)	 กลุ่มดอกไม้จันทน์และจัดท�า
พวงหรดี	ทีผ่่านมาลกัษณะการท�างานจะแบ่งงานกนัท�าคอื
บางคนท�ากลีบ	บางคนท�าดอก	หลังจากฝึกอบรมโครงการ
ท�าดอกไม้จันทน์และท�าพวงหรีดแล้วทุกคนจะท�าร่วมกัน	
จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่าสมาชิกทุกคนสามารถ
ท�าดอกไม้จนัทน์ได้ทัง้หมด	แต่สิง่หนึง่ทีเ่ป็นปัญหาของกลุม่
คือสมาชิกขาดความประณีตในการจัดท�าดอกไม้จันทน์ที่
เป็นช่อประธาน	ส�าหรบัการแก้ปัญหาในการท�างานของกก
ลุม่คอืเมือ่สมาชกิท�าดอกไม้จนัทน์เสรจ็แล้วต้องให้ประธาน
กลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความประณีต	 
ซึ่งสมาชิกหลายคนได้ส่ังสมความรู้	 เพิ่มเติมความสามารถ
และมีประสบการณ์มากขึ้น
	 	 	 	 4)	กลุ่มแปรรูปอาหาร	(ปลาส้ม)	
จกจุดเริ่มต้นที่สมาชิกกลุ่มท�าปลาส้มประสบปัญหาคือไม่รู้
วิธีการหรือกรรมวิธีในการท�าปลาส้ม	 ผลที่เกิดขึ้นในเบื้อง
ต้นคือปลาส้มเน่า	 เสีย	 จ�าเป็นต้องทิ้ง	 หลังเรียนรู้จาก
วทิยากรสมาชกิสามารถท�างานของกลุ่มได้ตามกระบวนการ
ทกุขัน้ตอน	ส่ิงหนึง่ทีช่่วยให้กลุ่มขบัเคล่ือนไปได้คือหลังจาก
ได้ปลาส้มท่ีผ่านการแปรรูปแล้วกลุ่มจะแบ่งให้สมาชิกซื้อ
ไปทดลองทานก่อนเพื่อน�าข้อเสนอแนะมาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้	อาทิเช่น	หลังจากหมักเกลือพอประมาณเมื่อปลามี
รสเปรี้ยวให้แช่น�้าแข็งได้เลย	สมาชิกกลุ่มหลายคนกล่าวว่า
ทกุคนมพีฒันาและความสามารถในการท�าปลาส้มดขีึน้ตาม
ล�าดบั	กล่าวคือ	ในช่วงแรกท�าปลาส้ม	20	กโิลกรมั	ได้ขยาย
เพิ่มเป็น	50	กิโลกรัม	จนปัจจุบันท�าปลาส้มได้วันละ	100	
กิโลกรัมหรือมากกว่านี้ก็สามารถผลิตได้
	 	 	 	 5)	กลุ่มท�าไม้กวาด	สมาชกิกลุ่มผู้
สูงอายไุด้รบัความรูจ้ากวทิยากรและน�ามาสู่การปฏิบตักิาร
จรงิ	โดยทางกลุ่มได้แบ่งหน้าทีต่ัง้แต่ฝ่ายจดัหาวตัถุดบิ	ฝ่าย
ผลิต	 ฝ่ายตรวจสอบ	 ฝ่ายการตลาด	 และฝ่ายสวัสดิการ	
แม้ว่าจะแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่เวลา
ปฏิบัติจริงทุกคนร่วมด้วยช่วยกันอย่างดี	ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนี้
จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการจะมีความเอื้อเฟื้อ	ช่วยเหลือ
และดูแลซ่ึงกันและกัน	 ท�าให้งานบางอย่างที่ดูเหมือนยาก
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แต่ก็ส�าเร็จได้ง่าย	 เพราะสมาชิกแต่ละคนช่วยกันท�าตาม
ความสามารถทีต่วัเองท�าได้	หากตดิขดัทีย่งัไม่ประณตีหรอื
สวยงามจะมคีนอืน่ช่วยเหลอื	ท�าให้การด�าเนนิงานของกลุ่ม
ขับเคลื่อนไปได้ระดับหนึ่ง
	 	 	 3.	ด้านทักษะ	การด�าเนินงานของกลุ่มผู้
สูงอายุทั้ง	5	กิจกรรม	พบว่าการท�างานของสมาชิกทุกคน
เป็นทกัษะทีเ่กิดความช�านาญหรือความสามารถในการกระ
ท�าหรือการปฏิบัติงาน	 บางลักษณะงานเป็นทักษะด้าน
ร่างกาย	 สติปัญญาหรือสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกฝนหรือ
การกระท�าบ่อย	ๆ	ผสมผสานกัน	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 กลุ ่มทอผ้าและแปรรูปผ้า
ขาวม้า	การท�างานของกลุม่มสีองลกัษณะคอืแบ่งงานกันท�า
และท�างานร่วมกนั	กล่าวคอืการท�างานร่วมกนัของกลุม่จะ
เป็นตอนเช้าและบ่ายโดยร่วมกันผลิตผ้าทอท่ีท�าการของ
กลุม่	ส่วนการแบ่งงานกนัท�าจะเป็นตอนเยน็เป็นการท�างาน
ที่บ้านของสมาชิกแต่ละคนตามความสะดวกและความ
ต้องการของสมาชิก	เนื่องจากสมาชิกบางคนหลังทานข้าว
ตอนเย็นเสร็จแล้วจะนั่งท�างานจนเที่ยงคืนหรือตามความ
พอใจของตัวเอง
	 	 	 	 2)	 กลุ่มทอเสื่อกกและกระเป๋า
สานจากพลาสติก	 จากการท�างานของกุ่มทอเสื่อกกและ
กระเป๋าสานจากพลาสติก	กลุ่มมีหลักการส�าคัญคือการท�า
กิจกรรมร่วมกันและมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน	
เนื่องจากบางมีความเชี่ยวชาญมากต้องช่วยเหลือและแบ่ง
ปันเทคนิคในกระบวนการผลิต	 เพื่อให้สมาชิกทุกคน
สามารถผลิตสินค้าในปริมาณใกล้เคียงกัน	ท�าให้ชิ้นงานที่
ออกมามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด	ส่วนหนึ่งเพราะ
ใช้ฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งวัตถุดิบที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน	สมาชิกทุกคนเข้าใจกระบวนการ
ในการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน	ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้
เป็นอย่างดี
	 	 	 	 3)	 กลุ่มดอกไม้จันทน์และจัดท�า
พวงหรีด	 กลุ่มจะผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดนัน้คอืดอกกหุลาบ	ซึง่ทางกลุม่เหน็ว่าลายดอกกหุลาบ
เป็นดอกไม้จันทน์ที่ท�าง่ายที่สุด	 สามารถผลิตและขายได้

เป็นจ�านวนมาก	 ในพื้นที่อ�าเภอหนองบัวแดงมีร้านประจ�า
มารับสินค้าของกลุ่มไปจ�าหน่าย	รวมทั้งร้านสังฆภัณฑ์ต่าง
อ�าเภอ	 เช่น	 ตลาดเทศบาลบ้านค่าย	 	 อ�าเภอเมือง	 มารับ
สินค้าไปจ�าหน่ายอีกด้วย
	 	 	 	 4)	กลุ่มแปรรูปอาหาร	(ปลาส้ม)	
การท�าปลาส้มสามารถผลติได้ตามความต้องการของตลาด	
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและความต้องการของลูกค้าหรือ
สถานที่ที่จัดจ�าหน่าย	 ส�าหรับการท�าปลาส้มประกอบด้วย
การเอาเกล็ดปลาและขี้ปลาออก	 การล้างปลาในตะกร้า	 
การซอยหรือหัน่เนือ้ปลา	การหมกัเกลอื	และการอบน�า้แขง็	
2	 รอบ	 ซึ่งในช่วงแรกทางกลุ่มท�าปลาส้มให้เสร็จภายใน	 
1	วัน	(เริ่มงานตั้งแต่เช้าและเสร็จเกือบตี	3)	สมาชิกเห็นว่า
เร่งรดัและรบีด่วนมากเกนิไป	จากนัน้ได้ประชมุและมคีวาม
เห็นร่วมกันว่าให้ใช้เวลาในการท�าปลาส้ม	 3	 วัน	 เพื่อ
คุณภาพของปลาและประสิทธิภาพในการท�างานที่ดีกว่า	
เนื่องจากสมาชิกทุกคนสามารถท�างานแทนกันได้ทั้งหมด	
(เชี่ยวชาญทุกคน)	โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันท�าหน้าที่
ตลอดเวลา	 ปัจจุบันกลุ่มมีการพูดคุยและแลกเปล่ียนเรียน
รู้เป็นประจ�าท�าให้สมาชิกมีความรู้	 ความสามารถและมี
ทกัษะทกุกระบวนการในการผลติปลาส้ม	ซึง่มหีลายชมุชน
และหน่วยงานเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้	 รวมทั้งเป็นสถานที่ส�าหรับเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานต่าง	ๆ	อีกด้วย
	 	 	 	 5)	 กลุ ่มท�าไม้กวาด	 หลังการ
ด�าเนินงานของกลุ่มผ่านไปหลายเดือน	 สมาชิกกลุ่มส่วน
ใหญ่กล่าวว่าหลายคนเชี่ยวชาญมากข้ึน	 ดังเช่น	 กรณีของ
ประธานและเลขานุการกลุ่มได้กล่าวว่า	 ช่วงแรกที่ท�า
ไม้กวาดลองผิดลองถูกหลายครั้งท�าให้ใช้เวลาหนึ่งวันกว่า
จะเสร็จเป็นไม้กวาดที่สมบูรณ์	แต่ตอนนี้หนึ่งวันท�าได้	3-5	
ด้าม	บางคนที่ช�านาญมากจะได้มากกว่าคนอื่น	ดังนั้น	คน
ที่เก่งและท�าได้รวดเร็วจะคอยช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มที่
ท�าได้ช้า	สมาชิกทกุคนจงึได้รบัการพฒันาด้านทกัษะทัง้การ
สั่งการทางสมองและกายที่ท�าหน้าที่ไปด้วยกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท�างานเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ	พบว่า	
	 1.	 สถานการณ์การท�างานเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ	 พบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ท�างานโดยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมและน�ามาซึ่ง
รายได้	ส�าหรับเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	ประกอบด้วย	
กลุ่มทอผ้า	(ผ้าไหม	ผ้าฝ้าย	ผ้าขาวม้า)	กลุ่มทอเสื่อกกและ
ท�ากระเป๋าจักสานจากพลาสติก	กลุ่มดอกไม้จันทน์และจัด
ท�าพวงหรีด	 กลุ่มแปรรูปอาหาร	 (ปลาส้ม)	 และกลุ่มท�า
ไม้กวาด	 สอดคล้องกับนโยบาย	 มาตรการและแผนงานฯ	
โดยเฉพาะแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.2545-
2564)	มาตรการในการส่งเสรมิด้านการท�างานและการหา
รายได้ของผู้สูงอายุ	 ประกอบด้วย	 การท�างานท้ังเต็มเวลา
และไม่เต็มเวลา	ทั้งในระบบและนอกระบบ	การฝึกอาชีพ
และจดัหางานให้เหมาะสมกับวยัและความสามารถ	รวมทัง้
การรวมกลุม่ในชมุชนเพือ่จดัท�ากจิกรรมเสรมิได้โดยให้ผูส้งู
อายุสามารถมีส่วนร่วม	 ซึ่งจากการถอดบทเรียนของ 
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้รายได้หลักจะมาจากลูกหลานใน
ครอบครัวหรือจากอาชีพเกษตรกรรมเดิมที่ตนและ
ครอบครวัร่วมกนัท�าอยู	่ส่วนรายได้จากอาชพีเสรมิเป็นราย
ได้ที่เล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้อื่น	 ๆ	 แต่
สามารถน�าเงินมาใช้จ่ายในคราวจ�าเป็น	 เช่น	 ค่าน�้า	 ค่าไฟ	
อกีทัง้การรวมกลุม่ท�างานเป็นการพบปะ	พดูคยุแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในการท�างานของกลุ่ม	ท�าให้จิตใจเบิกบานและเพิ่ม
ความสามัคคีในกลุ่มอีกด้วย	 ไม่ต้องเหงาอยู่กับบ้าน	 และ 
ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานในครอบครัว
	 2.	ปัจจยัทีส่่งผลต่อการพัฒนาศกัยภาพการท�างาน
ของกลุ่มผู้สูงอายุ	ในจังหวัดชัยภูมิ	จากผลการวิจัย	พบว่า	
การท�างานของกลุ่มผู้สูงอายุมีปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลการต่อ
ศักยภาพการท�างาน	ได้แก่	
	 	 1)	 ด้านความรู้	 กลุ่มผู้สูงอายุทั้ง	 5	 กิจกรรม	 
ผู้สูงอายุทั้งหมดมีระดับฐานความรู้ท่ีแตกต่างเฉพาะด้าน
ของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหนึ่ง	
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ	นิตยา	 ทวีชีพ	 และ	พิทักษ	์
จันทร์เจริญ	 (2560)	 ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อ

การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น	 ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยที่
ส่งผลต่อบทบาทของผู้สูงอายุไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพด้านความรู้
และความเชี่ยวชาญขอผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง	
	 	 2)	ด้านความสามารถ	การท�างานของกลุ่มผู้สูง
อายใุนจงัหวัดชยัภมูส่ิวนใหญ่ผูสู้งอายทุกุคนมปีระสบการณ์
ที่ส่ังสมมานานจนเพิ่มศักยภาพด้านความสามารถในการ
ท�างาน	 ทั้งนี้เพราะทุกกลุ่มอาชีพจะเปิดโอกาสให้สมาชิก
ทกุคนมส่ีวนร่วมในการท�างาน	แสดงความคิดเหน็	การร่วม
กันเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกัน	เพื่อถ่ายทอดความสามารถ
ที่มีอยู่ให้สมาชิกทุกคนได้เพิ่มพูนและสั่งสมประสบการณ์
การท�างาน	 ในการพัฒนาขีดความสามารถในการท�างาน
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	 Moody	 &	 Phinney	 (2012)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 
การเข้าร่วมโปรแกรมศิลปะชุมชนของผู้สูงอายุ	 :	 การรวม
กลุ่มทางสังคม	ผลการศึกษาพบว่า	การรวมกลุ่มทางสังคม
ช่วยสนบัสนนุความสามารถของผูส้งูอายใุนการเชือ่มความ
สัมพนัธ์กบัชุมชน	โดยช่วยสร้างความสัมพนัธ์อืน่นอกเหนอื
จากความสัมพันธ์ในศูนย์ผู้สูงอายุ	และ	
	 	 3)	ด้านทกัษะ	การท�างานของกลุ่มผู้สูงอายโุดย
ส่วนใหญ่กิจกรรมทีส่่งเสรมิอาชพีเป็นงานด้านความถนัดซ่ึง
อาศัยทักษะที่เกิดจากความช�านาญในการท�างานหรือการ
ปฏิบัติงาน	ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย	สติปัญญา	หรือ
สังคม	 ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระท�าบ่อย	 ๆ	
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ	 นิตยา	 ทวีชีพ	 และ	พิทักษ	์
อนิทร์เจรญิ	(2560)	ได้ศึกษาเรือ่ง	บทบาทของผู้สูงอายไุทย
ต่อการมส่ีวนร่วมพฒันาท้องถิน่	ผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยั
ด้านความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุเป็นปัญหาและอุปสรรค
ส�าคัญของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
	 1	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยไปใช้
	 	 1)	การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย
ส�าหรับผู้สูงอายุ	เนื่องจากในอนาคตผู้สูงอายุมีจ�านวนมาก
ขึน้	จ�าเป็นต้องจดักจิกรรมส่งเสรมิอาชพีเพือ่เป็นทางเลอืก
ทางอาชีพและรายได้
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	 	 2)	 กลุ่มและชุมชนควรสร้างการมีส่วนร่วมใน

การท�างานของกลุ่ม	เพื่อให้สมาชิกผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการรับรู้และเรียนรู้ในการท�างานของกลุ่มมากขึ้น

	 	 3)	ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สงูอายุ

ต้องส่งเสรมิและสนบัสนุนให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้เข้ามา

พัฒนาศักยภาพความรู้	 ทักษะ	 ความเช่ียวชาญ	 รวมทั้ง 

การก�ากบั	ตดิตามและดแูลการด�าเนนิงานของกลุม่ผูส้งูอายุ

อย่างต่อเนื่อง

	 	 4)	 ชุมชนควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและ

ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนามูลค่าของสินค ้าและ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 รวมท้ังการหนุนเสริมภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์

ต่าง	ๆ	 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 แบ่งปัน	

ร่วมท�า	ร่วมสร้างร่วมกัน

	 	 5)	การสร้างหรอืการสนบัสนนุอาชพีให้กบัผูส้งู

อาย	ุควรพจิารณาอาชพีเดมิเพื่อการด�ารงอยูข่องอาชพีนัน้	

โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพท่ีให้ภูมิปัญญาเดิมของผู้สูง

อายทุ�าให้การท�างานง่ายกว่าไม่ต้องเพิม่เตมิองค์ความรูใ้หม่

	 	 6)	การที่ชุมชนประสงค์จะสร้างงานหรืออาชีพ

เพือ่สร้างรายได้แก่ผูส้งูอาย	ุควรพจิารณาศกัยภาพของผูส้งู

อายุให้เหมาะสมตามก�าลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ	รวม

ทั้งการประเมินความต้องการในกระบวนการการผลิตให้

เหมาะสมกับก�าลังของผู้สูงอายุ

	 	 7)	กลุม่หรอืชมุชนควรสร้างระบบและกลไกใน

การบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดของผู้สูง

อายหุรอืความทุกข์ทีอ่าจเกดิจากการขาดทนุหรอืขายสนิค้า

ไม่ได้	หรือความไม่ต่อเนื่องของงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1)	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ 

การท�างานของกลุม่ผู้สูงอายรุะหว่างชมุชนเมอืงและชนบท	

เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมอาชีพที่

เหมาะสมครอบคลมุและสร้างความเป็นธรรมให้กบัผูส้งูอายุ

ในสังคม

	 	 2)	 ควรศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการเก่ียวกับ

การเตรียมความพร้อมในการท�างานของกลุ่มวัยแรงงาน

และกลุ่มคนใกล้เกษียณ

	 	 3)	ควรมีการถอดบทเรียนการท�างานของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ	 เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมการท�างานที่หลาก

หลาย	และควรเผยแพร่เป็นตัวอย่างที่ดี	 (Best	 Practice)	

สามารถขยายผลและปรบัใช้ในพืน้ทีท่ี่มบีรบิทคล้ายคลงึกนั

เอกสารอ้างอิง
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การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา   
   ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา

    
Spatial and Spatial Reading of Spellings using Educational Games for     

Prathom Suksa 2 Students at Potakwittaya School

จุฑารัตน์		วิลันดา1	และ	ศิริสุดา		ธนาวาณิชยกูล2

Jutarat	Wilanda1	and	Sirisuda	Thanawanitchayakul2

บทคัดย่อ
 
	 การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์	1.	เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านสะกดค�าทีป่ระสม
ด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ตามเกณฑ์	 80/80	 
2.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านสะกดค�าท่ีประสมสระลดรูป	 และสระเปล่ียนรูป	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	
ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยเกมการศึกษา	 และ	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป	 และสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกม 
การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้		คือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา	จ�านวน	9	คน	
นักเรียนชาย	2	คน	นักเรียนหญิง	7	คน	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้		คือ	1.	แผนการ
จัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป	และสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	
จ�านวน	5	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	2.	แบบทดสอบทักษะการอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป	และสระเปลี่ยนรูป	จ�านวน	
50	ข้อ	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น	(KR-20)	ของแบบทดสอบทั้งฉบับ	เท่ากับ	1.020		3.	เกมการศึกษา	ด้านทักษะการอ่านสะกด
ค�า	จ�านวน	5	ชุด	และ	4.	แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกด
ค�าทีป่ระสมสระลดรปู	และสระเปลีย่นรปูโดยใช้เกมการศกึษา	จ�านวน	10	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	
(α -	Coefficient)	เท่ากับ	0.619	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล		ได้แก่	ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,	ค่า
ความสอดคล้อง,	ค่าอ�านาจจ�าแนก,	ค่าความเช่ือมัน่,	การหาค่าประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	
80/80	(E1/E2)	และการทดสอบที่	กรณีทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน	ผลการวิจัยพบว่า	1.	แผนการ
จัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป	โดยใช้เกมการศึกษา	ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	93.56/92.22	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	2.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มี
ทักษะการอ่านสะกดค�าหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.05	3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระ
ลดรูปและสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา	อยู่ในระดับพอใจมาก	

ค�าส�าคัญ:	การอ่านสะกดค�า	/	เกมการศึกษา

Article Info: Received 4	March,	2019;	Received in revised form	12	April,	2019;	Accepted	1	May,	2019

1 นักศึกษาปริญญาตรี	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.	อีเมล:	Namfon.wiranda@gmail.com
  Undergraduate	student	Thai	Language	Department,	Faculty	of	Education,	Loei	Rajabhat	University.	Email:	Namfon.wiranda@gmail.com.
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   Full-time	Lecturer	in	the	Department	of	Thai	Language,	Faculty	of	Education,	Loei	Rajabhat	University



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

526

ABSTRACT
 
	 The	purpose	of	this	research	were	to:	1.	study	the	effectiveness	of	the	learning	plan	on	spelling	
reading	with	the	reduction	of	vowel	and	deformation	using	educational	games	for	students	in	grade	
2	at	criteria	80/80.	2.	compare	the	skills	of	reading	spelling	and	the	deformation	pool.	The	students'	
with	a	learning	management	plan	by	educational	and	3.	to	study	the	satisfaction	of	Prathom	Suksa	2	
students	towards	the	learning	management	of	spelling	reading	in	the	pooled	form.	The	students	in	
this	study	were	9	students	in	Potakwittaya	School	through	selected	by	purposive	sampling	method.	
The	research	instruments	were	(1)	The	learning	plan	using	educational	games	and	(2)	50	transformational	
ponds	with	the	reliability	(KR-20)	of	the	whole	questionnaire	of	1.020.	(3)	Five	sets	of	spelling	reading	
skills	and	(4)	questionnaire.	Students	satisfied	on	learning	activities	on	spelling	reading.	Data	analyzed	
by	percentage,	mean,	standard	deviation,	Discriminative	power,	confidence,	efficiency	of	the	learning	
plan	the	standard	were	80/80	(E1/E2)	and	2		groups	test	of	relationships	are	related.	The	research	
found	revealed	that	1.	learning	plan	for	spelling	reading	with	compound	and	deformation	pool	using	
educational	games	for	the	2nd	grade	students,	the	efficiency	at	93.56/92.22	which	were	higher	than	
the	criteria.	2.	Prathom	Suksa	2	students	had	the	skills	to	read	spelling	after	learning	using	the	learning	
plan	of	higher	education	games	at	.05	level.	3.	Prathomsuksa	2	students	were	satisfied	with	learning	
about	spelling	reading,	pooling,	deformation	and	deformation	using	educational	games	were	very	high	
of	satisfied.

KEYWORDS: READING	SPELLING	/	EDUCATIONAL	GAMES

บทน�า

	 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติของคนไทยเป็น

ภาษาที่คนไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ได้อย่างถูกต้องทุก

โอกาส	 ซึ่งพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 ได้ทรงประดิษฐ์ข้ึน	

เมื่อปี	 พ.ศ.1826	 คนไทยนับเป็นผู้โชคดีที่มีภาษาไทยเป็น

ของตนและมอีกัษรไทยเป็นตวัอกัษรประจ�าชาต	ิเป็นมรดก

อันล�้าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้	 ซ่ึงเป็นเครื่องแสดงว่าไทย

เราเป็นชาติทีม่วีฒันธรรมสงูมาแต่โบราณกาลและยัง่ยนืมา

จนปัจจุบัน	 ด้วยความส�าคัญดังกล่าวการจัดการศึกษาจึง

ควรจดัให้เดก็ไทยทกุคนรูจ้กัการใช้ภาษาเพือ่เป็นผูส้บืสาน	

ดูแลรักษา	สมบัติวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชาติต่อไป	ดังพระ

ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ		พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช	รัชการที่	9		ที่พระราชทานในวันประชุมทาง

วิชาการของชุมนุมภาษาไทย	 คณะอักษรศาสตร 	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อ	29	กรกฎาคม	2505	เรื่อง

ความส�าคญัของภาษาไทย	ความตอนหนึง่ว่า	ภาษาไทยเป็น

เครื่องมือที่ส�าคัญซึ่งคนไทยใช้ในการสื่อสาร	ดังนั้นคนไทย

จึงควรภูมิใจท่ีมีภาษาเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ซึ่งเราทุกคนควรจะรักษาไว้	(กรมวิชาการ,	2539)

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน	

พุทธศักราช	2551	มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก�าลังของ

ชาต	ิให้เป็นมนษุย์ทีม่คีวามสมดลุทัง้ทางด้านร่างกาย	ความ

รู้	 คุณธรรม	มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทย	และเป็น

พลเมืองโลก	 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้	 และทักษะ

พื้นฐานรวมท้ังเจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษา	 การประกอบ

อาชพีและการศึกษาตลอดชวีติ	โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2542)

	 การอ่านเป็นทกัษะทีส่�าคัญในการรบัสาร	ซึง่เป็นสิง่

จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษา

หาความรู้	 	 การอ่านท�าให้ทราบเหตุการณ์	 ความรู้ต่าง	 ๆ		
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เพิ่มพูนสติปัญญา	 และท�าให้เกิดความเพลิดเพลิน	 ซึ่งเป็น 

กระบวนการที่ต้องฝึกฝนอย่างมีระบบเพราะการอ่านเป็น

ทักษะที่สามารถฝึกได้	 การฝึกมากท�าให้ความสามารถ 

ในการอ่านเพ่ิมมากขึน้ตามระดบัของการอ่าน	การอ่านออก

หรือการอ่านได้เป็นการอ่านตามตัวอักษรและตัวสะกด

การนัต์เท่านัน้		แต่อาจออกสยีงไม่ถกูต้องหรอืผูอ่้านอาจจะ

ไม่เข้าใจข้อความที่อ่านถึงแม้จะเข้าใจก็อาจจะไม่ดีพอหรือ

อาจจะเข้าใจผิดเกิดความเสียหายให้กับผู ้อ ่านเองได้		 

ส่วนการอ่านเป็นคือ	 การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพหรือมี

ความสามารถในการอ่านได้ถกูต้องอ่านคล่อง		รวดเรว็เข้าใจ

เรื่องที่อ่าน	 จับใจความส�าคัญตอบค�าถามได้	 สามารถ

วิเคราะห์วิจารณ์ได้		มีสมาธิและอ่านแล้วสามารถน�าความ

รูไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ�าวนัได้	(ฉววีรรณ	คหูาภนินัท์,	

2554)

	 จากประสบการณ์ท่ีผู ้วิจัยได ้ปฏิบัติหน้าท่ีท�า 

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนโพธิ์ตาก

วิทยา	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 นักเรียนส่วนมากไม่

สามารถอ่านสะกดค�าที่ประสมด้วยสระลดรูปและสระ

เปลีย่นรปูได้	ซึง่นกัเรยีนยงัเกดิความสบัสน	เกีย่วกบัรปูและ

เสียงสระ	 ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุมาจากนักเรียนยังไม่

ทราบหลักเกณฑ์การอ่านประสมค�าสระลดรูปและสระ

เปลีย่นรปู	จงึท�าให้นกัเรยีนอ่านหนงัสอืยงัไม่คล่องเท่าทีค่วร	

ครูจึงต้องควรอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงความส�าคัญของ 

การอ่าน	 และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 

การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป	 และสระเปลี่ยนรูป	

เพือ่ให้นักเรยีนได้พฒันาทกัษะการอ่านได้ดข้ึีน	ในการสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 ครูต้องมีสื่อ	 นวัตกรรมหรือ

เทคนิคต่าง	ๆ	มาประกอบการเรียนการสอน	เช่น	เกมการ

ศึกษา	เพลง	สื่อ	ฯลฯ	ซึ่งธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 	 2	 จะให้ความสนใจกับการท�ากิจกรรมท่ี

สนกุสนานเพลดิเพลนิ	เร้าความสนใจ	ท้าทายความสามารถ	

มากกว่าการเรยีนในหนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว	ในการวจิยัครัง้

นีผู้ว้จิยัสนใจน�าเกมการศกึษา	มาเป็นส่ือการเรยีนการสอน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 เพื่อฝึกฝนทักษะ

ทักษะการอ่านค�าศัพท์พื้นฐานให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

	 กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย	 

มหีลายรปูแบบ	แถมการศึกษาเป็นกจิกรรมหนึง่ทีเ่ดก็สนใจ

เกอืบทกุวยัโดยเฉพาะ	เดก็วยั	6	ถงึ	9	ขวบ	เป็นวยัทีไ่ม่ชอบ

การนั่งเรียนอยู่กับท่ีแล้วรับการสอนเหมือนเด็กวัยอื่น	 ๆ	 

แต่สิ่งที่พวกเขาชอบ	คือ	การเล่น	วิธีการเล่นของเด็กวัยนี้	 

มีมากมายหลายวิธี	 ซึ่งบางทีผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเร่ือง

ไร้สาระ	แต่จริง	ๆ	แล้วการเล่นของเด็กเป็นการพัฒนาการ

เรยีนรูส่ิ้งต่าง	ๆ 	รอบตวั	พร้อมกบัเป็นการเรยีนรูด้้วยตนเอง	

ซึ่งถ้าเด็กได้รับการกระตุ้นฝึกให้ใช้ความคิดในระหว่างการ

เล่น	เช่น	ใช้การสังเกตเปรยีบเทยีบจ�าแนก	เช่ือมโยงเหตผุล

อย่างเหมาะสมกับวุฒิภาวะ	จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาด้านสติ

ปัญญาได้อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นการฝึกเด็กให้การเล่นที่เป็น

รูปธรรม	จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสต่าง	ๆ	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,	 2536)	 ซึ่งมี

ความเห็นสอดคล้องกับ	ทิศนา	แขมมณี	(2550)	ได้อธิบาย

ถึงวิธีการสอนโดยใช้เกมว่า	 เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้เองต่าง	ๆ	อย่าสนุกสนานและท้าทายความสามารถ	

โดยผูเ้รยีนเป็นผูเ้ล่นเอง	ท�าให้ได้รบัประสบการณ์ตรง	และ

เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง

	 จากเหตผุลข้างต้น	การจดักจิกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	

การอ่านสะกดค�าทีป่ระสมสระลดรปูและสระเปลีย่นรปูโดย

ใช้เกมการศึกษา	 เป็นกระบวนการสอนที่น่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้เรียน	 เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมที่จะช่วย

พัฒนาทักษะการอ่านให้กับผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนพบ

แนวทางการเรียนรู้	เกิดความสนใจ		มีความสุขในการเรียน		

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา	 ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	 เร่ืองการอ่านสะกดค�าที่ประสมด้วยสระลดรูป

และสระเปลี่ยนรูป	 โดยใช้เกมการศึกษา	 เพื่อให้นักเรียน

พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านทักษะการอ่าน	 อันเป็น

พื้นฐานที่ส�าคัญน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ 

เรยีนรู้	เรือ่ง	การอ่านสะกดค�าทีป่ระสมด้วยสระลดรปู	และ

สระเปลี่ยนรูป	 โดยใช้เกมการศึกษา	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	2	ตามเกณฑ์	80/80

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านสะกดค�า 

ที่ประสมสระลดรูป	 และสระเปลี่ยนรูป	 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	2	ก่อนเรียนและหลังเรียน	ด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยเกมการศึกษา

	 3.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกด

ค�าที่ประสมสระลดรูป	 และสระเปลี่ยนรูป	 โดยใช้เกม 

การศึกษา

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่

ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป	 โดยใช้เกมการ

ศกึษา	ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์	80/80

	 2.	นักเรียนมีทักษะการอ่านสะกดค�าที่ประสมสระ

ลดรูป	 และสระเปลี่ยนรูป	 หลังเรียนด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยเกมการศึกษา	สูงกว่าก่อนเรียน

	 3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระ

ลดรูปและสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษาอยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 1.	ประเภทของการวิจัย

		 	 การวจิยัครัง้นี	้	เป็นการวจิยักึง่ทดลองแบบแผน

ที่ใช้ในการทดลอง	ได้แก่		One		Group	Pre-test		Post-

test		Design		

	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		

	 	 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 เป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 โรงเรียนโพธ์ิตากวิทยา		

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	5	

ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 9	 คน	 นักเรียนชาย	 2	 คน	

นักเรียนหญิง	 7	 คน	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง		

(Purposive	Sampling)	

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มี		3	ชนิด	ประกอบ

ด้วย

	 	 1.	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกด

ค�าที่ประสมสระลดรูป	 และสระเปล่ียนรูป	 โดยใช้เกมการ

ศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	5	แผน			

	 	 2.	เกมการศึกษา	ด้านทักษะการอ่านสะกดค�า	

จ�านวน	5	ชุด	

	 	 3.	แบบทดสอบทักษะการอ่านสะกดค�า

	 	 4.	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	 โดยจัดท�า

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	Scale)		

มี	3	ระดับ	จ�านวน	10	ข้อ	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น

										4.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 		 การด�าเนินงานวิจัยปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การอ่าน

สะกดค�าทีป่ระสมสระลดรปู	และสระเปลีย่นรูป	โดยใช้เกม

การศึกษา	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้

	 	 1.	ด�าเนนิการทดสอบก่อนเรยีนกับนกัเรยีนด้วย

แบบทดสอบทักษะการอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูป	

และสระเปลี่ยนรูป	ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่	2

	 	 2.	 ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแผนการ

กจิกรรมการเรยีนรู้	เรือ่ง	การอ่านสะกดค�าท่ีประสมสระลด

รูปและสระเปลี่ยนรูป	โดยใช้เกมการศึกษาจนครบ	5	เกม

การศึกษา	จ�านวน		5	ชั่วโมง	5	แผนการจัดการเรียนรู้	เมื่อ

จบการฝึกแต่ละเกมการศึกษาให้นักเรียนท�าแบบทดสอบ

ย้อยหลังร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง	 5	 เกม	 และบันทึก

คะแนนเก็บระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 3.	ด�าเนนิการทดสอบหลังเรยีนกบันกัเรยีนด้วย

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนเรียนเป็นแบบทดสอบวัด

ทกัษะการอ่านสะกดค�าทีป่ระสมสระลดรปูและสระเปลีย่น

รปู	ของนกัเรยีนประถมศกึษาปีที	่2	ผูว้จิยัได้สลบัข้อค�าถาม
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เพื่อให้แตกต่างจากการทดสอบก่อนเรียน	

	 5.		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

			 	 1.	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์หาคณุภาพของแบบ

ทดสอบทักษะการอ่านสะกดค�า

				 	 	 1.1	หาค่าความเที่ยงตรง	(Validity)	ของ

แบบทดสอบการอ่านสะกดค�า	 โดยใช้สูตรดัชนีค่าความ

สอดคล้อง		IOC		

			 	 	 1.2	การหาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทด	

สอบทักษะการอ่านสะกดค�า	 โดยใช้สูตร	 Brennan		

Diserimination	Index		B)		

	 	 	 1.3	 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ

ทักษะการอ่านสะกดค�า	

	 	 	 1.4		หาค่าความเชือ่ม่ัน	ของแบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านสะกดค�าที่ประสมสระลดรูปและสระ

เปลี่ยนรูป	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ค�านวณโดย

ใช้วิธีของ		KR-20	(Kuder	Richardson)

	 	 2.	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

	 	 	 2.1	 	 ดัชนีความสอดคล้อง	 	 ความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ	

																 2 .2	 การหาค ่าอ� านาจจ�าแนกของ

แบบสอบ	ถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	2	ที่มีต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้	โดยใช้เกมการ

ศกึษา	โดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่าย	(Pearson	

Correlation)	ของ	Pearson	

																 2.3	 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตามวิธีของครอนบาค(Cronbach)		

สัมประสิทธิ์แอลฟา		(α -		Coefficient)

	 	 3.	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้

	 	 	 3.1	 การหาประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้		(E1	/	E2	)		ค�านวณจากสูตร		

	 	 4.	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์หาคณุภาพของเกม

การศึกษา

	 	 	 4.1	หาค่าความเที่ยงตรง	(Validity)	ของ

เกมการศึกษา	โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง		IOC

  5.	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู		ได้แก่	ร้อยละ  

(Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 (Arithmetic	Mean)	 ส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน	(Standard		Deviation)	

	 	 	 5.1	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้สถิติทดสอบค่าที								

(t-test)	แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอสิระจากกัน		(Dependent		

Samples)					

สรุปผลการวิจัย

	 1.	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่

ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป	 โดยใช้เกมการ

ศกึษา	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธิภาพ

เท่ากับ	93.56/92.22	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มทีกัษะการอ่าน

สะกดค�าหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้โดยเกม 

การศึกษา	 สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05

	 3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	การอ่านสะกดค�าที่ประสมสระ

ลดรูป	และสระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา	อยู่ในระดับ

พอใจมาก	

อภิปรายผล

	 การด�าเนนิงานวจัิยปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การอ่านสะกด

ค�าที่ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป	 โดยใช้เกม

การศึกษา	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	สามารถ

อภิปรายผลดังนี้

	 	 1.	ผลการวจิยัเพือ่หาประสิทธภิาพ	80/80	ของ

แผนการจัดการเรียนรู้	 เร่ือง	 การอ่านสะกดค�าที่ประสม 

สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปโดยใช ้ เกมการศึกษา 

มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์เท่ากับ	

93.56/92.22	ซ่ึงสูงกว่าประสิทธภิาพทีก่�าหนด	หมายความ

ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช่เกมการศึกษา	 สามารถพัฒนา
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ทกัษะการอ่านสะกดค�าทีป่ระสมสระลดรปูและสระเปลีย่น

รูปได้เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกม

การศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นล�าดับข้ันตอน	

กล่าวคือ	 ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้วิจัยได้

แก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะของผู้เช่ียวชาญ	 อีกท้ังการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้เกมการศกึษา	ดงักล่าวผูว้จิยัเป็น

ผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้มากท่ีสุด	 โดยการใช้เกม

การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความ

สามารถของตนเอง	 ให้ความสนุกสนาน	 ท�าให้ผู้เรียนเกิด

การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุและมกีารกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้วิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ไขทักษะการอ่านสะกดค�า

เป็นส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 จ�าปี	 แดงด้าย	

(2538)	 ที่กล่าวว่าการเล่นเกมการศึกษาว่าใช้เป็นสื่อการ

เรียนรู้ของเด็กระดับวัยเรียนเป็นอย่างดีเพราะการเล่นเกม

การศึกษาเป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู ้

พัฒนาการด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาและพัฒนาทักษะ

ด้านต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นพืน้ฐานในการเตรยีมความพร้อมเป็นการ

ฝึกให้เดก็คดิรูจั้กเหตผุลฝึกการสงัเกตและเพือ่เตรยีมความ

พร้อมจากเหตุผลข้างต ้นท่ีกล ่าวมาน้ันพียงพอท่ีจะ

สนับสนุนผลการวิจัยที่พบว่า	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม

การศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค�าได	้ 

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	วไิลวรรณ	ถ่ินจะนะ	(2551)	

พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทักษะการอ่านสะกดค�า

โดยใช้เกมการศึกษา	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่

1	 ให้มีประสิทธิภาพ	 80/80	 และเปรียบเทียบทักษะ 

การอ่านสะกดค�าก่อนและหลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โดยใช้กมการศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่า	 กิจกรรมเสริม

หลักสูตรด้านทักษะการอ่านสะกดค�าโดยใช้เกมการศึกษา

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1	 มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั	98.17/98.47และนกัเรยีนมทีกัษะการอ่านสะกดค�า

หลงัจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสงูกว่าก่อนจดักจิกรรมเสริม

หลักสูตรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 วราภรณ์	 เหล่ียมไธสง	

(2542)	 ได้ศึกษาทักษะการอ่านและเขียนในการสะกดค�า

ยาก	 ภาษาไทย	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ระหว่าง 

การสอนโดยใช้เกมและใช้แบบฝึกทักษะ	ผลการวิจัยศึกษา

พบว่า	 นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมมีทักษะการอ่านและการ

เขยีนในการสะกดค�ายาก	ภาษาไทย	ช้ันประถมศึกษาปีที	่2	

หลังเรียนมากกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านสะกดค�า 

ที่ประสมสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป	 ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้โดยเกมการศึกษา	 พบว่า	 นักเรียน 

มีทักษะการอ่านสะกดค�าหลังเรียนด้วยแผนการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยเกมการศกึษา	สงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้	 ที่ผล

การวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการสอนโดยใช้เกม 

การศึกษา	 ช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนท�าให้

นักเรียนไม่น่าเบื่อหน่ายในการเรียน	เกมการศึกษาช่วยเร้า

ความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเป็น	 การเล่น

แข่งขันกัน	 แต่ก็ไม่มีความขัดแย่ง	 ยังช่วยให้เกิดความ

สามัคคีขึ้นภายในกลุ่มและผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียน	 นอกจากนั้นเกมการศึกษายังช่วยให้เด็กเกิดทัศนคติ

ที่ดีในการเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่อีกด้วย	โดยนักเรียนทุกคนได้

มส่ีวนร่วมในการปฏิบตักิจิกรรมร่วมกนั	เกมการศึกษาช่วย

พัฒนาความสามารถในด้านการฝึกพูดอ่านและเขียนไป

พร้อม	ๆ 	กนัโดยเฉพาะด้านการอ่านสะกดค�า	ท�าให้นักเรยีน

อ่านสะกดค�าได้ถกูต้อง	โดยในขณะทีก่ารเล่นเกมการศกึษา

ประกอบการเรียนนั้นยังช่วย	 ผ่อนคลายความตึงเครียดได้

เป็นอย่างดี	แม้จะเป็นการเล่นแข่งขันกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ

ความคิดเหน็ของ	อจัฉรา	ชวีพนัธ์	(2540)	ทีว่่าเกมการศกึษา

ช่วยพัฒนาทางด้านความคิดของนักเรียน	 ช่วย	 ส่งเสริม

ทักษะการอ่าน	 ช่วยให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน	ช่วย

คลายความตึงเครยีดในการเรยีน	ส่งเสรมิความสามคัคี	และ

ใช้ฝึกทบทวนบทเรยีนได้ด	ีช่วยจูงใจและเร่าความสนใจของ

นกัเรยีน	ฝึก	ความรบัผิดชอบ	รูจ้กัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์

ช่วยให้ครูได้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	
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นอกจากนีใ้นการแข่งขนัครจูะให้การเสรมิแรงนกัเรยีนด้วย

การชมเชย	 ให้คะแนน	 และให้รางวัลเม่ือนักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมได้ถูกต้องตามกฎกติกาของเกมการศึกษาที่ตั้งไว้ 

จึงท�าให้นักเรียนมีก�าลังใจในการเรียนการฝึกฝนด้าน 

การเขยีนและพฒันาตนเองได้ดขีึน้เรือ่ย	ๆ 	ซึง่สอดคล้องกบั

กฎการเสริมแรงของ	สกินเนอร์	ที่ว่าการกระท�าใด	ๆ 	ถ้าได้

รบัการเสรมิแรงจะมแีนวโน้มให้เกดิการกระท�าสิง่นัน้ซ�า้อกี

แต่ถ้าไม่ได้รบัการเสรมิแรงการกระท�านัน้กจ็ะหดหายไปใน

ทีส่ดุ	จากการสงัเกตการแข่งขนัการอ่านสะกดค�าโดยใช้เกม

การศึกษานักเรียนทุกคนให้ความสนใจทุกเกมการศึกษา	

นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนดี	 ไม่มีอาการ

เบื่อหน่ายต่อการเรียน	 นอกจากนี้แล้วขั้นตอนในการเล่น

เกมการศึกษาแต่ละขั้นตอนช่วยให้นักเรียนจดจ�าค�าต่าง	ๆ	

ได้เป็นอย่างดีซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ	 ทิศนา	 

แขมมณ	ี(2543)	ทีว่่าการใช้เกมการศกึษาเป็นวธิสีอนทีช่่วย

ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง	 ผู ้เรียนได้รับความ

สนุกสนาน	 และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น	 ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู ้โดยการเห็นประจักรแจ้งด้วยตนเองท�า

ให้การเรียนรู้มีความหมายและอยู่คงทน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ	เข็มทอง	จิตรจักร	(2544)	ได้ศึกษาเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดค�ายากของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาไทย

แตกต่างกันซึ่งเรียนโดยการใช้เกมการศึกษาและใช้แบบ 

ฝึกเสริมทักษะ	และใช้วิธีเรียนแบบปกติพบว่า	นักเรียนที่มี

ระดับความสามารถทางภาษาไทยต�่าจะมีผลเฉลี่ยคะแนน

สงูเมือ่เรยีนโดยการใช้เกมการศกึษา	การเรยีนการสอนโดย

ใช้เกมการศึกษาเป็นการสร้างความสนุกสนานให้แก่นัก

เรียนท�าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน	 และช่วยเร้า

ความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

	 3.	 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	2	ที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้	

เรือ่ง	การอ่านสะกดค�าทีป่ระสมสระลดรปู	และสระเปลีย่น

รปูโดยใช้เกมการศกึษา	โดยใช้แบบสอบถาม	พบว่า	นกัเรยีน

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการน�านวัตกรรมที่มีความน่าสนใจ	 กระตุ้น

ความสนใจของผู้เรียน	 มาใช้สอนมีผลท�าให้นักเรียนมี 

แรงจูงใจในการเล่าเรียนมากขึ้น	 จะสังเกตได้จากผล 

การประเมนิรายข้อทีน่กัเรยีนมคีวาม	พงึพอใจมากทีส่ดุ	คอื		

กิจกรรมน่าสนใจตั้งแต่ต้นชั่วโมง,	นักเรียนชอบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเป็นส่ือ,	 และการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เกมสามารถพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค�าของ

นกัเรียนได้	ซึง่สอดคล้องกบั	สวุทิย์	มลูค�า	และอรทยั	มลูค�า	

(2547)	กล่าวว่า	 เกมท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง	ๆ	

ด้วยความสนุกสนาน	และท้าความสมารถ	โดยผู้เรียนเป็น

ผู้เล่นเอง	ท�าให้ได้รับประสบการณ์ตรง	และสอดคล้องกับ

ความต้องการของมนุษย์	 ของนักจิตวิทยา	 อับราฮัม	 

มาสโลว์	 คือ	 เปิดโอกาสให้คนมีโอกาสที่จะสนองความ

ต้องการตามอุดมการณ์ของเขาให้มากที่สุด	 เพราะเป็น

ธรรมชาติของมนุษย์ซ่ึงจะพอใจมากหากได้แสดงผลงานที่

สูงทีสุ่ดทีต่นเองจะท�าได้	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิด

ทฤษฏีสมัพนัธ์เชือ่มโยงของธอร์นไดด์	(S-R	Bond		Theory)		

คือ		กฎแห่งผล		(Law		of		Effect)		(ทิศนา		แขมมณี		และ

คณะ,		2550)	กฎนี้ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า

กบัการตอบสนอง		ทัง้สองสิง่จะเชือ่มโยงกนัได้		ถ้าสามารถ

สร้างสภาพอันน่าพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน	 เช่น	 การที่ผู้เรียน

ตอบค�าถามได ้ถูก	 จะท�าให ้มีความรู ้สึกภาคภูมิ ใจ	

กระตือรือร้นที่จะศึกษาเนื้อหาสาระอื่น	 ๆ	 	 ต่อไป	 หรือ 

การได้รับรางวัล	จากการท�ากิจกรรมการเรียนรู้		ก็เป็นแรง

เสริมที่ส�าคัญให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียน	 และสนใจในสิ่งที่

อยากเรียนรู้	 จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการ

เรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านสะกดค�าทีป่ระสมด้วย	สระลดรปู	และ

สระเปลี่ยนรูปโดยใช้เกมการศึกษา	 ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	ส่งผลให้นกัเรยีนมพีฒันาการทกัษะ

การอ่านสะกดค�าที่ดีขึ้น	 จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวที่

เน้นการจดัการความรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่างรอบด้านและ 

หลากหลาย	ท�าให้ผลการวจิยัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์	และ

สมมติฐาน	กล่าวคือ	แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่าน

สะกดค�าทีป่ระสมด้วยสระลดรปู	และสระเปลีย่นรปูโดยใช้
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เกมการศึกษา	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 93.56/92.22	 

ซึง่สงูกว่า	ประสทิธภิาพทีก่�าหนด	นกัเรยีนมทีกัษะการอ่าน

สะกดค�าหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 

สงูกว่าก่อนเรียน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และ

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช  ้

เกมการศึกษา	อยู่ในระดับพอใจมาก

 

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	ครผููส้อนควรศกึษารายละเอยีดของแผนการ

จัดการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนน�าไปประยุกต์ใช้งานจริง		

	 	 1.2		ครผูู้สอนควรอธิบายขัน้ตอนและวิธีการเล่น

เกมให้ชัดเจน	เพื่อนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมาก

ที่สุด

	 	 1.3	 ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศให้นักเรียน

ได้มีแรงจูงใจ	 และแรงกระตุ้นให้ตนเองเรียนรู้ไปตามสติ

ปัญญาและความสามารถของตนเอง		ไม่ควรเร่งให้นกัเรยีน

เรียนเนื้อหามากจนเกินไป

	 2.		ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการศึกษาครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรน�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น	 ๆ	 เพื่อหาข้อสรุปผล

การศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น		

	 	 2.2	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 

เกมการศึกษา	ไปใช้ในการจัดกจิกรรมภาษาไทยในเรือ่งอืน่	

และชั้นอื่น	ๆ

	 	 2.3	 ควรมีการเปรียบเทียบทักษะการอ่าน 

สะกดค�าของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใช้เกมการศึกษา	กบัวธิจีดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น	 ๆ	 เพื่อหาทางเลือกในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ให้เหมาะสมกับผู ้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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Thanawat	Watchasok1,	Somjet	Phoosri2	and	Suthep	Moeithaisong3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่1)	ศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	และความต้องการในการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานและ	3)	ประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น	เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	แบบประเมินเอกสารประกอบการวิจัย	เอกสารประกอบการวิจัยรูปแบบ
การนเิทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่	ศกึษานเิทศก์	ผูบ้ริหารสถานศกึษาครูวชิาการ
ผูบ้รหิารการศกึษา	ผูเ้ชีย่วชาญ	และผูท้รงคณุวุฒผิลการวจัิยพบว่าสภาพปัจจุบันการนเิทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	มกีารปฏบัิตกิารนเิทศในปัจจบุนัโดยภาพรวมในระดับการปฏบัิติมากทกุด้าน	และด้านการประเมิน
ผลการนิเทศมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด	 คือ	 ด้านการวางแผนการนิเทศ	 สภาพปัญหาการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน	 มีสภาพปัญหาการนิเทศอยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกด้านและด้านการปฏิบัติการนิเทศมีระดับการปฏิบัติมาก
ท่ีสดุ	คอื	ด้านการวางแผนการนเิทศ	และความต้องการการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียน	มีการวางแผนการนเิทศ	 
การปฏิบัติการนิเทศ	และการประเมินผลการนิเทศ	ผู้นิเทศจะต้องมีการวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ	มีส่วนร่วม
และมกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้วยกจิกรรม	PLC	(Professional	Learning	Community)	หรือ	AAR	(After	Action	Review)	
ยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้	
3	 องค์ประกอบ	 คือ	 1)	 ด้านการวางแผนการนิเทศ	 2)	 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ	 ได้แก่	 การนิเทศแบบคลินิก	 การนิเทศ 
แบบเน้นการพัฒนา	 การนิเทศแบบตรวจตรา	 การนิเทศแบบให้ผลผลิต	 3)ด้านการประเมินผลการนิเทศประเมินรูปแบบ 
การนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้านและมีด้าน
ความเหมาะสมมากที่สุดคือด้านความเป็นประโยชน์
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ABSTRACT

	 This	research	aimed	to	1)	Study	current	situation,	Problems	and	needs	in	supervision	to	improve	

learning	achievement	 in	basic	education	 institute,	2)Develop	supervision	model	 to	 improve	 learning	

achievement	in	basic	education	institute,	and	3)	Evaluate	the	developed	supervision	model	to	improve	

learning	achievement	in	basic	education	institute.Tools	were	used	in	the	research	included	questionnaires,	

interview	form,	evaluation	form,	and	handouts	of	the	supervision	model.	Target	group	of	the	research	

wassupervisors,	school	administrators,	academic	teachers,educational	administrators,		educational	experts	

andexperts.	The	research	found	as	follows:Current	situation	of	supervision	was	that	the	supervision	in	

basic	education	institute	has	been	proceeded	at	high	level	of	its	average.	The	assessment	of	supervision	

aspects	was	by	the	planning	of	supervision.	In	contrast,	Problems	of	supervision	was	that	overall	aspects	

were	at	high	level	and	supervision	practice	had	the	highest	level	follows	by	planning	of	supervision.	In	

term	needs	of	supervision	to	improve	learning	achievement	that	the	planning,	the	practice,	and	the	

assessment	 of	 supervision,	 a	 supervisor	 needs	 to	make	 contribution	 and	 the	 exchange	 of	 leaning.	

supervision	plan	with	a	teacher	and	also	involve	the	teacher	in	every	step	of	supervision	then	collaborative	

working	together	before,	with	the	PLC	(Professional	Learning	Community)orAAR(After	Action	Review).

Designing	 prototype	 of	 the	 supervision	model	 to	 improve	 learning	 achievement	 in	 basic	 education	

institute.	There	are	three	components	that	has	been	synthesized	which	are	1)	supervision	of	planning,	

2)	 supervision	 of	 practice.	 The	methods	 of	 the	 supervision	 include	 clinical	 supervision,	 focused	

development	supervision,	 supervisory	 supervision	and	productivity	 supervision,	and	3)	evaluation	of	

supervision.	Evaluation	of	the	supervision	model	to	improve	learning	achievement	in	basic	education	

institute	of	the	model	was	at	highest	level;	the	highest	level	was	at	suitability	aspect	follows	by	benefit	

aspect.

KEYWORDS: SUPERVISION	MODEL	/	LEARING	ACHIEVEMENT

บทน�า

	 โลกยุคปัจจุบันประเทศต่าง	 ๆ	 จ�าเป็นต้องด้ินรน

แข่งขันมากยิ่งขึ้น	 เพื่อความอยู่รอดของตนเองไม่ว่าจะเป็น

ระดบัภูมภิาค	ระดบัท้องถิน่	ระดบัทวีปหรือแม้แต่ระดบัโลก

ก็ตาม	การที่จะสามารถแข่งขันให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น	

จะต้องมีความสามารถเหนือคู ่แข่งด้วย	 และจากสภาพ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบันนี้	 ยิ่งท�าให้แต่ละประเทศ

จะต้องพัฒนาคนของตนเองในด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะเร่ือง

การศึกษา	 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศให้สูงขึ้น	(ปัญญา	เบญจศิริวรรณ,	2556	อ้างถึงใน	 

สารวุฒิสภา,	 2556)	 และในปัจจุบันเป็นยุคแห่งเศรษฐกิจ

แบบสารสนเทศ	 เป็นฐานโดยที่ทั่วโลกเกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองด้วยอัตราความเร็วสูง	 โดยเฉพาะทุนทางปัญญา	

(Intellectual	 Capital)	 ที่กลายเป็นทรัพยากรส�าคัญที่สุด

ขององค์กรและของประเทศชาติ	กล่าวคือประเทศใดทีทุ่่มเท

ทรัพยากรและให้ความส�าคัญสูงในการจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ	 นั้นย่อมประกันได้ว่าประเทศนั้นจะมีระดับความ

ส�าเร็จทางเศรษฐกิจสูงอย่างแน่นอน	 (Persall,	 2000)	 
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เพราะการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนนั้น	 จะต้องให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาคนให ้มีคุณภาพพร ้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต	 (ส�านัก

นนัทนาการกรมพลศกึษา,	2556)	ถ้าหากคณุภาพการศึกษา

ของประเทศต�่า	ก็จะส่งผลต่อสัมฤทธิผลของผู้เรียน	ซึ่งเป็น

อุปสรรคส�าคัญที่ส ่งผลต ่อการผลิตบุคลากรคุณภาพ	 

เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่ห่วงโซ่คุณค่า

ที่สูงขึ้น	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	2554)	ดังนั้นการศึกษาจึงมีความส�าคัญต่อ

การพัฒนาประเทศ	 และมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและให้มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ก�าลังคนของประเทศ	

และทั้งนี้การศึกษายังถือเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญต่อการเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	 (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา,	 2557)	 และเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดใน 

การสร้างสังคมที่เจริญแข็งแรงและมีความเท่าเทียมกัน	

เพราะการศึกษาช่วยให้แต่ละบุคคลและสังคมได้แสดง

ศักยภาพในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	รวมทั้งพร้อม

รับความท้าทายของอนาคต	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา,	 2556)	 นอกจากนี้การศึกษายังได้รับความคาด

หมายให้ท�าหน้าทีต่่าง	ๆ 	ในทางสงัคมการเมอืงและเศรษฐกจิ

มากมาย	นบัตัง้แต่ช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขยีนได้และคิด

เป็น	เรยีนรูจ้รยิธรรมและความเป็นพลเมืองตลอดจนพฒันา

ทักษะทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม

ระยะยาว	 แต่อย่างไรก็ตามจากบทบาทหน้าที่ส�าคัญหลาย

ประการของการศกึษาดงัทีก่ล่าวมานัน้	จะเห็นได้ว่าประเด็น

การศกึษาทีไ่ม่มคีณุภาพจะก่อให้เกดิปัญหาทีร้่ายแรงต่อการ

พัฒนาประเทศในหลาย	ๆ	ด้านตามมา	 (มูลนิธิสถาบันวิจัย	

เพื่อพัฒนาประเทศไทย,	 2556)	 จึงเป็นที่ตระหนักและ

ยอมรับกันทั่วไปในระดับสากลว่า	 การศึกษาเป็นรากฐานที่

ส�าคญัทีส่ดุในกระบวนการการพฒันาของมนษุยชาติ	ทัง้ด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 

ทุกประเทศต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมและ

สอดคล ้องกับสภาวการณ ์ของโลกในแต ่ละยุคสมัย	 

ดังนั้นกระบวนการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา	 

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนและผู้สอนตลอดเวลา	 

เพ่ือให้กระบวนการศึกษานั้นบรรลุผลส�าเร็จและผลสัมฤทธิ์

อย่างแท้จรงิ	(นลนิ	ี	ทวสีนิ,	2549	อ้างถงึใน	ส�านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน),	

2555)

	 ในส่วนคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในระดับ

นานาชาติ	หากพิจารณาจากรายงานสภาวการณ์การศึกษา

ไทยในเวทโีลก	พ.ศ.	2556	ของส�านกังานเลขาธกิารสภาการ

ศึกษาที่ได้จัดท�าขึ้นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดทาง 

การศึกษาระดับนานาชาติ	 ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลทาง 

การศึกษาที่ปรากฏในรายงานของ	UNESCO	Institute	for	

Statistics	(UIS)	เป็นหลัก	ได้แก่	Global	Education	Digest	

2011	-2012,	Comparing	Education	Statistics	Across	

the	World	 นอกจากนั้นยังใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น	

เช่น	 Human	Development	 Report	 2012	 และข้อมูล

โครงการ	 PISA	 โดยคัดสรรประเทศเป้าหมาย	 เพื่อเปรียบ

เทียบประเทศต่างๆ	กับประเทศไทย	รวม	25	ประเทศ	โดย

เฉพาะด้านการศึกษา	พบว่า	คุณภาพการศึกษาพื้นฐานของ

ประเทศไทยนั้นตกต�่า	 โดยมีหลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่สะท้อนให้

สงัคมไทยเหน็มาอย่างต่อเนือ่งถงึคุณภาพการศึกษาของไทย

ทีต่กต�า่	ทัง้ทีเ่ป็นการส�ารวจโดยองค์กรระหว่างประเทศและ

การประเมนิโดยองค์กรภายในของประเทศเช่น	สมศ.หรอืผล

ทดสอบการศึกษาระดับชาติ	(NT)	ซึ่งต่างก็พบภาพซ�้าๆ	กัน	

ว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ต�่ากว่ามาตรฐาน	ความรู้ที่

ว่านี้	หมายถึง	วิชาที่ส�าคัญๆ	เช่น	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	

การคิดเชิงวิเคราะห์	 และภาษา	 ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย	

นักเรียนที่จัดว่ามีความรู้จริงก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็มีอยู่จ�านวน

น้อยและจากการศึกษาขององค์การความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ	OECD	 (Organization	 for	

Economic	Co-Operation	and	Development)	ที่รู้กัน

ในชื่อของโครงการPISA	 (Program	 for	 International	

Student	Assessment)	ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า	นกัเรียนไทย

ทีจ่ดัได้ว่ามคีวามรูว้ทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัสงู	มเีพยีงร้อยละ	
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1	 เท่านั้น	 ได้แก่	 นักเรียนที่ไปชนะการแข่งขันโอลิมปิก

วชิาการสาขาต่าง	ๆ 	และย่อมไม่ได้หมายถงึคุณภาพโดยเฉลีย่

ของระบบการศึกษาไทยทั้งหมดและท้ังน้ีโครงการ	 PISA	 

ยงัพบว่าเดก็ไทยร้อยละ	74	อ่านภาษาไทยไม่รูเ้รือ่ง	ซึง่หมาย

ถึงมีตั้งแต่อ่านไม่ออก	อ่านแล้วตีความไม่ได้	วิเคราะห์ความ

หมายไม่ถูก	หรือแม้แต่ไม่สามารถใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์

ในการศึกษาวิชาอื่น	 ๆ	 ได้	 ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่ตกต�่า 

ดังกล่าวย่อมหมายถึงวิชาการและองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ใน

ระบบการศึกษาไทยต�่ากว่ามาตรฐาน	 หมายถึง	 ระบบ 

การถ่ายทอดความรู ้	 รวมทั้งครูผู ้สอนมีความรู ้ต�่ากว่า

มาตรฐาน	 หมายถึง	 ความด ้อยคุณภาพของระบบ	 

การสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	หรอืการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	เป็นต้น	

ซึ่งในที่สุดย่อมเป็นผลให้ผู้เรียนมีความรู้ต�่ากว่ามาตรฐาน	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2556)	 และจากผล 

การทดสอบ	PISA	ดังกล่าวสรุปได้ว่า	ประเทศไทยตั้งแต่เริ่ม

เข้าร่วมโครงการประเมิน	PISA	ตั้งแต่โครงการ	PISA	2000	

–	 PISA	 2012	 พบว่า	 ผลประเมินของนักเรียนไทยกลุ่ม 

อาย	ุ15	ปี	มผีลการประเมนิต�า่กว่าค่าเฉลีย่นานาชาตทิกุครัง้	

และหากไล่เรยีงมาตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการ	PISA	ในปี	2006	มี

แนวโน ้มผลการประเมินต�่าลงทุกวิชา	 เมื่อเทียบกับ 

การประเมนิครัง้แรกในปี	2000	แต่ผลการประเมนิกเ็พิม่ขึน้

เล็กน้อยในปี	 2009	 ทั้งด้านการอ่าน	 คณิตศาสตร์	 และ

วิทยาศาสตร์	 และเพิ่มขึ้นมากในปี	 2012	 โดยการอ่านเพิ่ม

ขึ้น	 20	 คะแนน	 คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน	 8	 คะแนน	 และ

วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น	19	คะแนน	เมื่อเปรียบเทียบผลล่าสุด

ของ	PISA	2012	ประเทศไทย	อันดับที่	50	จาก	65	ประเทศ	

และหากเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วม

โครงการ	 ประเทศไทยได้อันดับท่ี	 11	 จาก	 13	 ประเทศ	

(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	2557)	เช่นเดยีวกบัการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 จาก

การประเมนินานาชาต	ิTIMSS	2011	(Trends	International	

Mathematics	 and	 Science	 Study)	 ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่2	ทีพ่บว่าทัง้สองวชิาของไทยต�า่กว่าค่าเฉล่ีย	

500	คะแนน	ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ไทยได้	427	คะแนน	วิชา

วิทยาศาสตร์ไทยได้	451	คะแนน	(ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา,	 2557)	 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 

ทีป่ระเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นครัง้แรกในการประเมนิ	TIMSS	

2011	 โดยมี	 52	 ประเทศ	 เข้าร่วมก็พบว่าประเทศไทยมี

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์	 458	 คะแนน	 อยู่ในอันดับที่	

34	 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์	 472	คะแนน	อยู่ในอันดับที่	 29	

โดยประเทศที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์	 คือ	

สิงคโปร์	 606	 คะแนน	 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด	 คือ	

เกาหลีใต้	 587	 คะแนน	 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในภาพ

รวม	ประเทศไทยก็ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในระดับแย่	 (Poor)	 ใน

วิชาคณิตศาสตร์	 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช	้

(Fair)	 (ส�านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การ

มหาชน,	 2556)	 และนอกจากนั้น	 IMD	 (International	

Institute	 for	Management	Development)	ยังได้เผย

แพร่การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั	(IMD	World	

Competitiveness)	 ฉบับล่าสุด	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 ซึ่งการจัด

อันดับภาพรวมปีนี้ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 29	 จาก

ทัง้หมด	60	ประเทศ	ซึง่ลดลงไปสองอนัดบัจากปี	พ.ศ.	2556	

ที่อยู่อันดับที่	27	ส่วนการประเมินความสามารถการแข่งขัน

ด้านการศึกษาของประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2557	อยู่อันดับที่	

54	จาก	60	ประเทศ	ซึ่งลดลงจากเดิมจากปี	พ.ศ.	2556	ที่

อยู่ในอันดับที่	51	โดยการศึกษาติดอันดับรั้งท้ายเมื่อเปรียบ

เทียบกับอันดับด้านอื่น	 ๆ	 ของประเทศไทย	 หรือกล่าวได้

ว่าการศึกษาเป็นตัวฉุดขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ	 (ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้และ

คุณภาพเยาวชน,	2557)

	 จากประเด็นป ัญหาคุณภาพการ ศึกษาของ

ประเทศไทยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	 ดังกล่าว

ข้างต้นจะเหน็ว่า	คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยมีความ

ตกต�่าดังที่สถาบันต่าง	 ๆ	 ได้จัดอันดับการศึกษาของ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับท้าย	ๆ	เสมอ	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ภาพส�าเร็จของการจัดการศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่ลดลง	 เนื่องจากคุณภาพการจัดการศึกษาจะ
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ส่งผลโดยตรงต่อสมัฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนเน่ืองจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (Learning	 Achievement)	 

เป็นผลทีเ่กดิจากปัจจัยต่าง	ๆ 	ในการจัดการศกึษาและยังถอื

เป็นตัวบ่งชี้ประการหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการ

ศกึษาได้อย่างชดัเจน	หรอืถ้าหากมุง่ไปทีต่วัผูเ้รยีนแล้วกย่็อม

หมายถึงความรู ้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู ้ในวิชา 

ต่าง	 ๆ	 ที่ได้เรียนมาแล้วท่ีได้จากการทดสอบของครูผู้สอน

หรอืผูร้บัผดิชอบในการสอนหรือท้ังสองอย่างรวมกนั	(Good,	

1973)	ดงัที	่Bloom	(1976	อ้างถงึใน	ธวัชชัย	ศภุดษิฐ์,	2556)	

กล่าวว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนอกจากจะ

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด	 (Cognitive	

Entry	 Behaviors)	 และคุณลักษณะทางจิตใจ	 (Affective	

Entry	Characteristics)	ของผู้เรียนเองแล้วส่วนที่ส�าคัญอีก

ประการก็คือ	 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือ

ประสิทธิผลท่ีผู้เรียนจะได้รับผลส�าเร็จในการเรียน	 ได้แก่	 

การได้รบัค�าแนะน�าการปฏบิตัแิละแรงเสริมของผู้สอนทีมี่ต่อ

ผู้เรียน	 เป็นต้น	 ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวของ	 Good	 and	

Bloom	ดงักล่าวข้างต้น	ผูวิ้จัยสามารถสรุปได้ว่า	ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนประกอบด้วยสองส่วนที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้อง

กัน	 คือ	 ตัวผู้เรียนกับผู้สอน	 หมายถึง	 “นักเรียนกับครู”	 

ในส่วนของผู้เรียนก็จะไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยหลาย	ๆ	

ด้าน	เช่น	สภาพของชมุชน	ปัจจยัทางด้านเชาว์ปัญญา	ปัจจยั

ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออก	 รวมท้ัง 

ภมิูหลงัทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูเ้รียน	นอกจากนีก้ย็งัมี

ความแปรปรวนอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่สามารถอธิบายได้อีก	(Alexander	

and	Simmons,	1975	อ้างถึงใน	กฤษฎา		บุญวัฒน์,	2541)	

และส�าหรบัผูส้อนหรือครูนัน้ย่อมหมายถึง	องค์ประกอบหนึง่

ที่ส�าคัญของคุณภาพการศึกษา	 ในด้านกระบวนการเรียน 

การสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เรียน

โดยตรง	 เพราะว่าคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนที่ดีนั้น	 ไม่ใช่คุณภาพของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว	 

แต่การที่นักเรียนจะมีคุณภาพหรือผลสัมฤทธ์ิที่ดีได้ครูเป็น 

ผู ้ ที่ มี บทบาทส� าคัญ (ส� านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา

กรุงเทพมหานคร	เขต	3,	2553)	แต่อย่างไรก็ตาม	นอกจาก

บทบาทและความส�าคัญของครูดังกล่าว	 ในการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาจรงิ	ๆ 	แล้วจ�าเป็นต้องพฒันาองค์ประกอบ

อื่น	ๆ	และกระบวนการทางการศึกษาหลาย	ๆ	อย่าง	พร้อม

กันไปด้วย	 คือ	 กระบวนการเรียนการสอน	 กระบวนการ

บรหิาร	และกระบวนการนิเทศการศกึษาซึง่กระบวนการทัง้	

3	 นี้ต้องปฏิบัติงานอย่างประสานสัมพันธ์และสนับสนุน 

ซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี	 จึงจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาประสบความส�าเร็จ	 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง

ขึน้ตามจดุหมายของหลกัสตูร	(ส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2546)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กระบวนการ

นเิทศการศกึษาทีถ่อืได้ว่าเป็นกระบวนการทีส่�าคญัและเป็น

มาตรการที่ดีอย ่างหนึ่ง	 ที่มีผลโดยตรงต ่อมาตรฐาน 

การจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาในทกุขัน้ตอนโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืน

ฐาน	 (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	 2550)	 

นั่นเพราะว่า	 การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือการให้

บรกิาร	การให้ค�าปรกึษาการให้ค�าแนะน�า	การสนบัสนนุทาง

วิชาการเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

ของโรงเรียนด้วยกระบวนการท�างานร่วมกันระหว่าง

ศกึษานเิทศก์	คร	ูและผูบ้รหิารโรงเรยีน	(หน่วยศึกษานเิทศก์	

กรมสามัญศึกษา,	2546)	เป็นระบบทีส่่งเสริมและพัฒนาการ

เรียนการสอน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูก

ต้องและเหมาะสมจนบรรลตุามแผนทีว่างไว้	เพือ่ปรบัปรงุส่ง

เสรมิคณุภาพการเรยีนการสอนภายในสถานศกึษาให้ดียิง่ขึน้	

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน	

(วรรณพร	 สุขอนันต์,	 2550)	 ดังนั้นในการบริหารจัดการ 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและส่งผลต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่ต้อง

อาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือ	 เพราะ

การจัดการศึกษาในบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วย

ตนเอง	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยผู้อ่ืนเข้ามาช่วยเหลือแนะน�า	 

การนเิทศการศกึษาจงึเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาทางการ

ศึกษาได้	(อัญชลี		โพธิ์ทอง,	2549)	

	 จากประเดน็ความส�าคญัและปัญหาดงักล่าวข้างต้น
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จะเห็นได้ว่า	 การนิเทศการศึกษามีความส�าคัญอย่างย่ิงใน 

การเสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เพื่อ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้ เรียนให้สูงขึ้น	 

ให้บรรลุตามเป้าหมายทางการศึกษาและจากสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว	

อีกทั้งการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ต ้องใช้ขีดความ

สามารถทีส่งูขึน้ภายใต้คุณภาพการศึกษาทีจ่ะต้องเทยีบเท่า

ในระดับสากล	 การนิเทศการศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุง

เปลีย่นแปลงไปตามสภาวการณ์	ฉะน้ันรูปแบบของการนิเทศ

การศึกษาที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วได ้ผู ้ วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน ้าที่ ในต�าแหน ่ง

ศึกษานิเทศก์	 ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาโดยตรง	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

บทบาทและหน้าทีด่งักล่าวจงึมีความสนใจในการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศการศึกษา	 เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า	

รูปแบบการนิเทศการศึกษา	 เป็นแนวคิดที่ถูกน�ามาใช้ใน 

การศกึษาปัญหาและพัฒนาการศึกษาและใช้เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน	 และส�าหรับ

การวิจัยนี้ผู ้วิจัยด�าเนินการด้วยศึกษาสภาพปัญหา	 โดย 

การสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือสร้างรูปแบบการนิเทศการศึกษา	 เพื่อ

ให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 และบริบทของส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาของผู้วิจัย	 ที่สามารถน�าไปตอบปัญหาทางการศึกษา

หรือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นนอกจากน้ันรูปแบบที่ได้จาก

ผลการวิจัยยังสามารถน�าไปใช้ในการวางแผน	 ก�าหนด

นโยบายทางการศึกษา	 ก�ากับติดตามและการประเมินผล 

การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	

หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 เพื่อ

ให ้ เ กิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ

กระบวนการนิเทศที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เรียนที่สูงขึ้น	 ตามเป้าหมายหรือนโยบายของเขตพ้ืนที ่

การศึกษาและต้นสังกัดต่อไป

	 ดังนัน้	ผูว้จัิยจงึได้ก�าหนดเรือ่งการวจัิย	เพือ่แก้ปัญหา

ในการบริหารจัดการงานในหน้าที่ต�าแหน่งศึกษานิเทศก์	 

เพื่อให ้ เป ็นไปตามนโยบายด้านการนิเทศการศึกษา	 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	

จึงได้ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�า

มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย	(Conceptual	

Framework)	 และน�าไปสร้างรูปแบบพร้อมกับพัฒนารูป

แบบด้วยการประเมินความเหมาะจากผู้ยกร่าง	 ทดลองใช้

ปรับปรุงและผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ	 และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความสามารถ

เฉพาะด้านประเมินและยืนยันรูปแบบ	 จนได้รูปแบบท่ีมี

ความเหมาะสมและสมบูรณ์	 ส�าหรับน�าไปนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น	และเป็นแนวทางให้สถาน

ศึกษาในสังกัดได้น�าไปเป็นสารสนเทศ	 ส�าหรับวางแผน

พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนั	ปัญหาและความต้องการ	

ในการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 2.	เพือ่พฒันารปูแบบการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 3.	 เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย	

	 	 1.1	กลุม่เป้าหมายท่ีตอบแบบสอบการวจิยัเกีย่ว

กบัสภาพปัจจบุนั	ปัญหาและความต้องการในการนเิทศ	และ

ความรู้เก่ียวกับการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
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ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากาฬสนิธุ	์เขต	1	จ�านวน	387	คน	ประกอบด้วย		

	 	 	 1)	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษา	จ�านวน	1	คน

	 	 	 2)	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา	จ�านวน	6	คน

	 	 	 3)		ศึกษานิเทศก์ทุกคน	จ�านวน	14	คน

	 	 	 4)	 ผู ้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน	

จ�านวน	183	คน

	 	 	 5)			ครวูชิาการโรงเรยีน	ๆ 	ละ	1	คน	จ�านวน	

183	คน

	 	 1.2	กลุม่เป้าหมายทีร่่วมยกร่างรปูแบบการนเิทศ

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์

เขต	1	จ�านวน	37	คน	ประกอบด้วย					

	 	 	 1)	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาที่ดูแลกลุ่มนิเทศจ�านวน	1	คน

	 	 	 2)	 ศึกษานิเทศก์ประจ�ากลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ�านวน	12	คน

	 	 	 3)		ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่ีเป็นประธาน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 กลุ่มละ	 1	 คน	

จ�านวน	12	คน

	 	 	 4)		ครูวิชาการกลุ ่มเครือข ่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	ๆ	กลุ่มละ	1	คนจ�านวน	12	คน

	 	 1.3	กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมการประชุมปฏิบัติการ

สัมมนาอิงผู ้ เชี่ยวชาญ	 เพ่ือประเมินรูปแบบการนิเทศ 

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์

เขต	1	จ�านวน	25	คน	ประกอบด้วย					

	 	 	 1)	 ผู้ประเมินรูปแบบ	 คือ	 ทรงคุณวุฒิ	

จ�านวน	9	คน	ดังนี้

	 	 	 	 1.1)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา

รูปแบบ	จ�านวน	3	คน

	 	 	 	 1.2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ	

จ�านวน	3	คน

	 	 	 	 1.3)	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิาร

การศึกษา	จ�านวน	3	คน

	 	 	 2)	 ผู้ร่วมประชุมปฏิบัติการเพ่ือประเมิน 

รูปแบบ	คือ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	รอง

ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และศกึษานเิทศก์

ทุกคน	

	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้

	 	 2.1	วิธีการนิเทศ	ประกอบด้วย	การนิเทศแบบ

คลนิกิ	การนเิทศแบบเน้นการพฒันาการนเิทศแบบตรวจตรา	

และการนิเทศแบบให้ผลผลิต	

	 	 2.2	การด�าเนินการนิเทศ	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 	 1)	การวางแผนการนิเทศ

	 	 	 2)	 การปฏิบัติการนิ เทศใช ้กิจกรรม 

การนิเทศ	แบบเข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	ด้วยกระบวนการใส่ใจ

ให้เป้าเข้าถงึพึง่ครูและการดูผล	ด้วยวธิกีารนเิทศ	4	วธิไีด้แก่	

1)	 การนิเทศแบบคลินิก	 2)	 การนิเทศแบบเน้นการพัฒนา	 

3)	การนเิทศแบบตรวจตรา	และ	4)	การนเิทศแบบให้ผลผลติ

	 	 2.3	การประเมินผลการนิเทศ

	 3.	 รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 มีองค์ประกอบของการด�าเนินการนิเทศโดยใช้

เอกสารประกอบงานวิจัยเป็นแนวทางด�าเนินการพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 จ�านวน	 3	 ชุด	 ประกอบด้วย	 

การวางแผนการนเิทศการปฏบิติัการนเิทศและการประเมนิ

ผลการนิเทศโดยใช้วิธีการนิเทศ	4	วิธี	ได้แก่	การนิเทศแบบ

คลนิกิการนเิทศแบบเน้นการพฒันาการ	การนเิทศแบบตรวจ

ตรา	และการนเิทศแบบให้ผลผลติ	โดยใช้กจิกรรมการนเิทศ

แบบเข้าใจ	 เข้าถึงพัฒนา	 และใช้กระบวนการใส่ใจ	 การให ้

เป้าการเข้าถึงการพึ่งครูและการดูผล
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	 4.	ขอบเขตด้านวิธีด�าเนินการวิจัย

	 	 การด�าเนนิการวิจยัรปูแบบการนเิทศเพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	

ครั้งนี้	ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขั้นตอนการวิจัยไว้	3	ระยะ	ดังนี้

	 	 ระยะที่	1	การศึกษาสภาพปัจจุบัน	ปัญหาและ

ความต้องการการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 ระยะที่	 2	 พัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 ระยะที่	 3	 ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์

เขต	1

	 5.	ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย	ระหว่างปีการศึกษา	

2557-2559

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 ได้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	ที่มีความเหมาะสม

	 2.	 ได้แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ	์เขต	1	ส�าหรบัผูบ้ริหาร

การศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และศึกษานิเทศก์น�าไป

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	

	 3.	 สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 สามารถน�ารูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	ไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความ

ต้องการการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 1.	 ศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 แนวปฏิบัติและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร		

ต�าราและงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ	 แล้วท�าการสังเคราะห์องค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

และสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยโดยก�าหนดตาม 

องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ซ่ึงก�าหนดองค์ประกอบและตัว 

บ่งชี้เป็นประเด็นค�าถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันการนิเทศ	

ปัญหาการนิเทศ	 	 ความต้องการการนิเทศเพ่ือพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		ซึ่งด�าเนินการดังนี้

	 	 1.1	 ร่างแบบสอบถามการวิจัยเพี่อการนิเทศ

แบบสอบถามเพือ่การวจิยัเรือ่ง		รปูแบบการนเิทศเพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์		 

เขต		1มีส่วนประกอบ		ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	 1	 ส อบถ ามข ้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที่	 2	 สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบันการนิเทศ

	 	 	 ตอนที่	 3	 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

การนิเทศ

	 	 	 ตอนท่ี	 4	 สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการการนิเทศ

	 	 1.2	 สร้างแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเป็น

แบบปรนัย	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 

น�าร่างแบบสอบถามเพือ่การวจิยัและแบบวดัความรูเ้กีย่วกับ

การนิเทศเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความเหมาะสม	 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ของอาจารย์ที่ปรึกษา		

	 	 1.3	ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย		และแบบวัด

ความรู ้เกี่ยวกับการนิเทศให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสมและประเมินคุณภาพโดยด�าเนินการระหว่างวันที	่	

21-25	เดือนกันยายน	2558	ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	ท่าน

ประกอบด้วย

	 	 	 1.3.1		 ดร.ศักดิ์สิทธิ์	 ฤทธิลัน	รองคณบดี

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

	 	 	 1.3.2		 ดร.ชนาธิป	 ส�าเริง	 ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4

	 	 	 1.3.3		 ดร.สมหวัง	 พันธะลีผู้อ�านวยการ 

กลุ ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา		

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 	 1.3.4		 ดร.เกษร		ทองแสน		ผู้อ�านวยการ 

กลุ ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา		

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต2

	 	 	 1.3.5		 ดร.ลานนิพนธ์	 เกษลา	 ต�าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 	 ผลการประเมินความเหมาะสมของ

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย	 และแบบวัดความรู ้มีความ 

เหมาะสมของแบบสอบถามเพือ่การวิจัยและแบบวัดความรู้

เก่ียวกับการนิเทศจากการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อค�าถามกับจุดประสงค์	 IOC	 (Indexes	 of	 Item-

Objective	Congruence)จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	5	ท่าน	พบว่า

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย	 ตอนที่	 1	 ด้านสภาพปัจจุบัน 

การนิเทศ	ตอนที่	2	ด้านสภาพปัญหาการนิเทศและแบบวัด

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	 0.98,	

0.94	 และ	 0.92	 เมื่อเทียบเกณฑ์มีความเหมาะสม	พบว่า 

ทุกฉบับอยู่ในระดับใช้ได้			  

	 	 1.4	น�าแบบสอบถามเพื่อการวิจัย	และแบบวัด

ความรู ้ เกี่ยวกับการนิ เทศที่ผ ่ านการตรวจสอบจาก 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา

และเสนอแนะเพิ่มเติม		

	 	 1.5	 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี

ปรกึษาอกีครัง้	แล้วน�าเครือ่งมอืการวจิยั	ทีส่ร้างขึน้ไปทดลอง

ใช้	(Try	out)	เพือ่หาคณุภาพกับผูบ้รหิารการศกึษา	(ผอ.เขต

และรองผอ.เขต)	ผูบ้ริหารสถานศกึษา		ศกึษานิเทศก์และครู

วิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์	เขต	2	ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย	ระหว่างวันที่	16-20	

เดือนพฤศจิกายน		2558		ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบสะดวกและให้

ครบตามคุณสมบัติของเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายดังรายละเอียด

แสดงในตารางที่	25	 	 	 	 	

   ผลการทดลองใช ้ 	 (Try	 out)	 ของ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและแบบวัดความรู ้เกี่ยวกับ 

การนิเทศมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อ 

การวิจัยทั้ง	2	ตอน	พบว่า	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	ตอนที่	1	 

อยู่ระหว่าง	 .46	ถึง	 .82	และตอนที่	2	อยู่ระหว่าง	 .54	ถึง	

.86		มีค่าความเชื่อมั่น	(rcc)	ทั้งฉบับเท่ากับ	.68	และ	.76	 

ตามล�าดับ	และแบบวดัความรู้เก่ียวกับการนเิทศ	พบว่า	มีค่า

ความยาก	(P)	อยู่ระหว่าง	.45	ถึง	.76	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	

อยู่ระหว่าง	.40	ถึง	.78	และมีค่าความเชื่อมั่น	(rcc)	ทั้งฉบับ

เท่ากับ.64		(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก	ง)

	 	 1.6	ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการในระยะที	่1	โดยการวจิยั

เชิงส�ารวจด้วยการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย

จ�านวน	 387คน	 จากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเพ่ือศึกษา

สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 และความต้องการการนิเทศ	 และ 

วัดความรู้เก่ียวกับการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนโดยการขออนุมัติผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	 จัดประชุมปฏิบัติ

การกับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ปัญหาและแนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเชิญ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่	 7-8	 	 เดือน

มกราคม	2559	ก�าหนด	2	 วัน	 	และน�าแบบสอบถามเพื่อ 

การวิจัยทั้ง	 4	 ตอน	 และวัดความรู้เก่ียวกับการนิเทศไป

สอบถามและวดักบักลุม่เป้าหมายก่อนประชมุ		(รายละเอยีด

กลุ่มเป้าหมายดังแสดงในตารางที่	24)	และให้ร่วมกันศึกษา
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ค้นคว้าเอกสาร	แนวคดิ	ทฤษฏ	ีนโยบาย		แนวพระราชด�ารสั

ของในหลวง	และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องส�าหรับใช้ประกอบการ

พจิารณาเกีย่วกบัแนวทางขององค์ประกอบหรอืตัวบ่งชีท้ีน่่า

จะเป็นปัจจัยในการส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพื่อ

น�าไปเป็นกรอบร่างรูปแบบการวิจัยในระยะที่		2		ต่อไป	

	 	 1.7	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม 

ความคิดเห็นและระดับความรู้เกี่ยวกับการนิเทศจากกลุ่ม 

เป้าหมาย	 ได้แก่สภาพปัจจุบันของการนิเทศปัญหาของ 

การนเิทศ	และความต้องการการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและผลการประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับ 

การนิเทศ	และด�าเนินการวิเคราะห์ผลดังนี้

	 	 	 1.7.1	ข้อมูลเชงิปริมาณทีไ่ด้จากแบบสอบ

เพื่อการวิจัยวิเคราะห์โดยหาความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จ�าแนกเป็นตอนดังนี้

	 	 	 ตอนที	่	1		วเิคราะห์ข้อมลูสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 	 	 ตอนที	่	2		วิ เคราะห ์ เ กี่ ย วกับสภาพ

ปัจจุบันการนิเทศ

	 	 	 ตอนที	่	3		วิ เคราะห ์ เกี่ ยวกับป ัญหา 

การนิเทศ

	 	 	 1.7.2	 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหาดังนี้

	 	 	 1)	 วิเคราะห์เอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฏ	ี

นโยบายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 2)	 วิเคราะห์ความต้องการการนิเทศจาก

แบบสัมภาษณ์ในตอนที่	4

	 	 	 3)		วเิคราะห์เกีย่วกบัองค์ประกอบหรือตวั

บ่งชี้การนิเทศที่เป็นปัจจัยในการส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนสูงขึน้	เพ่ือใช้ยกร่างรปูแบบของการนเิทศเพือ่พฒันาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 	 1.7.3	น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาวิจยัเชงิ

ส�ารวจของผลการประเมินสภาพปัจจุบันการนิเทศ	 ปัญหา

การนิเทศความต้องการการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและผลการวัดความรู้เก่ียวกับการนิเทศและ 

ผลการวิเคราะห์แนวคิด	 ทฤษฏี	 นโยบาย	 และเอกสารงาน

วิจัยที่เก่ียวข้องกับการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 	 แล้วสรุปเป็นประเด็นตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์	 เขต	1และยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระยะที่	2	ต่อไป

	 	 ระยะที่		2	พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 	 1.	ยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	

โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานตามนโยบาย

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	 จ�านวน	 

37	 คน	 รวมกับผู้วิจัยมาร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่าง 

รูปแบบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ในวันที่	 18-19	

เดือนกุมภาพันธ์	 2559	 โดยร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ที่ได้จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่	 	 1		

มาเป็นข้อมูลส�าหรับใช้ยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		ดังนี้

	 	 	 1.1		ร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงประกอบด้วยเอกสารประกอบ

งานวิจัย		จ�านวน		3		ชุดดังนี้		

	 	 	 1.2		ชุดที่	1	การวางแผนการนิเทศ

	 	 	 1.3		ชุดที่	2	การปฏิบัติการนิเทศ

	 	 	 1.4		ชุดที่	3	การประเมินผลการนิเทศ

   1.5		แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 2.	 น�ารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับร่าง	 และแบบสัมภาษณ์เสนอให้

อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความถูกต้องพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
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อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้ร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเหมาะสมและมีองค์

ประกอบที่สมบูรณ์	

	 	 	 3.	น�าร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนและแบบสมัภาษณ์ให้ผูเ้ชีย่วชาญชดุเดมิ		

ตรวจสอบความความเหมาะสมและความถูกต้องของร่าง 

รูปแบบและประเมินความเหมาะสม	ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ

แนะให้ปรับเกี่ยวกับการใช้ภาษาของรูปแบบและแบบ

สัมภาษณ์	 การใช้ค�าเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบกับตัว 

บ่งชี้การนิเทศที่ไม่ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องความเป็น

ปรนยัของข้อค�าถามของแบบสมัภาษณ์	และผลการประเมนิ

ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการวิจัยทั้ง	 3	 ชุดจาก 

ผู้เชี่ยวชาญพบว่า	มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 (x̄	 =	 4.61,	 S.D.	 =	 0.61)	 และความเหมาะสม 

ด้านเนื้อหา/ใบงาน/ประเมินผล	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เท่ากับ	

(x̄	=	4.72,	S.D.	=	0.63)	ส่วนด้านการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดเท่ากับ		(x̄	=	4.46,	S.D.	=	0.65)		 	

	 	 	 4.	 ปรับปรุงร่างรูปแบบการนิเทศเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสัมภาษณ์ตามที ่

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ	จึงได้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (ฉบับร่าง)	 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้เชี่ยวชาญและมีความเหมาะสม

	 	 	 5.	น�า	(ร่าง)	รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช ้กับกลุ ่มทดลอง	 

(Try	 out)	 ซึ่งโรงเรียนในกลุ ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสนิธุ	์เขต	1	กลุม่ละ	1	โรงเรยีน	ระหว่างวนัที	่7-11	เดอืน

มีนาคม	2559	โดยให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจ�ากลุ่ม

เครอืข่ายได้พิจารณาและคดัเลอืกโรงเรียนส�าหรับทดลองใช้

เครือ่งมอืวจิยัร่วมกบัผูบ้รหิารและครวูชิาการในโรงเรยีนโดย

เลือกแบบเจาะจงกับโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในกลุ่ม 

เครือข่าย	กลุ่มละ	1	โรงเรียน	และทดลองใช้เครื่องมือวิจัย

พร้อมเกบ็รวบรวมข้อมูลและน�าผลจากการทดลองใช้เคร่ือง

มือวิจัยในด้านปัญหา	 	 อุปสรรคข้อพกพร่องเพื่อมาสะท้อน

และวิเคราะห์ผลพร้อมปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง													

เพ่ือให้ได ้รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนที่มีความเหมาะสมและสมบูรณ์	

	 	 	 6.	 จัดประชุมปฏิบัติการโดยเชิญกลุ่มเป้า

หมายทีใ่ช้ในการวจัิยในระยะที	่2	คือ	กลุม่เป้าหมายท่ียกร่าง

รูปแบบ	(จ�านวน	37	คน)	มาร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของรูปแบบการวจัิยอีกคร้ังในวนัที	่28	เดือน	

มนีาคม	2559	และใช้แบบสมัภาษณ์ท้ัง	2	ฉบบัประเมนิความ

เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชีข้องรปูแบบการนเิทศ

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์

เขต	 1	 จากกลุ่มเป้าหมายที่ยกร่างรูปแบบแล้ววิเคราะห ์

สรุปผล

	 	 ระยะที่	3	ประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	

	 	 	 1.	ก�าหนดวนัประชมุปฏบิตักิารสมัมนาองิ

ผู ้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์	 

เขต	 1โดยเสนอขออนุมัติจัดประชุมปฏิบัติการสัมมนาอิงผู้

เชีย่วชาญและเชญิผูท้รงคณุวฒุแิละศกึษานเิทศก์ร่วมประชมุ

เพือ่ประเมินรูปแบบการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	 โดยการสัมมนาอิง 

ผูเ้ชีย่วชาญ	(Connoisseurship)	ในวนัที	่16	ธนัวาคม	2559	

ณ	ห้องประชุมแพรวาส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	ซึ่งก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้	

	 	 	 	 1.1	 กลุ่มเป้าหมายที่ประเมินรูปแบบ		

คือ		ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน

	 	 	 	 1.2		กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมรวม

กับผู้วิจัยคือ		จ�านวน		16		คน	

	 	 	 	 1.3		ด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพือ่ประเมินรูปแบบการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	จ�านวน	9	คน	(ดังรายนาม

ในการด�าเนนิการระยะที	่3	ข้อ	4.1)	ท�าการประเมินรูปแบบ

การนเิทศเพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยการสมัมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	 ด้วยการแสดงความ 

คดิเหน็ตามหลกัวชิาการของความสมบรูณ์ด้านองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต1และประเมินความ 

คิดเห็นตามแบบประเมินเพื่อยืนยันรูปแบบ

	 	 	 	 1.4		สรุปการยืนยันผลการประเมิน 

รปูแบบการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

เครื่องมือวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยแต่ละระยะ	

ดังนี้

	 ระยะที่	1	ใช้เครื่องมือในการวิจัย	ดังนี้

	 	 1.		แบบสอบถามเพื่อการวิจัยจ�านวน	1	ฉบับ

	 	 2.	 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการนิเทศจ�านวน	 1		

ฉบับ

	 ระยะที่	2	ใช้เครื่องมือวิจัย	ดังนี้

	 	 1.	 ร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจ�านวน	1	ฉบับ

	 	 2.		แบบประเมินร่างรูปแบบจ�านวน	1	ฉบับ

	 	 3.	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจ�านวน	 1		

ฉบับ

	 	 4.		เอกสารประกอบงานวิจัยจ�านวน	3	ชุด

 	 5.		แบบประเมินเอกสารประกอบงานวิจัย
จ�านวน		1	ฉบับ
	 ระยะที่	3	ใช้เครื่องมือวิจัย	ดังนี้

	 	 1.	 รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

	 	 	 2.		แบบประเมนิรปูแบบการนเิทศเพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ท�า 

การวิจัย	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

	 1.		สอบถามความคดิเหน็กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	387	

คน	โดยใช้แบบสอบถามเพื่อการวิจัย	จ�านวน	1	ฉบับ	และ

วัดความรู้เกี่ยวกับการนิเทศโดยขออนุมัติผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	

จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ปัญหา	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ประเมินความรู้เกี่ยวกับการนิเทศกับกลุ่มเป้าหมายและ 

น�าผลจากการศึกษาทฤษฎี	 เอกสาร	 งานวิจัย	 และผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	

ความต้องการการนิเทศ	 และผลจากการวัดความรู้เกี่ยวกับ

การนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน		มาก�าหนดเป็น

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การนิเทศเพื่อยกร่างรูปแบบ 

ซึ่งด�าเนินการในวันที่	7-8	เดือน	มกราคม	2559				

	 2.	 ร่างรูปแบบและส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

เพื่อให้การเสนอแนะ	 และทดลองใช้รูปแบบในโรงเรียนกับ

กลุ่มทดลอง	(Try	out)	จ�านวน	12	โรงเรียน	พร้อมปรับปรุง

ร่างรูปแบบในส่วนทีไ่ม่สมบรูณ์และได้ร่างรปูแบบทีผ่่านการ

ทดลองใช้		ประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ขององค์

ประกอบและตัวบ่งช้ีการนเิทศของร่างรปูแบบโดยขออนมุติั

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์	เขต	1	ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินความ

เหมาะสมความเป็นไปได้ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

การนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ

ประเมินร่างรูปแบบและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ

กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นผู ้ร่วมยกร่างรูปแบบ	 และประเมิน 

ร่างรูปแบบจ�านวน	37	คน	ในวันที่	28	เดือน	มีนาคม	2559			

	 3.	 ประเมินและยืนยันรูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน9	คนในวันที่		6	ธันวาคม	2559		

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้

	 	 1.1	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือ 

การวิจัย	 โดยหาความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและน�าข ้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	และจ�าแนกเป็นตอนดังนี้

	 	 	 ตอนที่	 1	 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยการแจกแจงความถี่	 หาค่าเฉลี่ย		

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และร้อยละแล้วน�าเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรียง

	 	 	 ตอนที่	 2	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ

ปัจจุบันการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1โดยหาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	แล้วน�าเสนอในรปูในรปูตารางประกอบความ

เรียง	 โดยแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของ	 (บุญชม		 

ศรีสะอาด,	2545)	คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ

	 	 	 4.51–5.00	 หมายความว่ามีระดับปฏิบัติ

มากที่สุด	

	 	 	 3.51–4.50	 หมายความว่ามีระดับปฏิบัติ

มาก

	 	 	 2.51–3.50	 หมายความว่ามีระดับปฏิบัติ

ปานกลาง

	 	 	 1.51–2.50	 หมายความว่ามีระดับปฏิบัติ

น้อย

	 	 	 1.00–1.50	 หมายความว่ามีระดับปฏิบัติ

น้อยที่สุด

	 	 	 ตอนที่	 3	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

การนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสนิธุ	์เขต	1	โดยหาค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

แล้วน�าเสนอในรูปในรูปตารางประกอบความเรียง	โดยแปล

ความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของ	(บญุชม		ศรีสะอาด,	2545)

คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ

	 	 	 4.51–5.00	 หมายความว่ามรีะดบัปัญหา

มากที่สุด	

	 	 	 3.51–4.50	 หมายความว่ามรีะดบัปัญหา

มาก

	 	 	 2.51–3.50	 หมายความว่ามรีะดบัปัญหา

ปานกลาง

	 	 	 1.51–2.50	 หมายความว่ามรีะดบัปัญหา

น้อย

	 	 	 1.00–1.50	 หมายความว่ามรีะดบัปัญหา

น้อยที่สุด

	 	 1.2	วเิคราะห์ผลการวดัความรูเ้กีย่วกับการนเิทศ

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์

เขต	1โดยหาค่าความถี	่และร้อยละ	แล้วน�าเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรยีงโดยแปลความหมายข้อมลูตามเกณฑ์ของ	

(บุญชม		ศรีสะอาด,	2545)

	 	 80.00-100.00		หมายความว่า	มคีวามรูเ้กีย่วกบั

การนิเทศระดับมากที่สุด	

	 	 70.00-79.00			หมายความว่ามคีวามรูเ้ก่ียวกับ

การนิเทศระดับมากมาก																								

	 	 60.00-69.00	 หมายความว่ามคีวามรูเ้กีย่วกบั

การนิเทศระดับพอใช้

	 	 50.00-59.00	 หมายความว่ามคีวามรูเ้กีย่วกบั

การนิเทศระดับน้อย		

	 	 ต�่ากว่า	50.00		หมายความว่ามีความรู้เกี่ยวกับ

การนิเทศระดับน้อยที่สุด						

	 	 1.3	วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากผลการประเมนิร่าง

รูปแบบผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured		

Interview)	 	 จากกลุ่มเป้าหมายที่ยกร่างรูปแบบ	 และผล 

การสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 โดยหาค่าความถี่	 ร้อยละ	
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จากผลการพิจารณาระดบัความเหมาะสมและเป็นไปได้	และ

แปลความหมายตามเกณฑ์ของ	(บุญชม		ศรีสะอาด,	2545)

	 	 80	-	100		 	 หมายความว่า	มคีวามเหมาะสม

และเป็นไปได้มากที่สุด

	 	 70	-	79			 	 หมายความว่า	มคีวามเหมาะสม

และเป็นไปได้มาก

	 	 60	-	69		 	 หมายความว่า	มคีวามเหมาะสม

และเป็นไปได้ปานกลาง

	 	 50	-	59	 	 หมายความว่ามีความเหมาะสม

และเป็นไปได้น้อย

	 	 ต�า่กว่า		50.00	หมายความว่า	มีความเหมาะสม

และเป็นไปได้น้อยที่สุด

	 	 1.4	วเิคราะห์ผลการประเมนิความเหมาะสมของ

เอกสารประกอบการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางด�าเนินการ

นิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ ์	 เขต	 1	 โดยการประเมินความคิดเห็นจากผู้

เชีย่วชาญ	และผลการประเมินรูปแบบจากความคดิเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และแปลความหมายตามเกณฑ์คุณภาพของ	

(บุญชม		ศรีสะอาด,	2545)	คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ

	 	 4.51–5.00	หมายความว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมากที่สุด	

	 	 3.51–4.50	หมายความว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก

	 	 2.51–3.50	หมายความว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับปานกลาง

	 	 1.51–2.50	หมายความว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับน้อย

	 	 1.00–1.50	หมายความว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับน้อยที่สุด

	 2.	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยก�าหนดการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพจ�าแนกตามส่วนประกอบของข้อมูลเชิง

คุณภาพโดยหาค่าความถี่สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลและวิธี

การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย	(Analytic	Induction)	ดังนี้

	 	 2.1	 วิ เคราะห ์จากผลการวิ เคราะห ์และ

สังเคราะห์เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.2	 วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ความต้องการการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสังกัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	1	โดยจ�าแนกเป็นประเด็นตาม

กรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

	 	 2.3		วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับ

ร่างรูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์		เขต		1	 	

	 	 2.4		วิเคราะห์ข้อมูลเหตุผลประกอบและข้อ

เสนอแนะจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

	 	 2.5		วเิคราะห์ข้อมลูจากผลการประเมนิและข้อ

เสนอแนะผลการพิจารณาจากแบบประเมินรูปแบบการ

นิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ ์	 เขต	 1	 โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ในการสัมมนาอิง 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปและยืนยันข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม

เพื่อการวิจัยและแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการนิเทศดังนี้

	 1.	หาค่าความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา	โดยวธิกีารหาดัชนี

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์	 (IOC	 :	 Index	 of	 Item	

Objective	 Congruence)	 ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ	 (สมนึก	 	 ภัททิยธนี,

2546)

	 2.	หาค่าความยากค่าอ�านาจจ�าแนก	และหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการนิเทศตามวิธีการของ

โลเวท	(Lovett	Method)	(สมนึก	ภัททิยธนี,	2546)
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ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1.	สภาพปัจจุบนั	ปัญหาและความต้องการการนิเทศ

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

พบว่า	1)		ด้านสภาพปัจจบุนัการนเิทศเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีการปฏิบัติ 

การนเิทศในปัจจบุนัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัการปฏบัิติมาก 

ทกุด้าน	และด้านการประเมินผลการนิเทศมีระดบัการปฏบิตัิ

มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ด้านการวางแผนการนิเทศ	 และ 

ด้านการปฏิบัติการนิเทศมีระดับการปฏิบัติน ้อยที่สุด	 

2)	 ด้านสภาพปัญหาการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน	 พบว่ามีสภาพปัญหาการนิเทศอยู ่ในระดับ 

การปฏิบตัมิากทกุด้านและด้านการปฏบิตักิารนิเทศมีระดบั

การปฏบัิตมิากทีสุ่ด	รองลงมา	คอื	ด้านการวางแผนการนเิทศ	

และ	3)		ด้านความต้องการการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 พบว่าด้านการวางแผนการนิเทศ	 การปฏิบัติ

การนิเทศ	 และการประเมินผลการนิเทศ	 ผู้นิเทศจะต้องมี 

การวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ	และจะต้องให้

มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันก่อนปฏิบัติการนิเทศขณะ

ด�าเนินการนิเทศและเมื่อสิ้นสุดการนิเทศ	 ด้วยกิจกรรม 

PLC	 (Professional	 Learning	 Communityหรือ	 AAR	

(After	Action	Review)	เพื่อสะท้อนผลในทุกระยะ	ๆ	ของ

การนิเทศระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศและผู้ที่เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

พบว่า	 มีความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อย

	 2.	 ยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	โดยการศกึษาค้นคว้า

เอกสาร	 งานวิจัย	 และสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้

จ�านวน	3	องค์ประกอบ	40	ตัวบ่งชี้	คือ	1)	ด้านการวางแผน

การนิเทศ	จ�านวน	10	ตัวบ่งชี้	2)	ด้านการปฏิบัติการนิเทศ	

จ�านวน	20	ตวับ่งชี	้และใช้วิธีการนเิทศ	ได้แก่การนเิทศแบบ

คลินิก	 การนิเทศแบบเน้นการพัฒนา	 การนิเทศแบบตรวจ

ตรา	 การนิเทศแบบให้ผลผลิต	 และ	 3)ด้านการประเมินผล

การนเิทศ	จ�านวน10	ตวับ่งชี	้โดยก�าหนดร่างรปูแบบเป็นชดุ

เอกสารประกอบการวิจัยตามองค์ประกอบของการนิเทศ

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จ�านวน	3	ชุด	ประเมิน

ร่างรูปแบบจากกลุ่มเป้าหมายและทดลองใช้ร่างรูปแบบ

	 3.	 ประเมินรูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยผูท้รงคณุวุฒ	ิพบ

ว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุทกุ

ด้านและมีด้านความเหมาะสมมากที่สุดรองลงมาคือด้าน

ความเป็นประโยชน์		

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 ประกอบด้วย	 1)	 การวางแผนการนิเทศ		 

2)	 การปฏิบัติการนิเทศโดยใช้วิธีการนิเทศ	 ได้แก่การนิเทศ

แบบคลินิก	 การนิเทศแบบเน้นการพัฒนา	 การนิเทศแบบ

ตรวจตรา	 และการนิเทศแบบให้ผลผลิต3)	 การประเมินผล

การนิเทศ	 สามารถใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการนิเทศ

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

	 	 1.2	 รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนประกอบด้วย1)	 การวางแผนการนิเทศ		 

2)	การปฏิบัติการนิเทศ	โดยใช้วิธีการนิเทศ	ได้แก่	การนิเทศ

แบบคลินิก	 การนิเทศแบบเน้นการพัฒนา	 การนิเทศแบบ

ตรวจตรา	และการนิเทศแบบ	ให้ผลผลิต	3)	การประเมินผล

การนเิทศ	และใช้กิจกรรมการนเิทศแบบเข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

ด้วยกระบวนการนิเทศ	 การใส่ใจ	 	 การให้เป้า	 การเข้าถึง		 

การพึ่งครู	 และการดูผล	 จะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นได้	 ดังนั้น

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ควรจัดการฝึกอบรม

และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวการนิเทศเพื่อพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้บริหารและครูวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ผู้บริหารและครูวิชาการในสถานศึกษาได้มี

ทักษะการนิเทศ	 มีความมั่นใจในการนิเทศ	 	 และสามารถ

ด�าเนินการนิเทศตามรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งจะส่ง

ผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้บรรลคุ่าเป้าหมาย	ทีท่าง

สถานศึกษาก�าหนดไว้	

	 	 1.3	 รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1	ประกอบด้วย																			

1)	การวางแผนการนิเทศ	2)	การปฏิบัติการนิเทศ	โดยใช้วิธี

การนิเทศ	 ได้แก่	 การนิเทศแบบคลินิก	 การนิเทศแบบเน้น

การพัฒนา	 การนิเทศแบบตรวจตรา	 และการนิเทศแบบ 

ให้ผลผลิต	3)	การประเมินผลการนิเทศ	และใช้กิจกรรมการ

นิเทศ	 แบบเข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนาด้วยกระบวนการนิเทศ	 

การใส่ใจ	 การให้เป้า	 การเข้าถึง	 การพ่ึงครู	 และการดูผล		 

โดยมเีอกสารประกอบงานวิจยัใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิ

การตามรูปแบบ	 และได้ผ่านการประเมินรูปแบบจากผู้ทรง

คณุวฒุ	ิด้านความเหมาะสม	ความมปีระโยชน์	และความเป็น

ไปได้	จงึเป็นรปูแบบทีม่คีวามเหมาะสมดงันัน้จงึควรมกีารส่ง

เสรมิให้มกีารใช้รปูแบบนีเ้พือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ในส�านักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษาอื่น	 ๆ	 ให้กว้างมากยิ่งขึ้น	

ควรมปีระชมุ		อบรม	สมัมนาเพือ่ร่วมกันวิเคราะห์ความเป็น

ไปได้	 ของรูปแบบรูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 1	 และก�าหนด

เป็นนโยบายเพือ่	ให้มกีารปฏิบตัอิย่างจรงิจงั	และควรท�าเป็น

โครงการนเิทศพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยใช้รปูแบบ

การนเิทศทีส่ร้างขึน้และให้ก�าหนดปฏิทนิการนเิทศโดยผ่าน

ความร่วมมอืจากผูน้เิทศและผูร้บัการนเิทศทัง้ระดับเขตพืน้ที่

การศึกษาในทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน

	 	 1.5	ให้มีการประเมินผลการด�าเนนิการเป็นระยะ

และมีการสะท้อนผลการด�าเนินการนิเทศในทุกขั้นตอน 

ด้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ในส่วนของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา		

โรงเรียน		ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ		แล้วน�าผลการสะท้อน

แต่ละขัน้ตอนมาเป็นข้อมลูในการปรบัปรุงคณุภาพการนเิทศ

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอจนเป็นวงจรคุณภาพของ 

การนิเทศ	PDCA				

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรท�าการวจิยัเกีย่วกบัสมรรถนะการนเิทศ

กับกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 ศึกษานิเทศก์ครูผู้สอน	 ครูวิชาการ		 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	และผูบ้รหิารการศกึษาหรอืบคุคลอืน่ๆ																	

ที่สนใจ

	 	 2.2	 ควรท�าการศึกษาและวิจัยการใช้รูปแบบ 

การนิเทศในสังกัดหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น	 ๆ	 

เช่น	 การศึกษาท้องถิ่น	 การศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัยหรือในสถานศึกษาเอกชน

	 	 2.3	 ควรท�าการวิจัยเปรียบเทียบในประเด็น 

การนิเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผล

สัมฤทธิ์จากผู ้นิเทศในระดับโรงเรียน	 กับผู ้นิเทศจาก

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่
เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี

A Developing a Blended learning Model Using Activity Based learning with an
 E-Mentor System for Improving Problem Solving Abilities of Undergraduate 

Students

สิทธิโชค	พรรค์พิทักษ์1,	ทรงศักดิ์		สองสนิท2	และ	สนิท		ตีเมืองซ้าย3 
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	 	 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนสอนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในกลุ่มเอกสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์	 	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2)	เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใช้การเรยีนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มรีะบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนบัสนุน	เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแกป้ญัหา
ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 3)	 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 พบว่า	 สภาพการเรียนการสอนมีการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก	 
ขาดการฝึกปฏิบัติ	ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือดึงดูดผู้เรียน	ผู้สอนเน้นตัวเองเป็นหลัก	การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนก็
น้อยและปัญหาที่ส�าคัญของผู้เรียน	คือ	 เมื่อไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย	อยากซักถามก็ไม่มีโอกาสได้ซักถามหรือแสดงความคิด
เหน็ต่าง	ๆ 	การเรยีนการสอนส่วนมากผูส้อนเน้นผู้เรียนทีส่นใจ		และจะปล่อยปละผูเ้รยีนทีไ่ม่ค่อยสนใจเรยีน	ไม่มกีารท�างาน
ร่วมกนัเป็นทมีเท่าทคีวร	2)	รปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานท่ีมีระบบพีเ่ลีย้งออนไลน์
สนับสนุน		เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี		มี	6	องค์ประกอบ	1)		ด้านหลักการของ
รปูแบบการเรยีนรู	้2)		ด้านผู้เรียน	3)	ด้านเน้ือหาวิชา	4)	ด้านวตัถปุระสงค์ของรปูแบบการเรยีนรู้	5)	ด้านการจดักระบวนการ
เรียนการสอน	 และ	 6)	 ด้านการวัดและการประเมินผล	 ซึ่งทั้ง	 6	 องค์ประกอบนี้	 มี	 4	 ขั้นตอน	 1)	 ขั้นเตรียมความพร้อม	 
2)	ขั้นเผชิญปัญหา	3)	ขั้นสะท้อนผลการคิดแก้ปัญหา	4)	สรุปและประเมินผลสู่ความส�าเร็จ
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ABSTRACT

	 This	research	aimed	1)		To	study	the	conditions	and	problems	of	teaching	and	learning	management	
of	undergraduate	students	in	the	computer	science	field	of	Rajabhat	Maha	Sarakham	University		2)		to	
develop	a	blended	learning	model	using	activity	based	learning	with	an	e-mentor	system	for	improving		
problem	solving	abilities	of	undergraduate	students,		and	3)		to	tryout		the		blended	learning	model	
using	 activity	 based	 learning	with	 an	 e-mentor	 system	 for	 improving	 	 problem	 solving	 abilities	 of	
undergraduate	students.	activity	based	learning	with	an	mentor-online	system	for	improving		problem	
solving	abilities	of	undergraduate	students.
	 The	study	found	that		1)	The	overall	problem	and	need	of	the	undergraduate	students	for	a	
blended	learning	model	in	Rajabhat	MahaSarakham	University,	teaching	and	learning	conditions	have	a	
lot	of	teaching	and	learning	that	emphasizes	content.	Lack	of	practice	lack	of	activities	that	promote	or	
attract	learners	The	teacher	emphasizes	himself	primarily.	Participation	in	teaching	and	learning	is	minimal	
and	the	important	problem	of	learners	is	when	they	do	not	understand	or	have	questions.	Would	like	
to	ask	questions	and	have	no	chance	to	ask	questions	or	express	opinions	Most	of	the	teaching	and	
learning	of	the	instructor	focuses	on	students	who	are	interested.	And	will	release	students	who	are	not	
interested	in	studying	There	is	no	working	team	as	much	as	it	should	be.	2)	The	blended	learning	model	
using	 activity	 based	 learning	with	 an	 e-mentor	 system	 for	 improving	 	 problem	 solving	 abilities	 of	
undergraduate	students	comprised	6	element	;	1)	The	principles	of	the	learning	model	2)	The	learners	
3)	The	content	of	the	subjects	4)	The	objectives	of	the	learning	model	5)	The	teaching	and	learning	
process	management	and	6)	The	measurement	and	evaluation	which	all	6	elements	have	5	steps	1)	
Introduction	2)	Motivation	3)	Mission	4)	Discussion	5)	Summary	and	implementation		3)	The		results	from	
the	tryout	the	blended	learning	model	using	activity	based	learning	with	an	e-mentor	system	for	improving		
problem	solving	abilities	of	undergraduate	students.	1)	The	efficiency	of	the	lesson	according	to	the	
blended	learning	model	using	activity-based	learning	as	a	base	with	electronic	support	system	To	promote	
problem	solving	abilities	for	undergraduate	students,	equal	to	1.02	2)	Learning	achievement	of	learners	
learning	through	a	blended	learning	model	using	activity-based	learning	as	a	base	with	electronic	support	
systems	To	promote	problem-solving	ability	for	undergraduate	students	Higher	than	normal	learning	
styles	Which	differ	significantly	at	the	level	of	.05	3)	The	results	of	the	satisfaction	of	learners	studying	
with	the	blended	learning	model	using	activity-based	learning	as	a	base	that	has	electronic	support	
systems	to	support	problem-solving	ability	for	undergraduate	students	At	a	high	level

KEYWORDS: 	BLENDED	LEARNING	MODEL	/	ACTIVITY	BASED	LEARNING	/		E-MENTOR	SYSTEM	/		
																		IMPROVING	PROBLEM	SOLVING	ABILTIES
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บทน�า   
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทที่ส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาในทุก
ระดับของการศึกษา	 (Davidson	 M.,	 Lickona.	 T.,	 &	
Khmelkov,	V.,	2007).	Smart	and	good	schools.	ใน
ลักษณะต่าง	ๆ 	อาท	ิการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน	Computer	
Assisted	Instructor	ระบบสื่อผสม	(Multimedia)	ระบบ
สารสนเทศ	(Information	System)	ระบบฐาน	ข้อมูล	(Data	
System)	ระบบปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	
และระบบอินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 เป็นต้น	 อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ	 ที่	 21	 
ซึง่ผูเ้รยีนต้องมคีวามสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ	 และปฏิบัติงาน	 ได้หลากหลาย	 โดยอาศัย
ความรู้ในหลายด้าน	 อาทิ	 ความรู้	 ด้านสารสนเทศ	 ความรู้
เกี่ยวกับสื่อ	 และความรู้ด้าน	 เทคโนโลยี	 (Panit,	 2012)	 
วัสดุและอุปกรณ์ด้านดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิต
ประจ�าวัน	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้	 การท�างาน	 แม้กระทั่ง
ความบันเทิงก่อให้เกิดผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านจาก 
การสื่อสารทางเดียวเป็นหลายมิติ	 ผู้ใช้กลายมาเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการสื่อสารข้อมูล	 เป็นผู้ส่งสารมากกว่าจะเป็นเพียง
ผู้รับสารเท่านั้น	ในด้านการเรียนการสอน	สิ่งที่มาพร้อมกับ	
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล	 คือ	 การสนับสนุนการเรียนรู ้ของ
ประชาชนซึง่ช่วยส่งเสริมคุณภาพของมนุษย์และแรงงาน	เช่น	
การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	 e-Learning	 ฯลฯ	 
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ทีน่�าสู่การพัฒนาความสามารถใน
การอยูก่บั	ยคุเศรษฐกจิดจิิตอล	ได้อย่างมีความสุข	เป็นเรือ่ง
ทีส่�าคญัส�าหรบัเดก็	ประชาชนและประเทศชาต	ิไม่มีประเทศ
ใดหลีกเลี่ยงได้	 ต้องการบูรณาการเจตคติและทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเจตคติและทักษะทางภาษาที่ใช้
เพื่อการสื่อสารในการสื่อสารบนช่องทาง	 เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบันานาชาต	ิ(กาญจนา	วัธนสนุทร,	2557)
								ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลผู้เรียนรุ่นใหม่เป็นรุ่นเครือข่าย
ออนไลน์	 ซึ่งจะเรียนได้ดีเมื่อมีส่วนร่วมและรู้สึกสนุกกับ 
การเรียนที่มี	 การโต้ตอบทั้งในสถานการณ์จ�าลอง	 หรือเกม 
ที่แสดง	 บทบาทเสมือนจริงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 
มกีารเรยีนรู	้ด้วยตนเองทกุทีทุ่กเวลาผ่านโทรศัพท์มือถอืและ

แท็บเล็ต	 ผู้เรียนยุคใหม่จึงต้องการเรียนรู้แบบใหม่	 ซึ่งเป็น 
การเรียนรู้	ส่วนบุคคล	โดยรับรู้ว่าบุคคล	มีความแตกต่างกัน
ทัง้ด้านส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้เครือข่ายทางการเรียนรู้และ
เครื่องมือในการเรียนรู้บนเว็บ	บุคคลมี	อุปกรณ์สื่อสาร	และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	 มีเครือข่าย	 และมีการสื่อสารทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม	 มีการร่วมมือกันตามความ
สนใจ	และมีเป้าหมายเดียวกัน	ในโลกของสังคมออนไลน์ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ทกุคนมีเสยีง	ทีส่ามารถเล่าเร่ืองราวของตนเอง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 โดยผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
แบบพกพามากยิ่งขึ้น	 ทั้งทางเฟซบุ๊ก	 ทวิตเตอร์และยูทิวบ์	
จึงเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เรียกว่า	 “การเรียนรู้
แบบผสมผสาน”	 ดริสคอลล์	 (Driscoll,	 2002)	 อธิบายว่า	
การเรียนรู ้	 แบบผสมผสานเป็นการรวมหรือผสมผสาน
เทคโนโลยีของเว็บ	 เข้าด้วยกันกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนแบบดั้งเดิม	(Face	to	Face	Instruction)ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ซอยล์และมูเนน	 (Collis	 &	Moonen,	 2001)	 ที่กล่าวว่า	 
การเรียนรู ้แบบผสมผสานเป็นการ	 ผสมผสานระหว่าง 
การเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียน	แบบออนไลน์เข้าด้วย
กัน	 ซึ่งมีทั้งส่วนประกอบที่เป็น	 การเรียนในห้องเรียน	 และ
การเรียนแบบออนไลน์	 โดยใช้	 องค์ประกอบของการเรียน
แบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่าง	 ของการเรียนในห้องเรียน	
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้เริ่มน�าเทคโนโลยีท่ีทัน
สมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน	
								การที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 โดยการน�า	
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์	 ผ่านเว็บไซต์	 (Web-Based	
Instruction)	เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์จากการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บร่วมกับการผสม
ผสานทฤษฎีการสอนเข้าด้วยกัน	เพื่อตอบสนอง	ความแตก
ต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิด	 การเรียนรู้ได้
อย่างเท่าเทียมตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่	 (Singpromma,	
2013)	ซึ่งด้วยวิธีนี้จะเอื้อให้ผู้เรียนมี	อิสระในการเรียน	และ
สามารถบรหิารเวลาของตนเอง	ได้ว่าจะเรยีนเมือ่ไหร่	ทีไ่หน	
และสามารถวางแผนการใช้	สารสนเทศให้เกดิประโยชน์	และ
ตรงกับความต้องการ	มากที่สุด				
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	 จากที่กล่าวมาข้างตน้ผูว้ิจัยเลง็เห็นความส�าคญัของ
การส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ	สภาพ
แวดล้อม	สือ่การเรยีน	และอ�านวยความสะดวกเพือ่ให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้	 รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้	ทัง้น้ี	ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง	 ๆ	 ผู ้ วิจัยจึงมีความสนใจอยาก 
จะพฒันาระบบช่วยเหลอืการจดัการเรยีนการสอนโดยอาศยั
แนวคิดจากการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานมา 
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา	 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร		
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		โดยรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน		โดยใช้การเรียนรู้แบบกจิกรรมเป็นฐานทีมี่ระบบ
พี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิด
แก้ปัญหาส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร	ีเป็นการบรูณาการจาก
กระบวนการพีเลี้ยง	 ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมอย่างหนึ่งที่น�า
มาใช้พัฒนาศักยภาพบุคคลซ่ึงพัฒนาทั้งผู้ได้รับการอุปถัมภ์
และผู้ที่เป็นพ่ีเลี้ยง	 ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน	 โดยใช ้
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ผ่านทางเว็บ
แอพพลเิคชัน่	ClassStart.org	ซึง่เป็นระบบจัดการการเรียน 
การสอนออนไลน์ ท่ีน�ามาใช ้	 เพื่อการรองรับรูปแบบ 
การบริหารจัดการการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร		และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียน 
การสอนที่มีความยืดหยุ่น	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนได้อย่างสะดวก	 เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย	
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา	อีกทั้งผู้เรียนไม่ต้องติดตั้งระบบใด	ๆ	
ทั้งสิ้น		ในการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายที่มี
ระบบพ่ีเลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	 ไม่ใช่การจัดการเรียนรู้โดย
การน�าเนื้อหาวางลงบนเครือข่ายเท่านั้น	 แต่ต้องให้โอกาส 
ผู้เรียนในการส่ือสาร	 อภิปรายท�างานร่วมกันบนเครือข่าย	
เป็นงานเดี่ยว	 งานคู่	 หรืองานกลุ่ม	 เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย 
การเรยีนรู้ร่วมกนั	โดยเน้นความส�าคญัของการให้มีการแลก
เปลี่ยนความรู้	โดยอาศัยศักยภาพพัฒนาการความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์	 นอกจากนี้คุณค่าและ
ประสิทธผิลของกิจกรรมการเรียนการสอนทีมี่การผสมผสาน

กิจกรรมและเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้บนเว็บด้วยเว็บ 
แอพพลิเคชั่น	 (Classtart.org)	 โดยอาศัยศักยภาพ 
การพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์	
ซึง่ผูว้จิยัเหน็ถงึความเป็นไปได้ในการพฒันารปูแบบการเรยีน
แบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มี
ระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	 เพื่อส่งเสริมความสามารถ
การคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 อันจะเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงาน	 หรือสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการน�ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ไปด�าเนินการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนสอน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชาเกี่ยวข้อง 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดย
ใช้การเรยีนรูแ้บบกจิกรรมเป็นฐานท่ีมรีะบบพ่ีเลีย้งออนไลน์
สนบัสนนุเพือ่ส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี		
								 3.	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใช้การเรยีนรูแ้บบกจิกรรมเป็นฐานทีม่รีะบบพีเ่ลีย้ง
ออนไลน์สนับสนุนเพ่ือส ่งเสริมความสามารถการคิด 
แก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี								

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยใช ้ วิธีการวิจัยและพัฒนา	
(Research	 and	Development)	 ซึ่งแบ่งการวิจัยเป็น	 3	
ระยะ	 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัย
น�าเสนอขอบเขตการวิจัยดังนี้	
	 1.	 ขอบเขตการวิจัยระยะที่	 1	 เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจบุนัปัญหาและความต้องการในการจดัการเรยีนสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
	 	 1.วัตถุประสงค์ย่อย
																	 1.1.	เพือ่ส�ารวจสภาพปัจจบุนั	ปัญหาและ
ความต้องการในการจัดการเรียนสอนของนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 	 1.2	 เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็น	
(Needs	Assessment)	จะเป็นการเปรียบเทยีบสภาพทีค่วร
จะเป็นกับสภาพที่เป็นจริง	 จากการส�ารวจสภาพปัจจุบัน	
ปัญหาและความต้องการ	
																			1.3		 เพือ่ศึกษาและสงัเคราะห์องค์ประกอบ
จากเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 2.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		
	 	 	 2.1		ประชากร	ทั้งหมดจ�านวน	345	คน	
	 	 	 2.2		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่	 1		
จ�านวน	260	คน	ได้จาก
	 	 	 	 1)		อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี	 จาก	7	คณะ	16	สาขา	 โดยก�าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างใช้การค�านวณจากสูตร	Krejcie	and	Morgan	
ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	40	คน	
																							 2)		นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่	2	จาก	
16	 สาขาวิชา	 โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้การ
ค�านวณจากสูตร	 Krejcie	 and	Morgan	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	
จ�านวน	220	คน
	 2.	ขอบเขตการวิจยัระยะที	่2	เพือ่พฒันารูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน
ทีมี่ระบบพ่ีเลีย้งออนไลน์สนับสนุนเพือ่ส่งเสริมความสามารถ
การคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี		
	 	 1.	วัตถุประสงค์ย่อย
	 	 	 1.1	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใช้การเรยีนรู้แบบกจิกรรมเป็นฐานทีมี่ระบบพีเ่ล้ียง
ออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้
ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	
																		1.2		 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกจิกรรม
เป็นฐานทีม่รีะบบพ่ีเลีย้งออนไลน์สนับสนุนเพือ่ส่งเสริมความ
สามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	
	 	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่	2	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	จ�านวน	10	คน	ได้แก่	
														 	 2.1)		กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	ส�าหรับการพัฒนารูป
แบบฯ	จ�านวน	5	คน

	 	 2.2)	 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	จ�านวน	5	คน																																			
	 3.	 ขอบเขตการวิจัยระยะที่	 3	 เพ่ือศึกษาผลการใช้
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	เพื่อส่ง
เสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
	 	 1.		วัตถุประสงค์ย่อย
	 	 	 1.1		เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ตามรปู
แบบการเรียนรู้
				 	 	 1.2	 เพื่ อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทาง 
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
																 1.3		เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหาของผูเ้รยีนทีเ่รียนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ตาม
รูปแบบการเรียนรู้
																 1.4	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้
แบบกจิกรรมเป็นฐานทีม่รีะบบพ่ีเลีย้งออนไลน์สนบัสนนุเพือ่
ส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
	 	 2.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
													 	 1.2		ประชากร	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่	 3	 ได้แก่	 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตร		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ลงทะเบียน
รายวิชา	 5012204	 ระบบเครือข่าย	 จ�านวน	 3	 (2-3-6)	
หน่วยกิต		ในภาคเรียนที่		1	ปีการศึกษา	2560		จ�านวน	2	
กลุ่มวิชา	รวมทั้งหมดจ�านวน		97		คน
              2.2	 กลุ ่ม ตัวอย ่าง	 ได ้แก ่ 	 นักศึกษา 
ปริญญาตรี	 ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	
57คน	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ ่ม	 (Cluster	
Sampling)	 ด้วยวิธีการจับฉลาก	 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	
จ�านวน	30	คน	และกลุ่มควบคุม	จ�านวน	27	คน
	 3.		ขอบเขตด้านเนื้อหา		
	 	 เนือ้หาทีใ่ช้ในการพฒันารายวิชาระบบเครอืข่าย		
รหัส	5012204		จ�านวน	3(-2-3-6)	หน่วยกิต	ตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การเกษตร	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม		ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย	10	หน่วย
การเรียนรู้		
	 4.		กรอบแนวคิดในการวิจัย
													 ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมของการล�าดับขั้นตอนและ
กระบวนต่าง	 ๆ	 ที่ส่งเสริมรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้การเรียนรู ้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยง
ออนไลน์สนับสนุนเพ่ือส ่งเสริมความสามารถการคิด 
แก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1		กรอบแนวความคิดในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู ้ วิจัยแบ ่งการเก็บรวบรวมข ้อมูลออกเป ็น	 
3	ขั้นตอนดังนี้
	 ข้ันตอนที่	 1	 ขั้นเตรียมการด�าเนินงาน	 ผู้วิจัยได้
ตดิต่อประสานงานผูเ้ชีย่วชาญ		เพือ่ขอความอนเุคราะห์เข้า
พบและขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ ์
เชิงลึก
					 ขั้นตอนที่	 2	 การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ		 
ผูว้จัิย	ได้ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากการลงพืน้ที	่โดยประสาน
ผู้เชี่ยวชาญ	นัดวัน	 สถานที่	 เวลาที่เหมาะสม	ทุกช่องทาง
ทาง	ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท์		สือ่สงัคมออนไลน์	หรอืตาม
เครือ่งมอืชนดิอืน่ๆทีผู่เ้ชีย่วชาญสะดวก	โดยมหีวัข้อค�าถาม
แบบมโีครงสร้าง		ส่วนค�าตอบจะเป็นแบบปลายเปิด	เนือ้หา
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ	ฯ	ของผู้วิจัย

					 ขั้นตอนที่	3		ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ	ฯ	
จากผูท้รงคณุวฒุ	ิ	และผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู
เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เช่ียวชาญ	 โดยการ
ลงพื้นที่เพื่อส่งแบบประเมินด้วยตนเอง	นัดวัน	 เวลา	สถาน
ที่เหมาะสม	 หรือจัดส่งแบบประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ช่องทางต่าง	ๆ	ที่สะดวก

การวิเคราะห์ข้อมูล
      	 ในการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์		ดังนี้	
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการจ�าเป็นการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เล้ียงออนไลน์สนับสนุน	
เพือ่ส่งเสรมิความสามารถการคดิแก้ปัญหาส�าหรบันกัศกึษา
ปริญญาตรี
	 2.	 วิเคราะห์จากข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้
เชี่ยวชาญ	 โดยการวิเคราะห์	 	 เนื้อหารายละเอียดจากค�า
สัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ	 	 เพื่อหาความสอดคล้องของ
ข้อมูลและรายละเอียดที่ตรงกัน
	 3.		วเิคราะห์จากข้อมลูการตอบแบบประเมนิความ
เหมาะสมของรูปแบบ	 ฯ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย
(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	มเีกณฑ์ก�าหนด
ค่าน�้าหนักของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ		5	
ระดับตามแนวทางของ	 ลิเคิร์ท	 Likert	 (1961)	 (บุญชม	 
ศรีสะอาด,	2545)

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย		ผู้วิจัยได้สรุปไว้	3	ระยะ	ดังนี้
					 ระยะที	่1	เพือ่ศึกษาสภาพปัจจบุนัปัญหาและความ
ต้องการในการจดัการเรียนสอนของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ดังตารางที่	1
	 ระยะที่	 2	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่
เล้ียงออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิด
แก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	ดังตารางที่	2	
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ตารางท่ี 1 ผลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 
		 	 		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 จากตารางที	่1		พบว่า	สภาพปัจจบุนัปัญหาในการจดัการเรยีนสอนของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลัย
ราชราชภัฏมหาสารคาม	 จากการสอบถามอาจารย์และนักศึกษาโดยรวม	 พบว่า	 สภาพปัจจุบันปัญหาทุกด้านอยู่่ใน 
ระดับมาก	(x̄	=	4.13,	S.D.	=	.704)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านนักศึกษา	มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ	มากที่สุด	
(x̄ =	4.25,	S.D.=	.728)	

ตารางที่ 2	 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
		 	 ที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	

 

จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน	 โดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานท่ีมี
ระบบพี่ เลี้ยงออนไลน ์สนับสนุน	 เพื่อส ่งเสริมความสามารถการคิดแก ้ป ัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 
จากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม	อยู่่ในระดับมาก	(x̄	=	4.48	,	S.D.	=	.752)
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		 ระยะที่	 3	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบ 
พี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีดังตารางที่	3
 
ตารางที่ 3	การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู ้
		 	 แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับ
														นักศึกษาปริญญาตรี

	 จากตารางท่ี	 3	 พบว่า	 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	 เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษา 
ปริญญาตร	ี	เป็นไปตามเกณฑ์ของเมกยุแกนส์	มค่ีาเท่ากบั	1.02		ซึง่มค่ีามากกว่า	1.0		จงึสรปุได้ว่า		บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ทีพ่ฒันาขึน้ตามรปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้การเรยีนรูแ้บบกิจกรรมเป็นฐานทีม่รีะบบพีเ่ลีย้งออนไลน์สนบัสนนุ	
เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี		มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์

ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนระหว่างผู้เรยีนกลุ่มทดลองกบัผู้เรยีนกลุ่มควบคุม

	 จากตารางที่	4	พบว่า	ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการเรียนรู้กับผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ		
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	โดยจากคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการคิดแก้ปัญหา	โดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยง
	 	 ออนไลน์สนับสนุน	หลังเรียนระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองกับผู้เรียนกลุ่มควบคุม

	 จากตารางที่	5	พบว่า	ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการเรียนรู้กับผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ		
มีการคิดแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูป
แบบการเรียนรู้มีการคิดแก้ปัญหาของผู้้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 6		ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบ
															กิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับ
															นักศึกษาปริญญาตรี

	 จากตารางที่	6	พบว่า	ผลความพึงพอใจของผู้เรียน
ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานท่ีมีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา
ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 โดยใช้เป ็นมาตราส่วน	
ประมาณค่า	 (rating	 scale)	 5	 ระดับผลจากการตอบ
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการเรียนรู	้ฯ	
พบว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูฯ้	
อยู่ในระดับมาก	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านในระดับ
มาก	(x̄	=	4.28,	S.D.=	0.510)	

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญน�ามาสรุปผลและ
อภิปรายผลดังนี้
	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการในการจดัการเรียนสอนของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 	 จากผลการวิจั ยการ ศึกษาเอกสารและ 
การสอบถามนกัศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสภาพการจดัการ
เรียนการสอนจากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีก�าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
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การสอนด ้านคอมพิวเตอร ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม		พบว่า	การจัดสภาพการเรียนการสอน		ด้าน
เนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ในระดับ	มากที่สุด	(x̄	=	4.80)	เมื่อ
พิจารณารายข้อ	พบว่า	มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปาน
กลางอยู่	1	ข้อ		คือ	ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน	
(x̄	 =	 3.44)	 	นอกนั้นมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับ	มาก	
จากผลการศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	พบว่า	1)	ด้านเนื้อหาวิชา	พบว่า	อาจจะไม่
สอดคล้องกับผู้เรียน	 	 เนื้อหาค่อนข้างยาก	พื้นฐานเดิมไม่
ค่อยมี	 2)	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 	 พบว่า
อาจจะไม่ดึงดูดผู้เรียนเท่าที่ควร		กิจกรรมการเรียนรู้ไม่น่า
สนใจ		3)		ด้านอาจารย์	พบว่า	อาจารย์จบใหม่ประสบการณ์
อาจจะมีน้อย	 ไม่สามารถดึงดูดผู ้เรียนให้สนใจเรียนได้	 
4)	นักศึกษา	พบว่า	มีปัจจัยค่อนข้างมากในการสนใจเรียน		
สิง่แวดล้อม		เพือ่นฝงูชกัจงู		5)	ด้านการวดัและประเมนิผล
คะแนนบางอย่างวดัได้	พบว่า	คะแนนบ้างอย่างวดัไม่ได้	เช่น	
ข้อสอบ	 ปรนัยและข้อสอบอัตนัย	 6)	 ด้านการสนับสนุน	 
พบว่า	 สื่อ	 อุปกรณ์การเรียนรู้	 อุปกรณ์บ้างอย่างผู้สอน 
ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้หรือบางอุปกรณ์ไม่กล้าให้ผู้เรียนได ้
ลองใช้	สือ่การเรยีนการสอนทีไ่ม่น่าสนใจ	หรอือาจจะดแูล้ว
ไม่ดึงดูดผู้เรียน		อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เรียน	
	 	 จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายของผู้สอน	
พบว่า	ส่วนมากใช้การสอนแบบบรรยายและเรยีนผ่านเครือ
ข่ายคอมพวิเตอร์เป็นหลกั	ปัญหาทีพ่บคอืผูเ้รยีนขาดความ
สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่
ขาดการสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลาย	 ขาดการวางแผนใน 
การท�างาน	และ	ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย	
การ	แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนยงั
มีน้อย	 และด้านความต้องการคือ	 ควรมีการ	 กระตุ้นให้ผู้
เรียนเกดิความสนใจตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาเน้น
ให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิควรมปีฏสิมัพนัธ์ทัง้ผูเ้รยีนและ
ผู้สอน	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	 ควรก�าหนดบทบาท 
ผู้เรียนและ	 ผู้สอนชัดเจน	 มีการสะท้อนผลการเรียนรู้ของ	
ตนเอง	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการเรียน	 โดย 

ผู ้สอนเป็นผู ้ ช้ีแนะมีส่ืออุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอมี
บรรยากาศที่อิสระ	และเคารพ	ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สอดคล้องกบั	ธญัญาพร	ก่องขนัธ์	(2561)	ได้ศึกษาการวจิยั
และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ส�าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 สภาพ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป	 พบว่าสภาพ 
การจัดการเรียนการสอนทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก	และความต้องการการจัดกิจกรรม	การเรียนรู้ที่
ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วชิา
ศึกษาทัว่ไป	พบว่ากจิกรรมการเรยีนการสอนควรมขีัน้ตอน
และเป้าหมายที่ชัดเจน	 มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา	 เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้สอน	เพื่อให้เกิดการคิดแก้ปัญหา
	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยง
ออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้
ป ัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วย	 6	 
องค์ประกอบ	คือ	องค์ประกอบที่	1	หลักการของรูปแบบ
การเรียนรู้	 องค์ประกอบที่	 2	 ผู้เรียน	 องค์ประกอบที่	 3	
เนือ้หาวชิา	องค์ประกอบที	่4	วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการ
เรยีนรู	้องค์ประกอบที	่5	การจดักระบวนการเรยีนการสอน	
องค์ประกอบที่	 6	 การวัดและการประเมินผล	 โดยผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้ทรง
คณุวฒุ	ิพบว่า	ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ทีมี่ระบบ
พีเ่ล้ียงออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรยีนสอนแบบผสมผสาน
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.14,	 S.D.	 =	 0.50)	
สอดคล้องกบั	ใจทพิย์	ณ	สงขลา	(2550)	และทีส่�าคัญมอีงค์
ประกอบของเคร่ืองส่ือสาร	 แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 จ�านวน
มหาศาล	 ซึ่งใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย	 รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้าง
และสนบัสนุน	และสอดคล้องกบัทรงศกัดิ	์สองสนทิ	(2552)	
พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดกิจกรรม
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การเรียนการผ่านบทเรียนตามรูปแบบการเยนการสอน
แบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน
หลังเรียนสูงกว ่าก ่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับ	 (ฐิติยา	 
เนตรวงษ์,	 2556)	 ได้มีการน�าโปรแกรม	Moodle	 เข้ามา
เป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้	 และมีการสนับสนุนให้
อาจารย์ในมหาวิยาลัยได้ท�าบทเรียนต่าง	ๆ	 เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบปกติ	 หรือในท่ีน้ีจะเรียกการเรียน 
การสอนแบบปกติท่ีร่วมกับการเรียนการสอนแบบสื่อ 
การเรียนการสอนออนไลน์ว่า	“การเรียนแบบผสมผสาน”
	 3.	 ผลศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานโดยใช้การเรียนรู ้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบ 
พี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	 เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
การคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 ผู ้วิจัย
อภิปรายผล	3	ประเด็นดังนี้
	 	 1)	 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนตามรูปแบบ
การเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้การเรยีนรูแ้บบกจิกรรมเป็น
ฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุน	 เพื่อส่งเสริมความ
สามารถการคิดแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	เป็น
ไปตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์	 มีค่าเท่ากับ	 1.02	 ซึ่งมี 
ค่ามากกว่า	1.0	
	 	 2)	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ตามรูปแบบการเรียนรู ้ฯ	 กับผู ้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ	 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .05	 โดยจากคะแนนจากการทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูง
กว่าผูเ้รียนกลุม่ควบคมุ	ซ่ึงสอดคล้องกบั	ทรงศกัดิ	์สองสนทิ	
(2552)	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พื้นฐานการเรียนรู้แบบ
โครงงาน	 ผลการศึกษาพบว่า	 การเรียนการสอนผ่านบท
เรยีนตามรปูแบบการเรยีนการสอนแบบร่วมมอืบนเวบ็	โดย
ใช้พื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน	ผลที่ได้คือผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 	 3)		ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตาม

รูปแบบการเรียนรู้กับผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ	 มีการคิด 
แก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		
โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ 
การเรยีนรู้มกีารคิดแก้ปัญหาของผู้เรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่า 
ผู้เรียนกลุ่มควบคุม	ซึ่งสอดคล้องกับ	ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ	
(2556)	 กล่าวว่าการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหาจะต้อง
ก�าหนด	สถานการณ์ทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ได้ฝึกฝนเพือ่ให้เกดิ
ทักษะที่ส�าคัญ	 ๆ	 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
และควร	เป็นสถานการณ์ทีจ่�าเป็นต่อการรูจั้กคดิแก้ปัญหา
ได้ดีซึ่งในการฝึกครั้งแรก	 ๆ	 นักเรียนใช้เวลามากใน 
การค้นหา
	 	 4)	 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เล้ียงออนไลน์สนับสนุน
เพือ่ส่งเสรมิความสามารถการคดิแก้ปัญหาส�าหรบันกัศกึษา
ปรญิญาตร	ีทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้อยูม่ค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความ
พงึพอใจเท่ากับ	4.28	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.510	
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจาก 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการเรียนการสอนที ่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	ได้ท�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างครบถ้วน	ทัง้กจิกรรมการบนเวบ็และกจิกรรมนอกเวบ็	 
ซึ่งเป็นการออกแบบภาระงานให้มีความใหม่	 หลากหลาย	
และท�าให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.		ควรสนบัสนุนให้มกีารน�ารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนนี้ไปทดลองใช้ในบางด้านก่อน	 หากได้ผลดี 
ก็ควรน�ารูปแบบในด้านอื่น	ๆ 	ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันต่อไป
							 	 2.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคามควรน�ารูป
แบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนี้	 ไปใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนในทุก	ๆ 	ด้าน	เพื่อการด�าเนินงาน
ด้านการเรยีนการสอนอย่างประสทิธภิาพและสอดคล้องกบั
งานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
							งานวิจัยในครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี		เนื่องจากได้
รบัความอนเุคราะห์จากผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคณุวุฒใินการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและประเมินรูปแบบการ
เรยีนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรยีนรูแ้บบกจิกรรม

เป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการคดิแก้ปัญหาส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี
และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค�า
แนะน�า	 ค�าปรึกษารวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือในการ
ด�าเนินงานวิจัยจนส�าเร็จลุล่วง	
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การส่งเสริมความสามารถในการคิดแกป้ัญหา ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
ที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบรบือ

The Enhancing of problem solving ability by Web-Quest with Scaffolding 
on Basic programming for Mathayomsuekas 5 Borabu School

พิสิฐ	โมกขาว1,	สนิท	ตีเมืองซ้าย2	และ	ขจรพงษ์	ร่วมแก้ว3

Pisit	Mokekaow1,	Sanit	Teemueangsai2	and	Khajonpong	Ruamkaew3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี	้(1)	เพือ่ศกึษาผลการปฏบิตักิารพฒันาความสามารถในการคดิแก้ปัญหา	(2)	เพือ่
ศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหา	และ	(3)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	เมือ่เรยีนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	วิชาเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	โรงเรียนบรบือ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษา	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	จ�านวน	32	คน	ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 โดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริม
ศักยภาพทางการเรียน	 โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ประกอบด้วยกระบวนการ	
6	ขั้นตอน	ดังนี้	(1)	ส่วนน�า	(2)	ภารกิจ	(3)	การชี้แหล่งความรู้	(4)	กระบวนการ	(5)	ประเมินผล	และ	(6)	สรุป	ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	 เช่น	 การลดงานให้เป็นงานย่อย	 ๆ	 การสร้างแรงจูงใจ	 การช้ีจุดส�าคัญ	 และ	 
การสาธิต	 เป็นต้น	 โดยใช้เกมการเรียนรู้	 CodeMonkey	 ในการมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้เรียน	 (2)	 ผลการศึกษาความ
สามารถในการคดิแก้ปัญหาของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ทีม่กีารเสรมิศกัยภาพทางการเรยีน	ผูเ้รยีนมรีะดบั
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี	และ	(3)	ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแสวง
รู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ:	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	/	บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ	/	การเสริมศักยภาพทางการเรียน	
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ABSTRACT

	 This	study	aimed	(1)	to	study	the	result	of	the	development	of	problem	solving	thinking	ability,	
(2)	to	study	problem	solving	thinking	ability,	and	(3)	to	study	the	satisfaction	from	the	student	of	
Matthayomsueksa	5	after	 learning	by	WebQuest	with	scaffolding	on	basic	programming	subject	at	
Borabu	School.	The	target	group	was	32	students	of	Matthayomsueksa	5/1.	This	research	methodology	
used	were	classroom	action	research.
	 The	study	revealed	that	(1)	the	enhancing	of	problem	solving	ability	by	WebQuest	with	scaffolding	
used	activities	that	had	6	processing	steps	as	follows	(1)	Introduction	(2)	Task	(3)	Resources	(4)	Process	
(5)	Evaluation	and	(6)	Conclusion	of	each	step	that	helped	the	enhancement	of	potential	learning,	
such	 as,	 Reduction	 in	 Degree	 of	 Freedom,	 Direction	Maintenance,	Marking	 Critical	 Features,	 and	
Demonstration	by	using	game	of	education	CodeMonkey	to	assign	the	mission	to	student,	 (2)	 the	
students	had	their	problem	solving	thinking	ability	at	good	level,	and	(3)	the	students’	satisfaction	
with	using	WebQuest	learning	in	the	highest	level.

KEYWORDS: PROBLEM	SOLVING	THINKING	ABILITY	/	WEBQUEST	/	SCAFFOLDING

บทน�า

	 การที่บุคคลจะสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง 

มีคุณภาพ	 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ	 

สตปัิญญา	ความรู	้มจีรยิธรรมและคณุธรรมในการด�ารงชวีติ	

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น	 จ�าเป็นต้อง

ได้รับการเตรียมความพร้อมหลายด้าน	 โดยเฉพาะการ

ฝึกฝนตนเองให้มคีวามสามารถในด้านความคดิ	เจตคต	ิและ

ทักษะการใช้ชีวิตต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งการได้รับการส่งเสริม

ความสามารถบางอย่างในตวับคุคลให้สงูขึน้	เพือ่จดุมุ่งหวงั

ในการพัฒนาคน	เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความส�าเร็จใน

การพัฒนาทุกเรื่อง	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	 “คนเป็นทั้งสาเหตุ	

ปัจจัย	 และผลลัพธ์ที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ”	

การพฒันาการคดิเป็นอกีวธิหีนึง่ในการพฒันาบคุคลให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์	 โดยการคิดเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งใน 

การพัฒนาประเทศ	ดังนั้น	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาต	ิมาตรา	24	จงึได้ก�าหนดให้สถานศกึษาจดักระบวนการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิด	การจัดการ	การเผชิญ

สถานการณ์	และการประยกุต์ความรูม้าใช้ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาได้	คิดเป็น	ท�าเป็น	รักการอ่าน	เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ

เน่ือง	 ภายใต้จุดมุ่งหวังท่ีว่า	 เด็กไทยต้องเป็นผู้รู ้จักคิด	 

คดิเป็น	ท�าเป็น	และวเิคราะห์เป็น	(อไุรรกัษ์	หนิทอง,	2550)	

	 ในชีวิตประจ�าวันของคนเรานั้นมักจะพบปัญหา 

ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช่น	 ปัญหาส่วนตัว	 ปัญหาเกี่ยวกับ 

การท�างานปัญหาทางสังคม	เป็นต้น	ผู้คิดแก้ปัญหาจะต้อง

ศกึษาถงึสาเหตทุีม่าของปัญหา	ซึง่จะมลีกัษณะแตกต่างกนั	

และจะพยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะ

แก้ไข	 การคิดหาวิธีการอาจได้มาโดยการศึกษาหาความรู้

จากแหล่งต่าง	ๆ	การขอค�าปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์

เกีย่วกับเรือ่งนัน้มาก่อน	แล้วจงึตดัสินใจเลอืกวธิทีีด่ท่ีีสดุใน

การตัดสินใจนั้น	 ไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่	 ที่อาจ

ท�าให้วิถีชีวิตต้องเปล่ียนไป	 บ่อยครั้งเราอาจมีค�าตอบ	

มากกว่าหนึ่ง	 ซึ่งมักเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบในการคิด

ของตนเอง	 การฝึกฝนวิธีคิดแก้ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่	

ช่วงแรกของชวีติ	จงึท�าให้สามารถทีจ่ะเหน็ทางเลอืกต่าง	ๆ 	

ได้	 และจะทวีความยากมากขึ้นเม่ือเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

ขึ้นไป	 รวมทั้งลักษณะนิสัยส่วนบุคคลก็มีส่วนสัมพันธ์กับ 

รปูแบบทางความคดิทีจ่ะท�าให้เราพบทางเลอืกใหม่และวธิี

การแก้ปัญหาที่ต่างออกไปจากเดิม	 ด้วยปัญหาดังกล่าวจึง
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น�าไปสู่การคิดแก้ปัญหาขึ้นมา	 ซ่ึงการคิดแก้ปัญหา	 ถือว่า

เป็นพ้ืนฐานที่ส�าคัญที่สุดของการคิดท้ังมวล	 การคิดแก้

ปัญหาเป็นสิ่งส�าคัญต่อวิถีการด�าเนินชีวิตในสังคมของ

มนุษย์	 ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอด

เวลา	 ทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องและมี

ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตท่ีวุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี	 

ผูท้ีมี่ทกัษะการคดิแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกบัภาวะสงัคม 

ที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง	 ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่

เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะ 

ที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	แต่ยังเป็น

ทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ	 วิธีคิด	 ค่านิยมความรู้	 

ความเข ้าใจในสภาพการณ ์ของสังคมได ้ดีอีกด ้วย	 

(กุลศิริ	โจมพรม,	2551)

	 บทเรียนแสวงรู ้บนเว็บถือเป็นนวัตกรรมทาง 

การศึกษาที่มุ ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงในการสืบค้น

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู ่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยอาศัยกิจกรรมบนบทเรียนเป็นตัวเร้าความสนใจให ้

ผู ้ เรียนเกิดความใฝ ่รู ้ 	 และต ้องการสืบค ้นหาข ้อมูล	 

ซึ่งกิจกรรมดังกล ่าวจะจัดขึ้นในรูปแบบของการตั้ ง

สมมติฐาน	 และสมมติสถานการณ์โดยการเชื่อมโยงไปยัง

แหล่งข้อมูลความรู้ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา	 เพื่อให้ 

ผูเ้รยีนสามารถค้นคว้าต่อเนือ่งไปได้ไม่รูจ้บตามความสนใจ

ของผู้เรียนแต่ละคน	 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแสวง

รู้บนเว็บยังช่วยเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน

ทั้งด้านการเรียนแบบร่วมมือ	 (Cooperative	 Learning)	

การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem	 Based	

Learning)	และการเรยีนแบบสบืเสาะ	(Inquiry	Learning)	

ผู้เรียนจะต้องน�าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาวิเคราะห์	 

ซึง่เป็นจดุหลกัทีส่�าคญัของการศกึษาในปัจจบุนัทีไ่ม่เน้นให้

ผูเ้รียนท่องจ�าแต่เน้นความเข้าใจ	สามารถน�าความรู้	ทีไ่ด้มา

บรูณาการและวเิคราะห์ออกมาเป็นความรูข้องตนเอง	หรอื

ทีเ่รียกว่าการสร้างองค์ความรูโ้ดยผูเ้รียนเองภายในบทเรยีน

ประกอบด้วยกิจกรรม	 ซ่ึงได้รับการออกแบบให้ใช้เวลา 

ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 เน้นการใช้สารสนเทศ

มากกว ่าการแสวงหาสารสนเทศ	 สนับสนุนผู ้ เรียน 

ในการเรียนรู้	 ขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมิน

ค่า	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนใช้จนิตนาการและทกัษะการแก้ปัญหา	

(โอภาส	เกาไสยาภรณ์,	2546)

	 จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนช้ัน	

มัธยมศึกษาปีที่	5/1	โรงเรียนบรบือ	อ�าเภอบรบือ	จังหวัด

มหาสารคาม	โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

ของ	นฤทยั	เนนิทอง	(2555)	และแบ่งขัน้ตอนในการคดิแก้

ปัญหาเป็น	4	ขั้นตอน	ตามแนวคิดของ	Weir	(1974)	ดังนี้	

1)	ขั้นระบุปัญหา	2)	ขั้นวิเคราะห์ปัญหา	3)	ขั้นก�าหนดวิธี

การแก้ปัญหา	และ	4)	ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ์	จ�านวน	32	คน	

พบว่า	 นักเรียนมีผลคะแนนจาก	 ขั้นระบุปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ขั้นวิเคราะห์ปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ขั้นก�าหนด

วิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	 และขั้นตรวจสอบ

ผลลัพธ์อยู่ในระดับปานกลาง	 ซ่ึงผลดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์

ขั้นต�่าที่โรงเรียนก�าหนดไว้	คือ	ความสามารถในการคิดแก้

ปัญหาทัง้	4	ขัน้ตอน	ควรอยูใ่นระดบัดขึีน้ไป	โดยจากสังเกต

และสัมภาษณ์พบว่า	 โรงเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอน 

ในลกัษณะการบรรยาย	ซึง่อาจจะส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาไม่ดีเท่าที่ควร	 ดังนั้นควรจะมี

รปูแบบการเรียนการสอนรปูแบบใหม่	โดยใช้บทเรียนแสวง

รูบ้นเวบ็ทีม่กีารเสริมศกัยภาพทางการเรยีน	ทีเ่น้นให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 จากความส�าคัญและ

เหตผุลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจจดักระบวนการเรยีนการสอน

โดยใช ้บทเรียนแสวงรู ้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพ 

ทางการเรียนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพือ่ศกึษาผลการปฏบิติัการพฒันาความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหา	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนบรบือ	 	 เมื่อเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มี 

การเสริมศักยภาพทางการเรียน	 วิชาเขียนโปรแกรมเบื้อง

ต้น
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	 2.		เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	5	โรงเรยีนบรบอื		เม่ือเรยีน

ด้วยบทเรียนแสวงรู ้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทาง 

การเรียน	วิชาเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

	 3.	 เ พ่ื อศึ กษาความพึ งพอ ใจของนั ก เรี ยน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนบรบือ	ที่มีต่อ	บทเรียนแสวง

รู ้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	 วิชาเขียน

โปรแกรมเบื้องต้น

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยในครั้งน้ีมีกลุ ่มเป้าหมายคือ	 นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	

รายวชิาการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น		โรงเรยีนบรบอื		อ�าเภอ

บรบือ	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	32	คน	

	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	 ตัวแปรต้น	 คือ	 บทเรียน

แสวงรูบ้นเวบ็ทีม่กีารเสรมิศักยภาพทางการเรยีน	วชิาเขยีน

โปรแกรมเบื้องต้น	 และตัวแปรตาม	 คือ	 ความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหา	ความพึงพอใจของนักเรียน

	 การวิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน	

(Classroom	 Action	 Research)	 ตามแนวคิดของ	

Kemmis	&	McTaggart	(1988)		ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้	ขั้นที่	1	

ขั้นวางแผน	 (Plan)	 ขั้นที่	 2	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 

ขั้นที่	3	ขั้นสังเกตการณ์	 (Observe)	และขั้นที่	4	ขั้นการ

สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)

	 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย	

	 	 1)	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการปฏิบตักิาร	1.1)	บทเรยีน

แสวงรู้บนเว็บทีม่กีารเสรมิศกัยภาพทางการเรยีน	ออกแบบ

และสร้างโดยการใช้งาน	Google	Sites	 เป็นหลัก	และใช้

เกมการเรียนรู ้	 CodeMonkey	 ในการก�าหนดภารกิจ	 

โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและครูผู้ร่วม

วจิยัแล้วว่าเหมาะสมจะน�าไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน	เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5/1	โรงเรยีนบรบอื	โดยขัน้ตอน

การจัดการเรียนรู้ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิด

ของวสันต์	 อติศัพท์	 (2546)	 ประกอบไปด้วย	 6	 ขั้นตอน

ได้แก่	 (1)	 ส่วนน�า	 (2)	 ภารกิจ	 (3)	 การชี้แหล่งความรู	้ 

(4)	กระบวนการ	(5)	ประเมินผล	และ	(6)	สรุป	และมีเสริม

ศักยภาพทางการเรียนตามแนวคิดของ	Wood,	Bruner	&	

Ross	(1976)	ทั้ง	6	ประการ	ดังนี้	(1)	การคิดสรรงานและ

แจกแจงงานให้เหมาะสม	(2)	การลดงานให้เป็นงานย่อย	ๆ 	

(3)	 การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง	 (4)	 การช้ีจุดส�าคัญ	 

(5)	การควบคุมปัญหาหรือความข้องใจ	และ(6)	การสาธิต	

โดยการเสริมศักยภาพทางการเรียนจะเป็นตัวช่วยเหลือ

นักเรียนในกรณีที่นักเรียนพบปัญหาต่าง	ๆ	ระหว่างปฏิบัติ

ภารกิจ	 หากปัญหาดังกล่าวนักเรียนสามารถแก้ได้ด้วย

ตนเองแล้ว	 ครูจะลดการให้ความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 

ลงตามความเหมาะสม

	 	 2)	เครือ่งมอืทีใ่ช้สะท้อนผลการปฏบิตักิาร	2.1)	

แบบสมัภาษณ์นกัเรยีน	2.2)	แบบบนัทกึอนุทนิของนกัเรยีน		

3)	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิจัย	3.1)	แบบวัดความ

สามารถในการแก้ปัญหา	3.2	แบบวดัความพงึพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	

	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ดังนี้	 1)	 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์	 การคิด 

แก้ปัญหาและความพึงพอใจของผู้เรียน	 2)	 การวิเคราะห์

หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

ผลการศึกษา

	 ผลการวิจัย	พบว่า	1)	การส่งเสริมความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหา	 ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริม

ศักยภาพทางการเรียน	 ได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดของ	วสันต์	อติศัพท์	(2546)	6	ขั้นตอน	
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ภาพที่ 1	บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน

	 ขั้นตอนที่	1	ส่วนน�า	เริ่มการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบการใช้บทเรียนแสวงรู ้บนเว็บที่มีการเสริม

ศกัยภาพทางการเรยีน	โดยให้นกัเรยีนเข้าสูบ่ทเรยีนแสวงรู้

บนเว็บทุกคน	 และเร่ิมเตรียมตัวนักเรียนในการน�าเข้าสู่

กจิกรรมการเรยีนการสอน	โดยครจูะเป็นการให้สถานการณ์	

หรือตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจ�าวันท่ีนักเรียนพบเจอ	 

โดยใช้สื่อต่าง	 ๆ	 เช่น	 รูปภาพ	 วีดีทัศน์สถานการณ์ปัญหา	

เป็นต้น	 มาสื่อให้เห็นถึงปัญหาหรือหัวข้อที่จะเรียนผ่าน 

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ	 จึงส่งผลให้นักเรียนเริ่มเห็นหัวข้อ

ปัญหาเบื้องต้น	ว่าปัญหานั้นคืออะไร	และเตรียมตัวรับมือ 

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว

	 ขั้นตอนที่	2	ภารกิจ	แบ่งกลุ่มผู้เรียน	กลุ่มละ	4	คน

แบบคละความสามารถทางการเรียน	 และแจกสรรภารกิจ

ที่ถูกแบ่งออกเป็นภารกิจย่อย	 ๆ	 และครูได้จัดกิจกรรมให้

ตรงกับแนวคิดของ	Weir	(1974)	ดังนี้	(1)	ขั้นระบุปัญหา	

(2)	ขัน้วเิคราะห์ปัญหา	(3)	ขัน้ก�าหนดวธิกีารแก้ปัญหา	และ	

(4)	 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์	 ให้เหมาะสมกับนักเรียนและ

เนื้อหารายวิชา	 โดยใช้เกมการเรียนรู ้	 CodeMonkey	 

ในการก�าหนดภารกิจให้ผู้เรียน	 เน่ืองจากเกมดังกล่าวมี

ลักษณะเป็นเกมผ่านด่านด้วยการแก้ปัญหา	 โดยเริ่มต้น	

นักเรียนจะต้องระบุปัญหาท่ีพบว่ามีปัญหาอะไรบ้าง	 จาก

นัน้ให้ท�าการวเิคราะห์ปัญหา	และท�าการแก้ไขปัญหาเหล่า

นั้น	และขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	หาก

นกัเรียนสามารถเขยีนโปรแกรมเพือ่แก้ปัญหาในภารกจินัน้

ได้อย่างถกูต้อง	จะได้รบัดาวเพือ่เป็นคะแนนสะสมต่อไป	ใน
ขณะเดยีวกนัภารกจิจะมรีะดบัความยากเพิม่ขึน้ตามล�าดบั	
ส่งผลให้ผูเ้รยีนในแต่ละกลุม่จะต้องช่วยกนัหาความรูเ้พือ่ใช้
แก้ปัญหาที่ยากขึ้นตอ่ไป

ภาพที่ 2	เกมการเรียนรู้	CodeMonkey

  

	 ขัน้ตอนที	่3	การชีแ้หล่งความรู	้ในขัน้ตอนนีเ้ปรยีบ

เสมือนห้องสมุดออนไลน์ที่ครูได้จัดท�าแหล่งเรียนรู้บนเว็บ	

ที่มีเนื้อหาบทเรียนที่ส�าคัญในการน�าไปใช้แก้ปัญหาจาก

ภารกจิทีค่รไูด้มอบหมายไว้แล้ว	โดยจดัเรยีงเนือ้หาแยกตาม

ประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	ข้อความ	รูปภาพ	สื่อวีดีทัศน์การสาธิต	

สื่อโปรแกรมน�าเสนอ	ไฟล์ข้อมูลชนิดอื่น	ๆ 	เป็นต้น	ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียนจะต้องเข้ามาศึกษาหาความรู	้

และมกีารสืบเสาะเพือ่หาข้อมลูจนน�ามาซึง่องค์ความรูใ้หม่	

และน�ามาใช้แก้ปัญหาในภารกิจต่อไป

	 ข้ันตอนที	่4	กระบวนการ	เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนจะต้อง

ศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเอง

ว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมใดบ้าง	 เพื่อให้บรรลุ

ภารกิจที่วางไว้	 โดยครูจะมีการแนะน�า	หรือชี้จุดส�าคัญใน

การปฏิบัติภารกิจให้แก่นักเรียนคือ	 นักเรียนจะต้องระบุ

ปัญหาทีพ่บว่ามปัีญหาอะไรบ้าง	จากนัน้ให้ท�าการวเิคราะห์

ปัญหา	และท�าการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น	และขั้นสุดท้ายคือ

การตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 และได้แทรกส่ือต่าง	 ๆ	 

ทีเ่ป็นตวัช่วยให้ผู้เรยีนสามารถปฏบิตัภิารกจิได้อย่างถูกต้อง

และรวดเรว็	เช่น	การจดัท�า	สือ่รปูภาพข้ันตอนกระบวนการ

ในการปฏิบตัภิารกจิ	ส่ือวดีทีศัน์การสาธติวธิกีารใช้งานเกม

การเรียนรู้	CodeMonkey	อย่างละเอียด	เป็นต้น	ส่งผลให้

ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น 
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	 ขั้นท่ี	 5	 ประเมินผล	 เป็นข้ันการติดตามว่าผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้เพียงใด	 โดยจะวัดผลใน
สภาพที่เป็นจริง	 โดยวิธีการประเมินผลคือการน�าดาวที่ได้
ของแต่ละกลุม่จากการปฏบิติัภารกจิมาเปลีย่นเป็นคะแนน
เพ่ือจัดอันดับของกลุ่ม	 มีการเก็บบันทึกคะแนนเป็นสถิติ	
และมกีารมอบของรางวลัประจ�าสปัดาห์	เพือ่สร้างแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งข้ึน	 อีกท้ังเปิดโอกาสให้กลุ่ม 
ผู้ชนะเผยเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาให้ทุกกลุ่มในห้องฟัง
และน�าไปปรับใช้ในครั้งถัดไป
	 ขั้นตอนที่	 6	 สรุป	 ครูสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ 
ของทกุกลุม่ให้นกัเรยีนฟัง	และบอกความส�าคญัของเนือ้หา
บทเรียน	 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดรวบยอด	 และเล็ง
เห็นความส�าคัญในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีล�าดับขั้นตอน
ตามแนวคิดของ	Weir	 (1974)	 ดังนี้	 (1)	 ขั้นระบุปัญหา	 
(2)	ขัน้วเิคราะห์ปัญหา	(3)	ขัน้ก�าหนดวธิกีารแก้ปัญหา	และ	
(4)	 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์	 หากครูพบว่ากลุ่มใดมีปัญหา 
ในขั้นตอนใดเป็นพิเศษ	 จะให้ความช่วยเหลือหรือแนะน�า
จนสามารถปฏิบัติภารกิจตามข้ันตอนที่ครูออกแบบไว้ 
ได้อย่างถูกต้อง
	 2)		ผลการวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาจาก
การวดัผลทัง้หมด	3	วงรอบพบว่าการส่งเสรมิความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา	 โดยใช้บทเรียนแสวงรู ้บนเว็บท่ีมี 
การเสริมศักยภาพทางการเรียน	 โดยแบ่งประเด็นการคิด 
แก้ปัญหาตามแนวคิดของ	Weir	(1974)	ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นในทุกวงรอบ
ปฏิบัติการ	แสดงดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้ง	3	วงรอบ	
*	หมายเหตุ	ด้านที่	1	คือ	ขั้นระบุปัญหา	ด้านที่	2	คือ	ขั้นวิเคราะห์

ปัญหา	ด้านที่	3	คือ	ขั้นก�าหนดวิธีการแก้ปัญหา	และด้านที่	4	คือ	

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์

	 จากตารางที่	 1	 พบว่าความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาของผู้เรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ทีม่กีาร
เสรมิศกัยภาพทางการเรยีน	เพิม่ขึน้ในทกุวงรอบ	โดยในวง
รอบที่	 1	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน	
คะแนนเฉล่ียอยู่ที่	 3.46	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ในวงรอบ
ปฏิบัติการที่	2	คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	3.90	อยู่ในระดับดี	และ
ในวงรอบปฏิบัติการที่	 3	 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	 4.22	 อยู่ใน
ระดับดี
	 3)	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ด้วยบท
เรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	
แสดงดังตารางที่	2

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียน

	 จากตารางที	่2	พบว่า	ผลการประเมนิความพงึพอใจ

ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ทีม่กีารเสรมิ

ศักยภาพทางการเรียน	 โดยรวมเฉลี่ย	ทั้ง	 4	ด้าน	มีความ 

พึงพอใจโดยรวม	 อยู ่ในระดับมากที่สุด	 (x̄	 =	 4.68,	 

S.D.	=	0.37)
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อภิปรายผล

	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนท่ีผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแสวงรู ้บนเว็บที่มี 

การเสริมศักยภาพทางการเรียน	 จะมีความสามารถใน 

การคิดแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น	 ทั้ง	 4	 ประเด็นปัญหา	 

ตามแนวคิดของ	Weir	 (1974)	 คือ	 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์	

ขั้นก�าหนดวิธีการ	 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา	 และข้ันระบุปัญหา	

หลังจากท�าการวิจัยท้ัง	 3	 วงรอบแล้วผลปรากฏว่า	 ท้ัง	 4	

ประเด็นปัญหาอยู ่ในระดับที่ดีขึ้นไปทุกประเด็น	 ทั้งน้ี

เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนของบทเรียนแสวงรู้บน

เว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	 ท่ีมีการส่งเสริมให้

ผูเ้รยีนศกึษาหาความรูแ้ละน�ามาแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง	

โดยมกิีจกรรมการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาดังน้ี	 (1)	 รูปแบบการเรียนการสอนที่

นักเรียนจะต้องช่วยเหลอืตนเองและเพือ่นในกลุม่ในการแก้

ปัญหาและท�าภารกิจ	 (2)	 ขั้นภารกิจ	 ใช้เกมการเรียนรู้	

CodeMonkey	ในการก�าหนดเป็นภารกจิหลกัในการเรยีน

การสอนครั้งนี้	 ที่มีความสนุกสนานและท้าทายความ

สามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรยีน	โดยนกัเรยีนจะได้ฝึก

การคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของ	Weir	(1974)	คือ	ในทุก

ภารกิจจะมีปัญหาให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	 โดยนักเรียนจะต้องระบุปัญหาให้ได้ก่อน

เป็นอนัดบัแรก	จากนัน้นกัเรยีนจะวเิคราะห์ถงึวธิกีารแก้ไข

ปัญหา	และลงมือแก้ไขปัญหาหรือการเขียนโปรแกรมตาม

ที่ได้ท�าการวิเคราะห์ไว้แล้ว	 และขั้นตอนสุดท้ายคือตรวจ

สอบผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้	หากผลลพัธ์ทีอ่อกมาไม่สามารถผ่าน

ภารกิจไปได้	 นักเรียนจะต้องกลับไปเริ่มท�าการระบุปัญหา

ใหม่	 ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างด	ี 

(3)	 การชี้แหล่งเรียนรู้	 ที่ใช้ส�าหรับค้นหาความรู้ได้ตลอด

เวลา	และน�าองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาภารกิจได้	 ส่งเสริม

ให้นักเรยีนรกัการแสวงหาความรูก่้อนตดัสนิใจแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ�าวันได้	 (4)	 มีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง	 

มีการจัดการแข่งขันการคิดแก้ปัญหา	 โดยมีของรางวัล

ประจ�าสปัดาห์	เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมแีรงจงูใจในการท�า

ภารกิจทั้งในและนอกเวลาเรียนมากยิ่งขึ้น	 (5)	 การเสริม

ศกัยภาพทางการเรยีน	เช่น	การท�าสือ่วดีทีศัน์ออนไลน์เพือ่

เป็นการสาธิต	 วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่

สนับสนุนผู้เรียนได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน	 เป็นต้น	 

(6)	เป็นกจิกรรมการเรยีนทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แสวงหา

ความรูจ้ากหลายแหล่งอย่างอสิระ	ท�าให้แต่ละกลุม่มวีธิกีาร

แก ้ป ัญหาที่แตกต ่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ	 

(7)	 นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด	ี

ในกิจกรรมการเรียนการสอน	 เนื่องจากผลการวัดความ 

พึงพอใจต่อกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้	บทเรียนแสวง

รู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียนอยู่ในระดับ 

ดีมากทั้ง	4	ด้าน

	 การวิจัยในครั้งน้ีมีผลการวิจัยที่สอบคล้องกับ	

แนวคิดของ	 วสันต์	 อติศัพท์	 (2546)	 ที่กล่าวว่า	 บทเรียน

แสวงรู ้บนเว็บ	 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

การแสวงหาความรู้	 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

ในการปฏิสัมพันธ์	กับผู้เรียนบนแหล่งต่าง	ๆ	 ในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	 สนับสนุนผู้เรียนในขั้นการคิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 และการประเมินค่า	 ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้

จนิตนาการและทกัษะการแก้ปัญหา	ผลจากแบบสมัภาษณ์

นักเรียน	 และแบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	 มีความ

สอดคล้องกับ	 ปิยมนัส	 วรวิทย์รัตนกุล	 (2558)	 ที่พบว่า	 

ผู ้ เรียนส ่วนใหญ่ที่ เรียนด ้วยบทเรียนแสวงรู ้บนเว็บ	 

มคีวามรูสึ้กประทบัใจมาก	เนือ่งจากเป็นบทเรยีนที	่สะดวก	

และง่ายต่อการเรยีนรู	้มแีหล่งข้อมลูให้เข้ามาศกึษาได้ตลอด

เวลา	 ทั้งเป็นการฝึกตนเองให้มีวินัยในการแสวงหาความรู้	

จนท�าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้

ส�าเร็จ	 ผลการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 เช่น

เดยีวกบังานวจิยัของ	Zheng,	R.,	Perez,	J.,	Williamson,	

J.,	 Flygare,	 J.	 (2008)	 ที่ได้ศึกษาบทบาทของการใช้ 

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ	 ในการเรียนการสอนออนไลน์ของ

ครู	 โดยการสอบถามและการสัมภาษณ์ครู	 226	 คน	 

ในสหรัฐอเมริกา	ผลการศึกษาพบว่า	ครูมีการใช้	บทเรียน
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แสวงรู้บนเวบ็	เพ่ือประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนใน	

การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา	 โดยกลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันว่า	 บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ	

สามารถน�ามาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งสอดคล้องกับผลวัด

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ	 Cigrik	 &	 Ergul	

(2010)	 ที่พบว่า	 ผลของการใช้	 บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ	 

ช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มโอกาสในการคิดวิเคราะห์	 และคิดแก้

ปัญหา	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และผลการวดัความพงึพอใจ

ของผู ้เรียน	 ที่มีต่อบทเรียนแสวงรู ้บนเว็บที่มีการเสริม

ศักยภาพทางการเรียน	 มีความสอดคล้องกับ	 วชิรพรรณ	

ทองวจิติร	(2559)	ทีพ่บว่า	ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด	

เมื่อได้เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย	

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	

ไปศึกษากับตัวแปรอื่น	 ๆ	 ที่ส�าคัญในศตวรรษที่	 21	 เช่น	 

การคิดสร้างสรรค์	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	เป็นต้น

	 2.	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย	

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	

ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น	ๆ	เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

เป็นต้น

	 3.	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย	

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน	

ไปประยุกต์กับเนื้อหาและรายวิชาอื่นที่ส ่งเสริมความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหา	 เช่น	 วิชาคณิตศาสตร์	 วิชา

วิทยาศาสตร์	เป็นต้น

	 4.	 ควรน�าเกมการเรียนรู้อื่น	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวิชาและตัวแปรที่ศึกษา	มาปรับใช้ในขั้นภารกิจ

ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
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Using Storytelling to Improve Students’ Reading for Pleasure of the Year 4 
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	study	were	1)	to	improve	the	students’	English	reading	for	pleasure	and	

2)	to	find	out	the	students’	satisfaction	toward	the	use	of	storytelling	for	expanding	their	reading	skills.	

The	participants	were	25	Librarian	Study	and	English	major	students	enrolling	the	course	3022202	

Children	Literature	in	semester	2	of	academic	year	2018	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	who	

were	purposively	selected	for	data	collection.	The	experimental	research	uses	was	designed	based	

on	one	group-pretest	posttest	design.	The	 instruments	for	collecting	data	comprise	questionnaire,	

pretest	and	posttest,	lesson	plans	and	storytelling	activities.	

	 The	result	of	the	study	showed	that	the	students’	posttest	score	(x̄	=	24.2,	S.D.	=	2.58)	were	

higher	than	pretest	scores	(x̄		=	15.4,	S.D.	=	2.86)	with	statistically	significant	level	of	.05.	This	means	

that	the	students	improved	their	reading	skills	after	learning	with	storytelling	activity.	In	addition	the	

average	score	of	the	self-evaluation	questionnaire	shows	that	as	a	whole	the	students	were	satisfied	

with	reading	for	pleasure	activity	(x̄	=	4.62,	S.D.	=	0.80).	The	two	aspects	rated	the	highest	(x̄	=	4.80,	

S.D.	=	0.92)	include	the	improvement	of	reading	skill	and	the	advantages	they	gained	from	the	program.
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บทคัดย่อ

	 	 งานวิจัยนี้จัดท�าขึ้นมาเพื่อปรับปรุงทักษะทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิงและเพื่อศึกษา 

ความพึงพอใจในการใช้นิทานเพ่ือการพัฒนาทักษาทางด้านการอ่าน	 กลุ่มเป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 นักศึกษาสาขา

บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ	 ชั้นปีที่	 4	 จ�านวน	 25	 คน	 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณคดีส�าหรับเด็กในภาค 

การศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2561	งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	เพื่อทดสอบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	

เครือ่งมอืในการวจิยัประกอบด้วย	ข้อสอบก่อนเรยีน	และหลังเรยีน,	แผนการเรยีนรูแ้ละการจดักิจกรรมการเล่านทิานผ่าน

การอ่าน	 ผลการทดลอง	 พบว่า	 คะแนนสอบหลังเรียน	 (x̄	 =	 24.2,	 S.D.	 =	 2.58)	 มีค่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน	 

(x̄		=	15.4,	S.D.	=	2.86)	อย่างมีนัยส�าคัญที่	.05	ซึ่งหมายความว่า	ทักษะทางด้านการอ่านของนักศึกษามีการพัฒนาที่

ดีขึ้นหลังการใช้นิทานเพื่อมาช่วยในการอ่านนอกจากนี้	 คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามในการประเมินตนเองยังแสดงค่า

ความพึงพอใจในการอ่านเพื่อความบันเทิงที่	 (x̄	=	4.62,	S.D.	=	0.80)	คะแนนสูงสุด	2	อันดับแรก	คือ	การอ่านมีการ

ปรับปรุงขึ้น	และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนิทาน	(x̄		=	4.80,	S.D.	=	0.92)

ค�าส�าคัญ: นิทาน	/	การอ่านเพื่อความบันเทิง

Introduction

	 Reading	is	a	source	of	learning	and	a	source	

of	 enjoyment	 (Nation,	 2005).	 Reading	 is	 an	

important	factor	concerns	in	learning.	Learning	to	

read	is	an	important	educational	goal.	For	both	

children	and	adults,	the	ability	to	read	opens	up	

new	worlds	and	opportunities.	 It	enables	us	 to	

gain	 new	 knowledge,	 enjoy	 literature,	 and	 do	

everyday	things	that	are	part	and	parcel	of	modern	

life,	such	as,	reading	the	newspapers,	job	listings,	

instruction	manuals,	maps	and	so	on	(Bernhardt,	

1991;	 Bernhardt,	 2000;	 Hulstijn,	 1991;	 Kamil,	

Mosenthal	&	Pearson,	2000;	Snow	Burns	&	Griffin,	

1998).	 As	 Gaddol	 (2004)	 stated	 that	 English	

language	is	a	popular	language	used	by	the	people	

in	 all	 parts	 of	 the	world	 and	one	of	 the	most	

important	 language	 tool	 in	 the	world	 as	well.		

Moreover,	 Grabe	 (2009)	 concerns	 that	 to	 be	

successful	in	society,	we	need	to	be	good	readers	

and	it	is	crucial	to	be	skilled	reader	to	reach	the	

target	 goal.	 Evidently,	 reading	 skill	 is	 very	

important	for	everyone	in	the	society	and	learning	

and	 teaching	 to	 read	 need	 appropriate	 and	

effective	strategies	 to	help	 learners	 to	become	

proficient	in	reading.	Consequently,	it	is	needed	

to	make	students	love	reading	and	enjoy	reading	

in	order	to	improve	their	skill	of	English	reading.	

	 One	of	the	most	effective	approaches	to	

help	improve	reading	skill	together	with	reading	

habit	 is	 Reading	 for	 pleasure	 (RfP).	 Reading	 for	

pleasure	 is	a	kind	of	academic	 term	 for	 leisure	

reading	and	 it	 is	specified	a	tool	to	overwhelm	

low	SES	(Krashen,	2011a;	OECD,	2010;	Sullivan	&	

Brown,	2013).	Clarke	&	De	Zoysa	(2011)	conducted	

a	 study	 and	 found	 the	 relationship	 between	

reading	 enjoyment,	 reading	 attitudes,	 behavior	

and	 attainment.	 The	 study	 also	 suggested	 that	

enjoyment	 of	 reading	 is	 more	 effective	 in	

positively	influencing	reading	behavior.	This	finding	

was	supported	by	an	in-depth	study	confirming	
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that	reading	enjoyment	strongly	affected	reading	

attainment	 (Clark	 &	 Douglas,	 2011).	 Therefore,	

reading	 for	 pleasure	 should	 be	 supported	 for	

children	since	they	were	young	in	order	to	nature	

their	 positive	 attitude	 and	 love	 of	 reading.	 In	

addition,	Chommanaad	Boonaree,	Anne	Goulding,	

and	Philip	Calvert	(2017)	also	suggested	that	RfP	

is	a	crucial	yet	contested	concept	to	explore	as	

a	 potential	 basis	 for	more	 successful	 reading	

promotion	in	Thai	society.	The	current	literature	

revealed	that	on	the	one	hand	RfP	natives	and	

reading	promotion	experts	accept	leisure	reading	

as	a	common	concept.	On	the	other	hand,	RfP	

non-natives	such	as	the	MOE	and	MOC	have	not	

engaged	 with	 RfP	 in	 their	 reading	 promotion	

strategies,	resulting	in	the	cycle	of	classic	literacy	

problems	in	the	country.	We	advocate	the	much	

wider	 application	 of	 Reading	 for	 Pleasure	 in	

reading	promotion	in	Thailand.	

	 It	 can	 be	 concluded	 that	 reading	 for	

pleasure	creates	and	sustains	motivation	to	read	

more	 and	 become	 autonomous	 learners	 and	

important	 for	 learners	 to	 improve	 language	

learning.	Correspondingly,	a	number	of	educators	

suggested	training	the	learners	to	be	autonomous	

learners	 so	 that	 they	 can	 take	 responsibility	of	

their	 own	 learning	 in	 any	 academic	 areas	

(Janghong,	2011).

	 Reading	 for	 pleasure	 (RfP),	 an	 academic	

term	for	leisure	reading,	has	been	identified	as	a	

tool	to	overcome	low	SES	(Krashen,	2011a;	OECD,	

2010;	Sullivan	&	Brown,	2013).	Clark	and	Rumbold	

(2006)	 aggregated	 extensive	 research	 on	 RfP,	 a	

popular	approach	in	the	United	Kingdom,	where	

literacy	 development	 is	 of	major	 concern	 for	

poverty	eradication.	They	defined	it	as	“reading	

that	 we	 do	with	 our	 free	will	 anticipating	 the	

satisfaction	 that	 one	will	 get	 from	 the	 act	 of	

reading…	It	typically	involves	materials	that	reflect	

our	own	choice,	at	a	time	and	place	that	suits	us”	

(Clark	&	Rumbold,	2006).	

	 The	 use	 of	 RfP	 can	 be	 found	 in	 reading	

promotion	 contexts,	 for	 example,	 the	 National	

Library	 of	 New	 Zealand	 (2017)	 set	 one	 of	 its	

strategic	directions	to	2030	that	“Our	aspiration	is	

for	 a	 prosperous	 nation	 that	 (1)	 ensures	 New	

Zealanders	 everywhere	 have	 easy	 access	 to	

knowledge,	that	(2)	engages	everyone	in	reading	

for	pleasure,	and	that	(3)	celebrates	words	as	a	

valued	part	of	our	diverse	heritage.”	This	direction	

clearly	identified	knowledge	access,	and	reading	

for	pleasure	as	two	separate	concepts.	

	 As	 reading	 is	 generally	 treated	 as	 an	

academic	skill	at	school,	teachers	tend	to	teach	

students	to	read	for	instruction	(RfI),	RfP	is	a	term	

needed	 to	differentiate	 these	 two	orientations.	

RfP	 is	 different	 from	 RfI	 because	 RfP	 aims	 to	

nurture	the	personal	will	to	read,	which	means	

the	 person	 engages	 in	 reading	 voluntarily.	 In	

addition,	The	United	Kingdom	Literacy	Association	

(2008)	explained	the	differences	between	RfP	and	

RfI	saying	that	RfP	is	oriented	towards:	1)	The	will,	

2)	Engagement	and	response,	3)	Lifelong	readers,	

4) 	 Chi ld	 di rect ion,	 5) 	 Chi ld	 ownership,	 

6)	Achievement,	and	7)	The	maximum	entitlement	

(A	 reader	 for	 life)	while	Rfl	 is	oriented	towards:	 

1)	 The	 skills,	 2)	 Decoding	 and	 comprehension,	 

3)	System	readers,	4)	Teacher	direction,	5)	Teacher	
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ownership,	 and	 6)	 Attainment,	 and	 7)	 The	

minimum	entitlement	(A	Level	4).

Promoting reading for pleasure

	 Reading	 is	 an	 act	 for	 someone	 to	 say	 a	

written	text	aloud.	This	process	cannot	be	done	

without	 an	 understanding	 of	 the	 content	 and	

complex	activity	by	using	accent,	understanding,	

imagination,	 observation,	 comprehension	 and	

remembering.	According	to	Nuttal	(1982),	reading	

is	getting	out	of	the	text	as	nearly	that	message	

the	writer	puts	in	it.	In	addition,	Anthony,	Pearson	

and	Raphael	as	quoted	by	Farrel	(2002)	state	that	

reading	 is	 the	 process	 of	 constructing	meaning	

through	the	dynamic	interaction	suggested	by	the	

written	language,	and	the	context	of	the	reading	

situation.	 	 	 Furthermore,	 Harris	 (1980)	 defines,	

”Reading	is	a	very	complex	process	and	which	the	

recognition	 and	 comprehension	 of	 written	

symbols	are	influenced	by	the	perceptual	skills,	

the	 word	 analysis	 skills,	 the	 experience,	 the	

language	 background,	 the	 mindset,	 and	 the	

reasoning	ability	of	the	reader,	as	he	anticipates	

meaning	on	the	basis	of	what	he	has	just	read”.			

	 Reading	 is	 one	of	 four	 skills	 of	 language	

which	is	very	important	for	any	part	of	daily	life.	

Huey	(1908)	regarded	that	reading	is	the	way	of	

gathering	 and	 choosing	 from	what	was	written,	

suggesting	that	constant	feeling	of	values	which	

goes	on	 in	all	effective	reading.	The	process	of	

reading	 is	 used	 to	 gain	 information	 from	 the	

printed	page	and	focused	particularly	on	the	ideas	

represented	 in	printed	 form	and	the	means	by	

which	the	mind	takes	note	of	them	(Glazor	et	al.	

1990).	 Thorndike	 (1917)	 classified	 reading	 as	

reasoning	 and	 assuming	 that	 it	 was	 an	 active	

process	related	to	problem	solving.	

	 As	we	see	that	reading	for	pleasure	is	one	

of	the	most	effective	and	best	way	to	help	the	

learners	 understand	 and	 attain	 the	 knowledge	

from	the	text	they	are	reading,	it	is	a	need	to	apply	

the	use	of	reading	for	pleasure	into	a	classroom.	

	 The	 desired	 reading	 attainment	 (RfI)	

originates	primarily	from	enjoyment	gained	from	

RfP.	 A	 quantitative	 study	 of	 the	 relationships	

between	 reading	 enjoyment,	 reading	 attitudes,	

behavior	and	attainment,	indicated	that	reading	

enjoyment	is	twice	as	effective	as	reading	attitudes	

in	positively	influencing	reading	behavior	(Clarke	

&	De	Zoysa,	2011).	This	finding	was	supported	by	

an	 in-depth	 study	 confirming	 that	 reading	

enjoyment	strongly	affected	reading	attainment	

(Clark	 &	 Douglas,	 2011).	 Reading	 for	 pleasure	

program	 can	 be	 designed	 as	 a	 program	 for	

students	to	read	 independently	or	 in	their	 free	

time.	 One	 of	 the	 reading	 programs	 used	 for	

promoting	children	reading	is	‘Booked	Up’.	This	

program	involves	choice	for	the	children	to	read.	

‘Booked	Up’	is	a	national	programmed	encouraging	

7	children	to	read	for	pleasure;	giving	all	Year	7	

children	the	chance	to	choose	a	free	book	from	

a	list	of	12	selected	titles.	An	evaluation	of	this	

programed	found	that	at	the	time	of	completing	

the	online	questionnaire,	most	children	(71%)	had	

read	or	started	to	read	the	book	they	had	chosen.	

And	 amongst	 those	who	 said	 they	 never	 read,	

68%	claimed	to	have	read	at	least	some	of	their	

book.	 Nearly	 half	 of	 parents/careers	 (47%)	
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reported	seeing	evidence	of	their	child	wanting	

to	 read	more	 as	 a	 result	 of	 being	 involved	 in	

Booked	Up	and	 receiving	 the	 free	book	 (Hope-

Stone	 associates,	 2008).	 Another	 example	 is	

‘Rooted	in	reading’	which	is	a	reading	promotion	

project	 offering	 primary	 and	 secondary	 school	

students	 a	 suite	 of	 12	 reading	 ‘passports’	 to	

encourage	reading	for	pleasure.	It	covers	a	whole	

range	 of	 ages	 from	 children	 leaning	 to	 read	

through	 to	 sixth	 form	 students.	 After	 reading	 a	

book,	children	complete	an	entry	that	takes	the	

form	 of	 a	 short	 review	 in	 their	 passport.	 The	

student,	 teacher,	 school	or	public	 librarian	can	

then	stamp	their	passport	with	the	project’s	tree	

logo	 to	 endorse	 their	 reading.	 A	 small-	 scale	

evaluation	in	46	schools	in	Lincolnshire	found	that	

both	teachers	and	pupils	reported	the	amount	of	

time	 the	 children	 spent	 reading,	 and	 their	

enjoyment	 of	 reading	 had	 increased	 since	 the	

reading	 passports	 had	 been	 in	 use.	 The	most	

positive	responses	came	from	students	in	an	urban	

primary	 school	 on	 a	 deprived	 estate	 whose	

attainment	 level	was	below	both	national	 and	

local	authority	means	(Willshaw,	2012).	

	 In	 addition,	 OECD	 (2010)	 report	 that	

parents’	engagement	with	their	children’s	reading	

life	 has	 a	 positive	 impact	 on	 their	 children’s	

reading	 performance.	 Children	 whose	 parents	

reported	 that	 they	 had	 read	 a	 book	with	 their	

child	“every	day	or	almost	every	day”	or	“once	

or	twice	a	week”	during	the	first	year	of	primary	

school	 performed	 higher	 in	 PISA	 2009	 than	

children	whose	parents	 reported	that	they	had	

done	this	“never	or	almost	never”	or	“once	or	

twice	 a	 month”.	 On	 average	 across	 the	 14	

countries	that	had	collected	information	on	this	

question,	the	difference	is	25	score	points,	but	it	

ranges	from	4	score	points	in	the	partner	country	

Lithuania	to	63	score	points	in	New	Zealand.	The	

importance	of	resources	Evidence	suggests	having	

access	to	resources	and	having	books	of	their	own	

impacts	on	young	people’s	reading	attainment.	

In	 a	 survey	 of	 over	 18,000	 young	people	 aged	 

8	–	17,	Clark	and	Poulton	(2011)	found	that	seven	

in	10	young	people	have	books	of	their	own.	Girls	

were	more	likely	than	boys	to	have	books	of	their	

own,	as	were	non	FSM	pupils	 in	comparison	to	

pupils	who	 receive	FSM	and	pupils	 from	white	

and	mixed	ethnic	background	compared	to	black	

ethnic	backgrounds.	They	found	that	pupils	who	

had	books	of	their	own	were	more	likely	to	enjoy	

reading	and	read	more	frequently.	Young	people	

who	had	books	of	their	own	were	twice	as	likely	

to	read	daily.	Those	without	books	of	their	own	

were	five	times	were	more	likely	to	say	they	never	

read.	Clark	and	Douglas	(2011)	found	that	58%	of	

children	who	read	below	the	expected	level	had	

books	of	their	own	compared	with	80%	of	children	

who	read	above	the	expected	level	for	their	age	

had	books	of	their	own.	This	was	much	stronger	

than	the	relationship	between	access	to	electronic	

media	 and	 literacy	 attainment.	 Clark	 (2011)	

reported	that	 three	percent	of	children	do	not	

have	any	books	 in	the	home.	Boys,	FSM	pupils	

and	Asian	pupils	were	twice	as	likely	to	say	they	

did	not	have	books	at	home.	Clark	(2011)	found	

a	 relationship	 between	 estimated	 number	 of	

books	 in	 the	home	and	 reading	attainment.	Of	
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the	young	people	who	said	there	were	no	books	

at	home	over	a	third	read	below	their	expected	

level,	 half	 at	 the	 expected	 level	 and	 seven	

percent	were	reading	at	above	the	expected	level	

while	of	those	who	estimated	they	had	more	than	

500	books	at	home	10%	read	below	the	expected	

level,	half	 read	at	 the	expected	 level	and	 two	

fifths	were	reading	at	above	the	expected	level.	

Clark	(2011)	reported	that	even	a	small	number	

of	books	could	make	a	difference.	Of	those	who	

report	having	up	to	10	books	in	the	home,	a	fifth	

read	below	the	level	expected	for	their	age,	while	

nearly	three-quarters	read	at	the	expected	level	

and	8%	read	above	the	expected	level.	Similarly	

Clark,	Woodley	and	Lewis	(2011)	found	that	19%	

of	young	people	had	never	received	a	book	as	

present	and	these	young	people	were	more	likely	

to	read	below	the	expected	level.	Evidence	from	

the	 US	 reinforces	 the	 UK	 findings	 on	 the	

relationship	 between	 book	 ownership	 and	

attainment.	Lindsay	(2010)	in	a	meta-analysis	of	

108	 studies	 found	 that	 having	 access	 to	 print	

material	 improves	 children’s	 performance	 and	

encourages	young	people	to	read	more	and	for	

longer.	A	longitudinal	study	by	Evans	et	al	(2010)	

found	that	having	books	in	the	home	has	as	big	

an	 impact	 on	 a	 child’s	 attainment	 as	 parental	

education	level.	They	found	that	having	as	few	

as	20	books	in	the	home	could	have	a	benefit	for	

children	in	helping	them	achieve	a	higher	level	of	

education.	Similarly	a	German	study	by	Schubert	

and	 Becker	 (2010)	 found	 that	 the	 home	 print	

environment	was	 a	 strong	 predictor	 of	 reading	

achievement,	 even	 when	 income,	 parental	

education,	aspects	of	schooling,	language	used	at	

home,	and	other	aspects	of	the	home	environment	

were	controlled	for	 (cited	 in	Clark	and	Poulton	

2011).	 There	 are	 studies	 indicating	 that	 young	

people	 in	 England	 continue	 to	 read	 less	

independently	and	find	less	pleasure	in	reading	

than	many	 of	 their	 peers	 in	 other	 countries	

(Cremin	et	al,	2009).	Research	for	the	UKLA	(United	

Kingdom	 Literacy	 Association)	 examined	 how	

teachers	 could	 enhance	 children’s	 reading	 for	

pleasure.	 The	 activities	 included:	 marked	

improvements	 in	 reading	 environments,	 read	

a loud	 p rog rams , 	 book 	 ta l k 	 and	 book	

recommendations	 and	 the	 provision	 of	 quality	

time	 for	 independent	 reading.	 The	 teachers	

involved	 in	the	project	came	to	appreciate	the	

significance	of	the	wider	range	of	reading	which	

young	 people	 experience	 in	 their	 homes	 and	

communities.	 Shared	 understandings	 were	

established	between	teachers,	and	families	about	

the	 changing	 nature	 of	 reading	 and	 everyday	

reading	 practices	 which	 supported	 children’s	

reading	for	pleasure.	Reading	for	pleasure	was	also	

found	to	be	strongly	influenced	by	relationships:	

between	teachers;	between	teachers	and	children;	

between	children	and	families;	between	children,	

teachers,	families	and	communities	(Cremin	et	al,	

2009).	Research	has	shown	that	events	focusing	

on	 reading	 for	 pleasure	 can	 also	 promote	 or	

enhance	social	skills	in	young	people	(e.g.	Allan	

et	al,	2005	cited	by	Clark	and	Rumbold,	2006).	

There	is	little	research	that	has	been	conducted	

specifically	looking	at	online	reading	habits,	and	

the	existing	evidence	has	mixed	results.	Based	on	
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the	existing	evidence,	it	seems	to	depend	on	what	

activities	are	being	conducted	online,	and	what	

young	 people	 are	 reading.	 In	 PIRLS	 2006,	 on	

average	across	countries,	reported	spending	more	

time	in	a	typical	day	reading	stories	and	articles	

in	 books	 or	 magazines	 than	 on	 the	 Internet	 

(1.4	hours	vs.	1.0	hours).

	 To	sum	up,	reading	for	pleasure	program	

can	 be	 provided	 and	 designed	 effectively	 for	

students	in	all	levels	however	it	needs	to	prepare	

and	organize	to	properly	fit	into	the	situation	and	

context	of	the	learners.	There	should	be	enough	

books,	materials,	including	guidelines	for	leaners	

to	search	 for	whatever	 they	want	 to	 read.	This	

will	 help	 them	 improve	 their	 reading	 skill	

effectively.

	 According	 to	 seven	 years	 experiences	

teaching	in	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	

the	researcher	found	that	there	are	a	number	of	

students	 have	 problems	 and	 difficulties	 in	

language	learning,	especially,	 in	reading	classes.	

The	 problems	 are	 found	 from	 various	 kinds	 of	

classroom	 participation	 and	 result	 of	 the	

examinations.	The	reading	test	result	showed	that	

only	twenty	percent	of	students	can	pass	the	test.	

Accordingly,	 the	 researcher	 is	 interested	 in	

implementing	 reading	 for	 pleasure	 to	 help	

students	improve	their	reading	skill.

Methodology

Participants 

25	undergraduate	students,	who	were	non-English	

major	students	and	enrolling	the	course	3022202	

children	literature,	semester	2	of	academic	year	

2018	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	were	

purposively	 selected	 as	 the	 participants	 of	 the	

research.	

Design 

	 This	study	was	a	one	group	pretest-posttest	

Design.	The	research	hypotheses	were	formulated	

as:

 Research Hypothesis 

	 The	students’	posttest	score	is	higher	than	

pretest	score.	

 Research Instruments

	 The	research	instruments	used	in	this	study	

comprise	 1)	 pretest	 and	 posttest,	 2)	 a	 set	 of	

activities,	3)	12	lesson	plan,	and	4)	questionnaire.		

 1.  Reading Test (Pretest and Posttest) 

	 	 Reading	Test	section	is	used	to	assess	

the	students’	achievement	after	finishing	learning	

activities.	 Each	 student	 will	 be	 examined	 by	

teacher	with	reading	test	in	order	to	know	their	

improvement	and	check	their	understanding.	The	

result	from	the	reading	test	will	reveal	how	the	

students	understand	and	 improve	 their	 reading	

skill.

 2. Questionnaire

	 	 The	 questionnaire	 used	 in	 this	 study	

consisted	of	20	questions	regarding	the	students’	

opinion	toward	learning	to	find	out	whether	they	

are	satisfied	with	the	program	or	not.	The	scales	

adopted	in	rating	the	level	of	their	opinions	are:	

  	 1	=	Strongly	disagree
	 	 	 2	=	Disagree
	 	 	 3	=	Neutral
	 	 	 4	=	Agree
	 	 	 5	=	Strongly	agree
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 3. The Set of Storytelling Activities
	 	 3.1	History	 of	 storytelling:	 This	 set	
offered	students	on	how	the	storytelling	was	from,	
how	storytelling	was	begun	through	the	reading’s	
activities	and	exercises.
	 	 3.2		Getting	ready	to	tell	a	story:	This	set	
prepared	students	to	be	ready	to	tell	stories	by	
games	which	dolloped	the	skills	of	telling	stories.
	 	 3.3	Finding	and	mapping	a	story:	This	
use	the	story	mountain	to	lay	out	the	main	points	
of	the	story.	A	story	mountain	helps	you	see	how	
the	story	climbs	up	to	the	most	exciting	point	at	
the	top	of	the	mountain.	
	 	 3.4		Getting	your	story	ready:	This	stage,	
the	students	prepared	yourself	to	tell	stories	by	
practicing	 telling	 stories,	 read	 out	 loud,	 using	
gestures,	eye	contacts,	tones,	voice	in	order	to	be	
ready	to	tell	stories.
	 	 3.5	Presenting	 the	story	3	hours:	This	
stage,	students	would	tell	stories	with	speaking	
clearly,	using	a	hand	motion,	making	face,	using	
different	voices,	and	presenting	well	in	class.
 4. Lesson Plans
	 	 There	are	5	lesson	plans,	15	hours,	for	
classroom	management	as	follows.
	 	 Lesson	plan		1:		History	of	storytelling	3	
hours.
	 	 Lesson	plan		2:		Getting	ready	to	tell	a	
story	3	hours.
	 	 Lesson	plan		3:		Finding	and	mapping	a	
story	3	hours.
	 	 Lesson	plan		4:		Getting	your	story	ready
3	hours.
	 	 Lesson	plan		5:	Presenting	 the	 story	 3	
hours.

Research Procedure
	 This	 section	 deals	 with	 three	 steps	
explaining	the	procedure	of	doing	this	 research	
from	 the	 preparation	 to	 the	 last	 step	 of	 the	
research.	The	steps	of	the	research	procedure	are	
explained	as	follows.	
 1. Constructing instruments
	 	 1)		Study	 the	 curriculum	and	find	 the	
content	for	the	students	for	course	3022202.
	 	 2)	 Select	 the	 content	 for	 teaching	
techniques	 and	materials	 appropriate	 for	 the	
target	students,	and	satisfaction	after	each	lesson.
	 	 3)		Design	a	lesson	plan	and	construct	
the	map	of	learning	process	and	tasks.	
	 	 4)		Construct	a	reading	test	to	check	the	
students’	 improvement	 and	 compare	 old	
knowledge	to	new	knowledge	after	learning.
 2. Starting research procedure
	 	 1)		Give	the	students	pre-test	for	check	
their	background	knowledge.
	 	 2)		Follow	the	processes	stated	in	the	
lesson	plan	and	learning	using	with	appropriate	
techniques	and	materials.
	 	 3)		At	 the	 end	 of	 the	 course,	 the	
students	will	 take	a	 reading	 test	 to	check	 their	
improvement	and	find	out	changing	after	research			
procedure.
	 	 4)		Then,	the	research	has	the	students	
do	self-assessment	questionnaire	in	order	to	find	
out	 their	 satisfaction	 toward	 the	 use	 of	 the	
designed	learning	activities.	

Data analysis
	 Data	 analysis	 process	was	 conducted	 as	
follows.	
	 	 1.	Data	 from	 the	vocabulary	 test	will	
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come	 in	 the	 form	of	 scores	 and	 calculates	 for	
arithmetic	mean	in	order	to	observe	the	students’	
development	 in	 reading	 comprehension	 ability	
after	learning	and	teaching	process.
	 	 2.	 The	data	 from	questionnaire	 score	
will	 be	 rated	by	 rating	 scale	 and	 calculated	 in	
percentage.	 The	 data	will	 reflect	 the	 learners’	
satisfaction	after	learning	program.

Results
	 The	 results	 of	 the	 research	 study	 was	
divided	 after	 learning	 program	 for	 improving	
students’	reading	skill	for	12	weeks,	the	data	was	
illustrated	as	in	the	table	below.				
	 1.	Students’	reading	improvement
	 	 After	finishing	the	program,	the	scores	
from	 reading	 tests	 are	 compared	 between	 
post-test	 and	 pretest	 scores	 made	 by	 the	
participants.	The	students’	average	pre-test	score	
were	15.56	(x̄		=	15.56,	S.D.	=	2.86)	and	post-test	
score	were	24.2	(x̄		=	24.2,	S.D.	=	2.58).	The	highest	
score	were	25,	whereas,	the	lowest	score	were	
22.	When	comparing	the	scores	from	pretest	and	
posttest	sessions,	the	result	was	shown	in	table	
1.

Table 1: The	comparison	between	Pre-Test	and		
	 	 Post-Test	scores

	 According	to	table	1,	the	students’	post-

test	score	which	is	higher	than	post	test	score	with	

statistically	significant	at	level	0.5.

	 2.	The	students’	satisfaction	toward	reading	

for	pleasure	activity	to	improve	reading	skill.

	 	 After	finishing	the	program,	the	students	

reflected	 their	 opinion	 through	 questionnaire	

items,	 the	 results	of	 the	satisfaction	evaluation	

are	as	follows.	

	 	 The	results	of	the	questionnaire	reveal	

that	students	rated	the	level	of	the	satisfaction	

toward	 learning	 program	 designed	 by	 the	

researcher	 very	 high	 (x̄	 =	 4.62).	 Taking	 in	 to	

consideration,	 as	 individually,	 	 it	 is	 found	 that	

students	rated	the	level	of	 importance	high	for	

all	12	items	regarding	their	opinions	toward	the	

use	of	learning	program,	and	the	two	aspects	rated	

the	highest	(x̄	=	4.80)	includes	the	improvement	

of	vocabulary	knowledge	and	the	advantages	they	

gained	 from	 the	program.	This	means	 students	

were	satisfied	with	this	aspect	the	most	 (S.D.	=	

0.92).	On	the	other	hand,	the	aspect	in	which	the	

students	rated	the	lowest	was	aspect	of	the	period	

of	 time	 for	activity	 (x̄	=	3.54),	 this	means	 they	

were	less	satisfied	with	this	aspect	(S.D.	=	0.80).		

Conclusions

	 1.	For	the	students’	achievement	in	reading	

skill,	the	students’	average	pre-test	score	is	19.4	

(S.D.	=	0.40)	and	post-test	score	is	28.3	(S.D.	=	0.7).	

The	highest	score	is	25,	whereas,	the	lowest	score	

is	22.	When	comparing	 the	scores	 from	pretest	

and	 posttest	 sessions,	 the	 students’	 post-test	

score	(25.3)	which	is	higher	than	post	test	score	

(19.4)	with	statistically	significant	at	 level	0.5.	 It	

can	be	seen	that	reading	for	pleasure	is	such	an	

effective	 tool	 to	 help	 student	 improve	 and	
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successful	in	learning	and	reading	skill.	This	result	

is	 related	 to	 Chomman	 and	 Boonaree	 ,	 Anne	

Goulding		,	and	Philip	Calvert		(2017)	that	RfP	is	a	

crucial	 yet	 contested	 concept	 to	 explore	 as	 a	

potential	 basis	 for	 more	 successful	 reading	

promotion	in	Thai	society.	In	addition,	the	result	

also	 agrees	with	Grabe	 (2009)	 that	 reading	 is	 a	

crucial	skill	for	readers	to	reach	the	target	goal.	

When	 the	 students	 read	more,	 they	will	 learn	

more	and	practice	more,	and	 then	 their	 skill	 is	

improved.	This	 improvement	does	result	 in	the	

better	posttest	scores.	

	 2.	 The	 students’	 satisfaction	 toward	

learning	with	storytelling	activity,	the	results	shows	

that	students	rated	the	level	of	the	satisfaction	

toward	 learning	 program	 designed	 by	 the	

researcher	high	(x̄		=	3.82).	Taking	in	to	consideration,	

as	individually,		it	is	found	that	students	rated	the	

level	of	importance	high	for	all	20	items	regarding	

their	opinions	toward	the	use	of	learning	program,	

and	the	aspect	of	was	rated	the	highest	(x̄	=	3.99),	

this	means	students	were	satisfied	with	this	aspect	

the	most,	S.D.	=	0.92.		The	result	of	the	study	was	

relevant	to	Krashen,	2011a;	OECD,	2010;	Sullivan	

&	Brown,	 2013).	 Clarke	&	De	Zoysa	 (2011)	 that	

reading	for	pleasure	is	effective,	fun	and	easy	for	

the	 students	 to	 learn	 and	 follow.	 It	 stimulates	

students	 to	 learn	 in	 classroom	 activity	 with	

eagerness	and	activeness.	The	students	feel	happy	

and	excited	to	learn.	There	make	them	enjoy	and	

like	 to	 learn	 English.	 Therefore,	 the	 results	 of	

satisfaction	 evaluation	 are	 rated	 at	 highest.	 It	

means	they	are	satisfied	with	using	storytelling	to	

improve	their	vocabulary	knowledge.	

	 Storytelling	 is	 an	 effective	 strategy	 that	

incorporates	the	aesthetic	ways	of	knowing	into	

instruction.	 In	addition	to	refining	the	academic	

presentation	of	students	in	the	areas	of	reading,	

storytelling	also	has	the	ability	to	increase	the	arts	

in	education	and	motivate	children	to	attach	with	

their	learning.	In	detection	of	lifelong	literacy,	we	

must	remember	as	Eisner	(1985)	stated	that,	“The	

enduring	outcomes	of	education	are	found	in	the	

delight	of	the	journey,	not	simply	arriving	at	the	

end	point.”	We	hope	that	Eisner’s	vision	will	be	

embraced	 as	 teachers	 find	ways	 to	 instrument	

storytelling	 in	 the	 classroom	 and	 researchers	

continue	to	study	the	profits	of	this	educational	

strategy	on	reading	achievement.

	 The	 findings	 in	 this	 study	 indicate	 the	

effectiveness	of	developing	reading	for	pleasure	

of	the	Library	Education	and	English	Students	by	

using	storytelling
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การพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์
ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก

Use of Apply- Cooperative Learning to Promote Basic Japanese Ability for 
Students Who Choose to Study Japanese as an Elective Courses

เธียรชัย	หลิมเจริญ1

Thianchai		Limjaroen1

บทคัดย่อ

	 การพัฒนาความสามารถทางภาษาญีปุ่่นข้ันพืน้ฐานโดยใช้แนวคิดการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืประยกุต์ส�าหรับนกัศกึษา
ทีเ่ลอืกเรยีนวชิาภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเลอืก	มวีตัถุประสงค์	1.	เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ขัน้พืน้ฐานโดย
ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกก่อนกับหลังเรียน	 
2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน 
การศกึษาคร้ังนี	้ได้แก่	นกัศกึษาชัน้ปีที	่1	วชิาเอกภาษาองักฤษ	ทีเ่ลอืกเรยีนวชิาภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเลือก	คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	จ�านวน	43	คน	เครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมลู	คอื	แผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น	 แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	 และ	 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้โดยวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถระหว่างก่อนเรยีนและ
หลังเรียน	 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้วิธีการทดสอบแบบที	 (t-test	 Dependent)	 และ	 วิเคราะห์ระดับความ 
พึงพอใจโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม					
	 ผลการศึกษาพบว่า	1.	นักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01	 โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน
เท่ากับ	13.95	และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ	16.55	และ	2.	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประยุกต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 สามารถอภิปรายผลว่าการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์สามารถท�าให้นักศึกษามี
ความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ขัน้พืน้ฐานสงูข้ึน	นอกจากนีจ้ากการสอบถามความพึงพอใจของนกัศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีน
รู้แบบประยุกต์	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	
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ABSTRACT

	 The	Development	of	basic	Japanese	language	proficiency	by	using	applied	cooperative	learning	
concepts	for	students	who	choose	to	study	Japanese	as	an	elective	course.	The	objectives	of	this	
research	were:	1)	to	compare	of	basic	Japanese	language	proficiency	by	using	applied	cooperative	
learning	concepts	for	students	who	choose	to	study	Japanese	as	an	elective	course	between	before	
and	after	class.	2)	to	investigate	students'	satisfaction	towards	learning	activities	by	using	the	Apply-	
Cooperative	Learning	Process.	The	sample	group	used	in	this	study	were	43	students	in	year	one	in	
English	Major	who	choose	to	study	Japanese	as	an	elective	course	under	Japanese	Language	Program,	
Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	at	the	Suan	Sunandha	Rajabhat	University.		Data	collection	
tools	are	Japanese	language	learning	activity,	basic	Japanese	proficiency	test	and	a	questionnaire	for	
students'	attitudes	towards	teaching.		The	analysis	of	students'	basic	Japanese	proficiency	will	compare	
the	average	scores	between	before	and	after	study	by	using	the	mean	analysis	of	the	t-test	Dependent	
method	and	 the	analysis	of	 students’	 satisfaction	based	on	 the	 standard	deviation	of	 the	 scores	
obtained	from	answering	questionnaires.
	 The	 results	 revealed	 as	 follows:	 	 1)	 students	 studying	 using	 applied	 cooperative	 learning											
activity	plan	to	 improve	basic	Japanese	ability	found	post-test	got	higher	score	than	pre-test	with	
significantly	at	.01	with	score	pre-test	is	13.95	and	score	post-test	is	16.55	and	2)	the	result	of	students’	
attitudes	towards	teaching	satisfaction	found	at	high	level.	In	addition,	the	satisfaction	of	students’	
attitudes	towards	activities	by	using	Applied	cooperative	learning	process	was	found	at	a	high	level.

KEYWORDS: TO	IMPROVE	BASIC	JAPANESE	ABILLITY	/	USE	OF	APPLY-COOPERATIVE	LEARNING	/	
																		STUDENTS’ATTITUDES	TOWARDS	APPLY-COOPERATIVE	LEARNING	PROCESS	

บทน�า
	 การสอนภาษาญีปุ่น่ในรายวชิาเลอืกเป็นเรือ่งไม่ง่าย
ทีจ่ะท�าให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว	และสามารถ
สื่อสารได้	 ปัญหาที่ผู้วิจัยพบ	 คือ	 ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมทางภาษาต่างประเทศ	หรือ	ความแตกต่างทาง
ด้านโครงสร้างภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่	เรือ่ง
ของตัวอักษร	เสียง	และไวยากรณ์	ซึ่งส�าหรับผู้เรียนที่ไม่ได้
เป็นเจ้าของภาษานั้น	 ย่อมเรียนได้อย่างยากล�าบาก	 
จากปัญหาของผูส้อนชาวญ่ีปุน่	ทีผู่ว้จัิยได้สงัเกตการณ์สอน	
พบว่า	ปัญหาทีส่�าคญัคอืการจดักระบวนการสอนทีไ่ม่ตอบ
สนองต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีจ�านวนมาก	
ท�าให้ไม่สามารถทราบถงึการเข้าใจภาษาญีปุ่น่ของนกัศกึษา	
อีกทั้งกระบวนการจัดกิจรรมการสอนไม่สามารถพัฒนา

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้	 จากปัญหาท่ีพบนี้	 ท�าให้
เกดิงานวจิยัเพือ่พฒันาความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ข้ันพืน้
ฐานครัง้นีขึ้น้มา	(Kubota,	2007)	ได้ให้แนวคิดเกีย่วกบัการ
สอนว่า	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ความรู้ของผู้เรียนนั้นจะ
เกิดจากการเตรียมการสอนของครูผู ้สอน	 ซึ่ งจะมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนรายบุคคลเท่านั้น	แต่ความเป็นจริง
แล้วความรู้ความเข้าใจจะต้องเกิดจากตัวผู้เรียนเอง	 ไม่ได้
เกิดจากครูผู้สอน	 ผู้เรียนจะจัดการความคิด	 คิดวิเคราะห	์
เรียนรู ้จากประสบการณ์	 การเข้าร่วมในประสบการณ์ 
ต่าง	 ๆ	 	 สิ่งนี้เป็นแนวคิดที่เรียกว่า	 แนวคิดการสร้าง	
หมายความว่า	 “ความรู้ความเข้าใจ	 จะด�าเนินไปตามการ
สื่อสารซึ่งกันและกันทางสังคม	โดยผู้เรียนจะมีขั้นตอนการ
ท�าความเข้าใจ	 การสร้างโครงสร้างด้วยตัวของผู้เรียนเอง	
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โดยพึง่พาตามสถานการณ์”		ดงันัน้การน�าเทคนคิการสอน
ที่ประสบความส�าเร็จในการสอนภาษาในต่างชาติหลาย	ๆ	
น�ามาประยุกต์ใช้ในการสอน	 ท�าให้สามารถพัฒนาความ
สามารถของผู้เรียนภาษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้	 (ปัณฑิตา	
อิรักษา,	 2561)	 ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะชีวิตว่า	 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
นั้นจักต้องมีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและ	 สามารถ
สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ครบทั้ง	 5	 ด้าน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สามารถอยู่	 
ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะเป็น 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	ตลอด
จนเทคโนโลยี	สารสนเทศ	หรือนวัตกรรมการต่าง	ๆ	ที่เกิด
ขึ้น	 ดังนั้น	 จึงควรพัฒนาผู ้ เรียนให้ครบทุกด้านและ
สอดคล้องกบัความเป็นวยัรุน่	ของผูเ้รียน	ซึง่ในรปูแบบการ
เรยีนตามแนวคดิในครัง้ยงัสามารถจะพฒันาส่งเสรมิการเข้า
สังคมของนักศึกษาได้เช่นกัน	 นักการศึกษาชาวญ่ีปุ่น	
(Hirakata	 and	 Tateoka,	 2012)	 ได้แนะน�าการจัดการ
เรียนการสอนจากการเน้นในเน้ือหาเป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีการ	 โดยกล่าวไว้ในหนังสือท่ีผู้วิจัยแปล
เนือ้หาในบางส่วนจากหนงัสอืเรือ่ง	สร้างแบบเครือ่งมอืการ
อ่าน	ระบุไว้ว่า	“ครูผู้สอนควรจะปรับเปลี่ยนการสอน	และ
ควรออกแบบสถานการณ์	 เพื่อส่งเสริมการสอนควรปรับ
เปลี่ยนแนวคิด	จากการเน้นเนื้อหาโครงสร้างภาษาไปเป็น
ใช้วิธีการสอน	 อีกทั้ง	 จากการใช้วิธีการสอน	 ไปเป็น	 การ
สนับสนุนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน”	
	 จากการศกึษาแนวคดิและงานวิจยัเกีย่วกบัเทคนคิ
การสอนที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาการเรียน 
การสอนที่ได้รับการยอมรับท่ีผู้วิจัยสนใจ	 คือ	 การเรียนรู้
แบบร่วมมอื(Cooperative	learning)	เป็นเทคนคิการสอน
ที่สามารถแก้ปัญหาได้หลายประเด็นปัญหา	 ของสภาพ
ปัญหาที่กล่าวข้างต้น	 โดยนักการศึกษาทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ	 (ทิศนา	แขมมณี,	2553),	 (สุวิทย์	มูลค�า	
และอรทัย	มูลค�า,	2547)	และ	(Slavin	&	Robert,	1995)	
ได้กล่าวถึง	 การเรียนรู ้แบบร่วมมือในเชิงเดียวกันว่า	 
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้	 โดยผู้เรียนมีการโต้ตอบกันภายในกลุ่ม

ร่วมมอืกนัท�างาน	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายอนัเดยีวกนัของกลุ่ม	
และเป็นการทีผู้่เรียนท่ีมคีวามสามารถคละกนั	รวมกลุ่มเพ่ือ
ท�ากจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนได้ก�าหนดให้	และร่วมมอืกนั
ท�างานภายในกลุ่ม	
	 จากความส�าคัญและสภาพปัญหา	 ผู้วิจัยจึงศึกษา
ค้นคว้าทฤษฏแีละวธิกีารสอนในหลาย	ๆ 	รปูแบบเพือ่แก้ไข
ในปัญหานี	้ซึง่ได้น�าทฤษฏทีีเ่รยีกว่า	การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
(Cooperative	 learning)	 และได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคที่
สามารถพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐาน	 โดยผู้วิจัยได้
ก�าหนดระดบัความเข้าใจพืน้ฐานทางภาษาญีปุ่น่เป็น	4	ขัน้	
คือ	1.	ขั้นการฟังภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	2.	ขั้นการพูดภาษา
ญี่ปุ่นเบื้องต้น	 3.	 ขั้นการอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 4.	 ขั้น 
การเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 และน�ากิจกรรมที ่
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์จากทฤษฏี	 น�ามาสร้างเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่กล่าวมาข้างต้น	และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้
กบัครผูู้สอนในประเทศไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ความสามารถด้านภาษาของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ขั้นพื้นฐานโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์
ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือก	
ก่อนกับหลังเรียน
	 2.		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประยุกต์		

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวความคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบประยุกต์	มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
	 2.	 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวความคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมอืแบบประยกุต์	มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก
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ค�าส�าคัญหรือค�าจ�ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

	 1.	 แนวความคิดการเรียนรูปแบบร่วมมือประยุกต์	

หมายถึง	 วิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาและผสม

ผสานแนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์จาก

แนวคดิการเรยีนรปูแบบร่วมมอืเป็นหลกั	และน�าแนวความ

คิดการพัฒนาการเรียนการสอนผสมผสาน	 โดยมีแนวคิด

การเรียนรู้ที่มีลักษณะการท�างานเป็นกลุ่มร่วมมือ	 การ 

กระจายงานที่ทั่วถึง	 ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช ้

การเรียนการสอนให้สอดคล้อง	กับแนวคิดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอืทีผู่ว้จิยัก�าหนดเป็นวธิกีารขึน้	(การเรยีนรปูแบบร่วม

มือประยุกต์)	4	ขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 	 ขั้นที	่	1	 ขั้นการจัดกลุ ่มหลัก	 เป็นขั้นตอน 

การจัดกลุ่มผู้เรียน	 โดยน�าจ�านวนนักศึกษาท้ังหมด	 มา 

กระจายกลุ่มให้ได้กลุ่มใหญ่ที่ไม่ควรเกิน	6	กลุ่มเรียน	และ

ใน	6	กลุ่มใหญ่	มีจ�านวนสมาชิกในกลุ่มเท่ากันหรือเกินมา	

1	คน	(ขั้นการฝึกฟัง)							

             ขั้นที	่	2	 ขั้นการจัดกลุ่มแบ่งงาน	 เม่ือมีการต้ัง

กลุม่หรอืบรษิทัเรยีบร้อย	ครผููส้อนจะก�าหนดให้ตนเองเป็น

ผู้ดูแลบริษัททั้งหมด	 และ	 จะมีตัวอักษรท่ีตัดแบ่งเป็นชิ้น

ส่วนเหมือนจิ๊กซอว์	โดยเนื้อหาจะเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น	 

ฮิราคานะ	คาตาคานะ	 ให้แต่ละกลุ่มจะต้องอ่านออกเสียง

เป็นภาษาญี่ปุ่น		(ขั้นการฝึกการอ่าน)			

	 	 ขั้นที่	 3	 ขั้นกลุ่มวิเคราะห์สร้างงาน	 เป็นขั้นที่ 

ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ท�าความเข้าใจใน

ส่วนเนือ้หาทีม่คีวามยากขึน้	โดยจะไม่ได้คิดเพยีงผูเ้ดยีวจะ

ร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม	โดย	ผู้สอนท�าหน้าที่ดูแลทั้งกลุ่ม	และ

จะเป็นผู้ชี้แจง	(Input)	น�าเสนอเนื้อหา	โดยเนื้อหาที่ให้ไป

ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่มากนัก	 และท้ิงเน้ือหาส่วนหน่ึงท่ีเป็น

ปริศนาให้ผูเ้รยีน	ในเนือ้หาจะระบุถงึการสนทนา	อย่างเช่น	

ในขั้ นตอนที่ 	 1 	 ผู ้ สอนน� า เสนอให ้ นักศึกษาเรื่ อง 

การแนะน�าตัว	(ขั้นการฝึกการพูด)	

	 	 ขั้นที่	 4	 ข้ันการเข้ากลุ่มสรุปงาน	 เป็นขั้นที่

สมาชกิในกลุม่ได้ปรึกษาและท�าทัง้	3	ขัน้ตอนเรยีบร้อยแล้ว	

ผู ้สอนจะให้ประธานกลุ่ม	 สรุปงานในวันนี้ลงในใบงาน 

ที่ผู้สอนแจกให้ไปอีกชุด	จากนั้นผู้สอนจะให้ใบงานสุดท้าย	

คือ	 ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มปรึกษากันและ	 เขียนตัว

อักษรที่เรียนในแต่ละวันให้ครบ	(ขั้นการฝึกเขียน)	

	 2.	 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ ่นขั้นพื้นฐาน	 

หมายถึง	การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	ในระดับ

เบื้องต้น	

							 3.	 ความสามารถทางด้านการฟัง	 หมายถึงผู้เรียน

เข้าใจความหมายของค�า	 หรือประโยคจากการฟังสารจาก

อีกฝั่งหนึ่ง	รวมทั้งสารในลักษณะค�าสั่ง	ค�าทักทาย	การขอ

อนุญาต	โดยเป็นภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น

							 4.		ความสามารถทางด้านการพดู	หมายถงึ	ผูเ้รยีน

พูดออกเสียงค�า	 สามารถพูดประโยค	 ค�าสั่ง	 ค�าทักทาย	 

การขออนุญาต	 โดยเป็นภาษาญ่ีปุ่นในระดับเบื้องต้น	 

รวมทั้งการสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน

							 5.		ความสามารถทางด้านการอ่าน	หมายถงึผู้เรยีน

อ่านตวัอกัษร	ค�า	ประโยคเบือ้งต้นของภาษาญีปุ่น่	สามารถ

เข้าใจความหมายในการแปลความหมาย	ค�า	หรือประโยค

ได้ในระดับเบื้องต้น	

							 6.		ความสามารถทางด้านการเขียน	 หมายถึง	 

ผู้เรียนเขียนตัวอักษร	ค�า	ประโยคเบื้องต้นของภาษาญี่ปุ่น	

สามารถเข้าใจและจดจ�าขั้นตอนการเขียนตัวอักษร	 และ

สามารถเขยีนตวัอกัษร	ฮิราคานะและคาตาคานะได้ทัง้หมด	

								 7.	 นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวความคิดการเรียนรู้

แบบร่วมมอืแบบประยกุต์	หมายถงึ	ชดุค�าถามทีใ่ห้นกัศึกษา

แสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 1.		ประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษาครั้ ง น้ี 	 ได ้แก	่

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์	มหาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	ทีเ่ลอืกเรยีนภาษา

ญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก	จ�านวน	4	ห้องเรียน	102	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	

นักศึกษาชั้นปีที่	1	วิชาเอกภาษาอังกฤษ	ที่เลือกเรียนวิชา
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ภาษาญี่ ปุ ่นเป ็นวิชาเลือก	 คณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา	ในรายวิชา	

ภาษาญีปุ่น่พืน้ฐาน	1	จ�านวน	43	คน	ได้มาโดยการสุม่แบบ

แบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 random	 sampling)	 จ�านวน	 1	

ห้องเรียน		

	 2.		ระยะเวลาด�าเนินการทดลอง	 ภาคเรียน	 1	 ปี

การศึกษา	2562	 ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	1	ทุกวัน

อังคาร	จ�านวน	10	คาบเรียน	คาบเรียนละ	3	ชั่วโมง	

							 3.		ตัวแปรที่ศึกษา	

	 	 3.1	 ตัวแปรต้น	 คือ	 การจัดการศึกษาตาม

แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์

	 	 3.2		 ตัวแปรตาม	คือ	

	 	 	 3.2.1	 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้น

พื้นฐาน

																 3.2.2		ความพึงพอใจของนักศึกษา					

	 4.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 4.1		 แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่	

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนว

ความคิดการเรียนรูปแบบร่วมมือและน�ามาประยุกต	์ 

เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยได้น�าเทคนิคข้ันตอนมาประยุกต์โดยใช้

วิธีการที่สอดคล้องกับการท�างานจริงในบริษัท	 หรือสภาพ

การท�างานในสังคม	โดยก�าหนดให้มีขั้นตอน	4	ขั้นตอนคือ	 

ขัน้ที	่1	ขัน้การจดักลุม่หลกั	ขัน้ที	่2	ขัน้การจดักลุม่แบ่งงาน	

ขั้นที่	3	ขั้นกลุ่มวิเคราะห์สร้างงานขั้นที่	4	ขั้นการเข้ากลุ่ม

สรุปงาน	จ�านวน	10	แผน	ใช้จ�านวน	1	แผนต่อ	180	นาที		

	 	 4.2	 แบบวัดความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นขั้น

พื้นฐาน	ก่อนและหลังเรียน		

	 	 	 1.	 ก�าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	 

ในการวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	โดยยึด

พฤตกิรรมตามนยิามเชิงปฏบิติัการเกีย่วกบัทกัษะ	4	ทกัษะ

ขั้นพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นเ	 ที่ก�าหนดไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะ	 

ในความสามารถทั้ง	4	ด้าน	คือ	การฟัง	การพูด	การอ่าน	

และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น		

	 	 	 2.		ด�าเนนิการสร้างแบบทดสอบวดัความ

สามารถทางภาษาญีปุ่น่	ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบชนดิ

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	และ	แบบทดสอบให้เขียนตัวอักษร	

ซึ่งในแบบทดสอบแบ่งเป็น	 4	 ส่วนข้อสอบ	 ส่วนที่	 1	 

แบบทดสอบการฟัง	 โดยจะเป็นการฟังจากครูผู้สอน	 อ่าน

ตัวอักษร	หรือค�าศัพท์	หรือ	ประโยคให้นักศึกษาเลือกข้อที่

ฟังทีถู่กต้อง	ส่วนที2่	คอืข้อสอบการพดู	โดยก�าหนดค�าถาม

เป็นภาษาไทย	เช่น	ทักทายในตอนเช้าภาษาญี่ปุ่น	กล่าวว่า

อย่างไร	ให้นกัศึกษาเลือกข้อทีถ่กูต้องจากตวัเลือกทัง้	4	คือ	

A	B	C	D	ส่วนที่	3	คือ	แบบทดสอบการอ่านเบื้องต้น	โดย

ข้อค�าถามจะถาม	โดยให้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น	และ	ค�าหรือ

ตัวอักษรนี้อ่านว่าอย่างไร	โดยในตัวเลือกทั้ง	4	จะระบุเป็น	

ค�าอ่านเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ	 และแบบทดสอบให ้

บทอ่านทีไ่ม่ยาวมากให้	ให้เลือกในตวัเลือกทัง้	4	ว่าบทอ่าน

นีแ้ปลความได้ว่าอย่างไร	ส่วนที4่	คอื	แบบทดสอบการเขยีน	

แบบทดสอบให้เขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ ่นให้ครบ	 และ	 

แบบข้อสอบไวยากรณ์พื้นฐานให้เลือกตอบ

	 	 	 3.	 น�าแบบทดสอบที่สร ้างขึ้นเสนอ 

ผู ้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	

(Content	 Validity)	 โดยการประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่

ต้องการวัด	 และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการใช้

ภาษาของข้อค�าถามของแบบทดสอบ	จ�านวน	3	ท่าน	

	 	 	 4.		น�าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมา

วเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจดุประสงค์เชิง

พฤติกรรม	โดยวิเคราะห์หาค่า	IOC	โดยก�าหนดเกณฑ์การ

ตัดสิน	ดังนี้	ค่า	 IOC	มากกว่า	0.5	จึงถือว่าเป็นข้อสอบที่

ใช้ได้	ถ้าค่า	IOC	น้อยกว่า	0.5	ถือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ไม่ได้

ซึ่งถ้าข้อใดใช้ไม่ได้ผู้วิจัยจะปรับปรุงข้อสอบและน�าเสนอ 

ผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้หนึง่ซึง่จากการประเมนิความสอดคล้อง

ของข้อความถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	 พบว่า	 

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.62	ถึง	1.00

	 	 	 5.		น�าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณา

จากผูเ้ชีย่วชาญแล้วไปทดลองกบันกัศกึษาชัน้ปีที	่1	จ�านวน	 
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45	 คน	 ซึ่งเป็นนึกศึกษาที่ไม่ใช่	 กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อหาค่า

อ�านาจจ�าแนกของข้อสอบแต่ละข้อ	 และหาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั	โดยน�าผลคะแนนจากการทดสอบ
ของนักศึกษามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	ตามวิธี
ของ	เบรนแนน	(Brennan	Index)	และคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	.20	ถึง	1.00	และน�าข้อสอบที่
ผ่านเกณฑ์ไปวเิคราะห์ความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบโดยใช้
สูตรของโลเวท	Lovett	(1983)	พบว่า	มีค่าอ�านาจจ�าแนก
อยู่ระหว่าง	0.20		ถึง		0.70	และได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	
เท่ากับ	0.81
	 	 	 6.	จดัพมิพ์แบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางภาษาญีปุ่น่ขัน้พืน้ฐานฉบบัสมบรูณ์เพือ่น�าไปทดลองใช้
จริงต่อไป
	 	 4.3	 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
นกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้การเรยีนรู้
แบบร่วมมือประยุกต์
	 	 	 1.	 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจตามแนวคิดวิธีการของลิเคิร ์ท	 (1932)	 
ฃจากเอกสารและต�าราเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	กบั	การสร้างเครือ่งมอืวดัความพงึพอใจ
												 	 2 . 	 ก� าหนดกรอบเนื้ อหาการสร ้ าง
แบบสอบถามและก�าหนดลกัษณะของแบบสอบถาม	ซึง่ได้
กรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามจ�านวน	4	ด้าน	คือ	
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู	้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	 และ
ด ้านสื่อการเรียนรู ้และด ้านการวัดและประเมินผล	 
ซึง่แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
5	ระดับ	คือ	มีความพึงพอใจมากสุด	ปานกลาง	น้อย	และ
น้อยสุด	จ�านวน	14	ข้อ	
	 	 	 3.	 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้
เชีย่วชาญชดุเดมิ	จ�านวน	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบความเหมาะ
สมองข้อค�าถามและตรวจสอบความถูกต้องการใช้ภาษา
ของข้อค�าถาม											
	 	 	 4.	 น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากผู ้
เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองกับนักศึกษาท่ีไม่ใช่	 กลุ่มตัวอย่าง	
เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถามแต่ละข้อ	 และ
หาความเชื่อมั่นของแบบสอถามทั้งฉบับ	โดยน�าผลคะแนน

จากการสอบถามนกัศกึษามาวเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก
เป็นรายข้อโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนข้อค�าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมข้อที่
เหลอืทกุข้อคดัเลอืกข้อค�าถามทีม่ค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ตัง้แต่	.20	ขึน้ไป	และน�าไปวเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ของ
แบบสอบถาม	 ซึ่งจากการประเมินค่าอ�านาจจ�าแนกได้ค่า
อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.30	ถึง	0.62	สอบถามมีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ	0.82
	 	 	 5.	จดัพมิพ์แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาท่ีมต่ีอการจดักจิกรรม	การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้จริงต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การด�าเนนิการทดลองในครัง้นีม้ขีัน้ตอนการด�าเนนิ
การ	ดังนี้
	 	 1.		ก ่อนการทดลอง	 ด�าเนินการทดสอบ
นักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา
ญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
	 	 2.	 ด�าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบประยุกต์ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยใช้เวลา	 จ�านวน	 9	 คาบเรียน	 
คาบเรียนละ	3	ชั่วโมง	
											 3.	 หลังจากด�าเนินการสอนครบตามจ�านวนที่
ก�าหนด	 ให้นักศึกษาท�าแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 และ	 ให้
นกัศกึษาท�าแบบวดัความพงึพอใจในการจดักจิกรรมครัง้นี้	

ผลการวิจัย
	 การพฒันาความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ขัน้พ้ืนฐาน
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู ้แบบร่วมมือประยุกต์ส�าหรับ
นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาภาษาญี่ ปุ ่นเป ็นวิชาเลือก	 
ในครั้งนี้	ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	
	 	 ตอนที	่1	ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
คะแนนความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน	 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วม
มือประยุกต์		
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบทักษะภาษาญ่ีปุ่น 

		 	 		ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01 

     

	 จากตาราง	1	พบว่า	ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนของ

นักศึกษาที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ประยุกต์มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน

เรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	โดยค่าเฉลีย่ของ

คะแนนหลงัเรยีนมค่ีาสงูกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรยีน	

คือ	 ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ	 16.55	 ค่าเฉลี่ย

คะแนนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ	13.95		ซึ่งมีความสอดคล้อง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	เป็นสิง่ทีแ่สดงว่าการใช้การเรยีนรู้แบบ

ร่วมมอืประยกุต์สามารถท�าให้นกัศกึษามคีวามสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานสูงขึ้น

							 	 ตอนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ควมพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประยุกต์

จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปล 

		 	 ความคะแนนความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอ 

		 	 กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืประยกุต์จ�าแนก 

		 	 เป็นรายด้านและโดยรวม

	 จากตารางที่	2	พบว่า	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืประยกุต์โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	(x̄	=4.37,	S.D.	=	0.	88)	และเมื่อพิจารณา

เป็นราย	 ด้าน	 พบว่า	 ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียดังนี้	 ด้านกิจกรรม 

การเรียนรู้	 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้	 ด้านสื่อการเรียนรู้

และด้านการวัดและประเมินผล	ตามล�าดับ

อภิปรายผล

	 1.	จากผลการเปรยีบเทยีบความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	พบว่า	หลังการเรียน

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยมีแนวคิดการเรียน

รู้แบบร่วมมือที่ประยุกต์ขึ้น		นักศึกษามีความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ ่นขั้นพื้นฐานสูงกว่าก่อนการเรียน	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01	 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ก่อนเรยีน	ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิาน	และยงัสอดคล้องกบั

งานวิจัยที่มีการน�าการเรียนรู ้แบบร่วมมือที่น�ามาใช้ใน 

การสอนในด้านต่าง	 ๆ	 หลายด้านของ	 กัญญารัตน์	 

อรรคอ�านวย	 (2561)	 ได้ท�างานวิจัยเรื่อง	 การพัฒนา 

การจัดการเรียนรูภ้าษาไทย	ด้วยกลุม่ร่วมมือเทคนคิ	STAD	

ประกอบกจิกรรม	ตามแนวคดิโดยใช้สมองเป็นฐาน	เพือ่ส่ง

เสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์การคิด

วิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	ผลปรากฏว่า	1.	นักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่	6	

ทีเ่รยีนด้วยกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบกจิกรรมตาม

แนวคดิโดยใช้	สมองเป็นฐาน	มคีวามสามารถด้านการเขยีน

เชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	78.13	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ	

70	 2.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีความสามารถ 

ด้านการคิดวิเคราะห์	ร้อยละ	80.42	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	

ร้อยละ	70	และสอดคล้องกบั	เปรมวด	ีณ	นครพนม	(2548)	

ที่ได้ศึกษากลวิธีการเรียนภาษากับความสามารถในการใช้

ภาษาญี่ปุ่น	 ของนักศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

ซึง่พบว่า	นกัศึกษาน�ากลวิธกีารเรยีนนัน้สามารถใช้ความคิด

วิเคราะห์ในระดับที่ดี	
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	 เหตุ ผลดั งกล ่ า ว 	 สามารถอภิปราย ได ้ ว ่ า	 

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ ่นขั้นพื้นฐานของนักศึกษา	 

ที่ใช้แนวคิดการเรียนรู ้แบบร่วมมือประยุกต์	 นักศึกษา

สามารถฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนภาษาญี่ปุ่นในขั้นพื้นฐานได้ด	ี

จากก่อนเริ่มเรียนในครั้งแรก	 โดยพื้นฐานนักศึกษาที่เลือก

เรียนภาษาญี่ปุ่นในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่ศึกษาใน

วชิาเอกภาษาองักฤษทีเ่ลอืกเรยีนภาษาญีปุ่น่จ�านวน	43	คน	

ส่วนใหญ่หรือคิดเป็นอัตราส่วน	 1:10	 ไม่เคยเรียนภาษา

ญี่ปุ ่นมาก่อน	 ดังนั้น	 ในการสอบก่อนเรียนในครั้งแรก	

คะแนนของนักศึกษาปรากฏออกมาต�่า	และเมื่อ	สอบหลัง

เรียนนักศึกษาได้คะแนนสูงขึ้น	จึงเป็นเหตุผลว่า	การเรียน

การสอนที่ใช้แนวความคิดท่ีประยุกต์ใช้ในครั้งน้ี	 สามารถ

พัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ ่นขั้นพื้นฐานของ

นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือก	 ในด้าน 

การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียนได้สูงขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องมา

จาก	การจดักจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ทีเ่น้นการสร้างสถานการณ์

การร่วมมือกันท�าความเข้าใจภายในกลุ่ม	 การแก้ไขปัญหา

ร่วมกันภายในกลุ่ม	 และกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้

ใช้แนวคดิเกีย่วกบั	การใช้วธิกีารสอน	จากการใช้วธิกีารสอน	

เปลี่ยนไปเป็น	 การสนับสนุนวิธีการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 (Kubota,	 2007)	 ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ

การสอนว่า	 “ความรู ้ความเข้าใจ	 จะด�าเนินไปตาม 

การสื่อสารซึ่งกันและกันทางสังคม	โดยผู้เรียนจะมีขั้นตอน

การท�าความเข้าใจ	 การสร้างโครงสร้างด้วยตัวของผู้เรียน

เอง	โดยพึ่งพาตามสถานการณ์”	ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้

ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และการจัดกิจกรรมที ่

น่าสนใจนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ	

	 2.	 ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่ใช้แนวความคิด

ตามแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอืประยกุต์ในครัง้น้ี	คอื	ท�าให้

นักศึกษาในชั้นเรียนที่มีจ�านวนมาก	 สามารถพัฒนาและ

ท�าความเข้าใจภาษาญ่ึปุ่นในระดับพื้นฐานได้สูงข้ึน	 ส่งผล

ท�าให้นักศึกษามีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้	และจาก

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต ่อการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้	สามารถอภิปรายได้ว่า	นักศึกษามีความ

พึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก	และ	รองลงมา

คือ	ระดับเนื้อหาสาระ	หมายความว่า	เมื่อนักศึกษามีความ

พงึพอใจในกจิกรรมทีผู่ส้อนจัดข้ึนแล้ว	ย่อมมแีนวโน้นว่าจะ

สามารถส่งผลต่อความสนใจในการท�าความเข้าใจเน้ือหา 

ในการสอน

						 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา	 พบว่า	 

ในช่วงของการเรียนนั้น	 นักศึกษามีความพยายามในการ

ท�าความเข้าใจแบบฝึกหดั	หรอืเนือ้หาในกจิกรรม	นกัศกึษา

ให้ความร่วมมอืในการเรยีนการสอนเป็นอย่างด	ีร่วมทัง้ชัน้

เรียนทั้งกลุ่มที่ไม่ตั้งใจเรียนหรือตั้งใจเรียน	เนื่องจากผู้สอน

เดินไปตามแต่ละกลุ ่มและมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา							

ถามปัญหาหรือค�าถามในกิจกรรมน้ัน	 ๆ	 เสริมแรงให้

นักศึกษาได้ท�างานได้อย่างสมบูรณ์	 ปัญหาในการท่ี

นักศึกษาที่เก่งอยู่กลุ่มเดียวกัน	 กลุ่มอ่อนอยู่กลุ่มเดียวกัน	

ปัญหานี้เกิดจากผู้วิจัยได้มีการก�าหนดให้นักศึกษาก�าหนด

กลุ่มด้วยตวัเอง			ให้อสิระในการจัดกลุม่ย่อย	ผูว้จิยัจงึแก้ไข

ปัญหาน้ีโดยการ	 จัดกิจกรรม	 เม่ือผู้สอนเดินไปตรวจสอบ	

และถามค�าถามเพ่ือตรวจสอบความสามารถของสมาชิก

ภายในกลุ่ม	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่ามีนักศึกษาที่	 มีความ

สามารถคละกันหรือไม่	 หากมีจ�านวนนักศึกษาที่เก่ง 

ร่วมกันมาก	ผู้สอนด�าเนินการสลับสมาชิกกลุ่มให้ย้ายสลับ

เปลีย่นกลุม่	ซึง่ผูส้อนต้องใช้การสงัเกตเป็นสิง่ส�าคญั	ดงันัน้

จุดส�าคัญอีกจุดของแนวคิดในงานวิจัยครั้งนี้คือ	การสังเกต

พฤติกรรมการท�าความเข้าใจของนักศึกษา	 หากผู้สอน

สังเกตเห็นกลุ่มใดไม่มีกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม	 หรือ

สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งท�าผู้เดียว	 ผู้สอนต้องเข้าไป
แก้ไขหรือค้นหาแนวทางในการแก้ไข	 ในเวลานั้น	 เช่นนี้	 
ผูว้จิยัเหน็ว่าทัง้การใช้วธิกีารเรยีนรูท้ีท่�างานเป็นกลุม่ผนวก
กับการสังเกตการการณ์และจัดการสถานการณ์ของเรียน
จะสามารถช่วยในการพัฒนาความสามารถและช่วยผู้ให้
สอนสามารถเข้าใจความสามารถนกัศึกษาว่าสามารถท�าได้
หรือไม่	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยที่มีจ�านวนนักศึกษาต่อห้องจ�านวนมาก 

ได้ทั่วถึงต่อไป	
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ข้อเสนอแนะ

	 การพัฒนาความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ขัน้พ้ืนฐาน

โดยใช้แนวคิดการเรียนรู ้แบบร่วมมือประยุกต์ส�าหรับ

นกัศึกษาทีเ่ลอืกเรยีนวชิาภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเลอืก	ผูว้จิยัมี

ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 1.	ผูส้อนควรชีแ้นะในการจดักลุม่ให้ชดัเจนและ

ควรตั้งกฎระเบียบภายในห้องเรียนว่ามีอะไรท่ีไม่ควรท�า	

เช่น	 ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือ	 ให้นักศึกษาเอาโทรศัพท์มา

วางไว้หน้าห้องเรียน	เป็นต้น	

	 	 2.	 แนวคิดการเรียนรู ้แบบร่วมมือประยุกต์ 

ในครั้งน้ี	 ผู้วิจัยเห็นว่ายังสามารถพัฒนากระบวนการและ

กิจกรรมได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น	 หรืออาจจะน�าไปผสม

ผสานเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรายวิชาใดได้	 ซึ่งจะท�าให้

เกดิองค์ความรูห้รอืวธิกีารสอนใหม่	ๆ 	เกดิขึน้ได้	ดงันัน้ควร

มีงานวิจัยที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านนี้ต่อไป	
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การบริหารจัดการทีส่่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Administration of rice mill business in the northeastern region of Thailand

พยัคฆ์เพชร	แสนค�า1,	วีระกิตติ์	เสาร่ม2	และ	กชธมน	วงศ์ค�า3

Phayakphet	Saenkhom1,	Veerakit	Saorom2	and	Kochtamon	Wongkam3

บทคัดย่อ

										การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจโรงสีข้าว	และ	2)	ศึกษาการบริหารจัดการที่
ส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 222	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .98	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง	ผลการวิจัย	พบว่า	 1.	การบริหารจัดการธุรกิจโรงสีข้าว	 ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.22,	S.D.	=	0.48)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน	โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	ด้านค่านิยมร่วม	(x̄	=	4.43,	S.D.	=	0.50)	รองลงมาได้แก่	
ด้านทักษะ	(x̄	=	4.32,	S.D.	=	0.58)	ด้านระบบการจัดการ	(x̄	=	4.25,	S.D.	=	0.61)	ด้านรูปแบบการบริหาร	(x̄	=	4.19,	
S.D.	=	0.55)	ด้านบุคลากร	(x̄	=	4.19,	S.D.	=	0.54)	ด้านโครงสร้างองค์กร	(x̄	=	4.09,	S.D.	=	0.57)	และด้านกลยุทธ์	 
(x̄	=	4.06,	S.D.	=	0.61)	ตามล�าดับ	2.	การด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.13,	S.D.	=	0.49)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียงล�าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	 ด้านการเงิน	 (x̄	 =	 4.31,	 S.D.	 =	 0.45)	 รองลงมาได้แก่	 ด้านลูกค้า	 (x̄	 =	 4.15,	 
S.D.	=	0.54)	และด้านกระบวนการธุรกิจภาในองค์กร	(x̄	=	4.15,	S.D.	=	0.54)	ตามล�าดับ	3.	การบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส�าเร็จของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มี	4	ด้าน	คือ	ด้านรูปแบบการบริหาร	ด้านทักษะ	ด้านกลยุทธ์	
และค่านิยมร่วม	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	.879	(R	=	.773)	ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายการผันแปรของ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ	77.30	(R2	=	.773)	เขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้		 	 	
	 	 สมการมาตรฐาน	คือ		Z	=	-.099	Z
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ABSTRACT

        

	 The	purposes	of	the	research	were	to	study	administration	of	rice	mill	business	in	the	northeastern	

region	of	Thailand,	and	to	analyze	the	factors	affecting	the	administration	of	rice	mill	business.	The	

sample	subjects	of	the	study	were	two	hundred	and	twenty	two	entrepreneurs	of	the	rice	mills	in	

the	northeastern	region.	They	were	selected	by	simple	random	sampling.	The	research	instrument	

was	a	questionnaire	with	a	.98	reliability	index.	The	statistics	used	were	the	percentage,	mean	and	

standard	deviation.	Multiple	linear	regression	was	employed	for	the	study.	The	research	results	showed	

that	1)	the	average	administration	of	the	rice	mill	business	in	the	northeastern	region	was	at	a	high	

level	(x̄ =	4.22,	S.D.	=	0.48).	The	seven	high	rated	items	of	the	administration	were	shared	values	 

(x̄ =	4.43,	S.D.	=	0.50),	skills	(x̄ =	4.32,	S.D.	=	0.58),	a	management	system	(x̄ =	4.25,	S.D.	=	0.61),	an	

administrative	model	(X=	4.19,	S.D.	=	0.55),	personnel	(X=	4.19,	S.D.	=	0.54),	an	organizational	structure	

(x̄ =	4.09,	S.D.	=	0.57)		and	strategies	(x̄ =	4.06	,	S.D.	=	0.61)	respectively.		2)	The	overall	operation	of	

the	rice	mills	in	the	northeastern	region	was	at	a	high	level	(x̄ =	4.13,	S.D.	=	0.49).	The	three	high	rated	

items	of	the	operation	were	capital	(x̄ =	4.31,	S.D.	=	0.45),	customers	(x̄ =	4.15,	S.D.	=	0.54)	and	business	

process	outsourcing		(x̄ =	4.15,	S.D.	=	0.54)	respectively.	3)	The	findings	indicated	that	the	administration	

affected	the	operation	of	the	rice	mills	in	the	northeastern	region	significantly	at	the	.05	level.	The	

four	major	factors	affecting	the	success	in	rice	mill	administration	were	an	administrative	model,	skills,	

strategies	and	shared	values.	The	value	of	multiple	correlation	efficiency	was	.879	(R=.773).	The	variance	

of	the	variables	was	77.30%	(R2	=	.773).	The	equation	of	the	regression	was	as	follows:	

  Z	=	-.099	Z
1
+.362	Z

2
-.058	Z

3
+.310	Z

4
+.125	z

5
+.256	Z

6
+.115	Z

7

	 					Improvement	equation	of	Stepwise	was		Z	=	.365Z
4
+.361Z

6
+.263Z

2
+.130	Z

7

KEYWORDS: ADMINISTRATION,	OPERATION	OF	RICE	MILL	BUSINESS	

บทน�า

	 ข้าวของประเทศไทยถือว่าได้เปรียบด้านคุณภาพ

และเป็นที่ยอมรับมาช้านานในตลาดโลกท�าให้ยังคงเป็น 

ที่ต้องการของตลาด	 โดยการส่งออกข้าวไทยแบ่งเป็นข้าว

ขาว	 คิดเป็น	 สัดส่วนร้อยละ	 50	 ของปริมาณการส่งออก	

ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 24	 และ	

ร้อยละ	14	ตามล�าดบั	ทีเ่หลอืเป็นการส่งออกปลายข้าวและ

ข้าวเหนียว	 โดยประเทศไทยมีการ	 ส่งออกข้าวไป	 150	

ประเทศทัว่โลก	มตีลาดส่งออกส�าคญัคือจนี	สดัส่วนร้อยละ	

10	สหรัฐอเมริการ้อยละ	9	ฟิลิปปินส์ร้อยละ	7	ประเทศ

แถบแอฟริกา	 และ	 อาเซียน	 (ธนาคารกรุงศรี,	 2559)	

ปัจจบุนัประเทศไทยเป็นผูส่้งออกข้าวรายใหญ่ทีส่ดุของโลก	

น�ารายได้เข้าประเทศในปี	2556	มจี�านวนปรมิาณข้าว	7.05	

ล้านตัน	 ปี	 2557	 มีจ�านวนปริมาณข้าว	 10.97	 ล้านตัน	 

และปี	2558	มี	จ�านวนปริมาณข้าว	9.79	ล้านตัน	(สมาคม

ผู้ส่งออกข้าวไทย,	 2560)	 และมีพื้นที่ท�านาข้าวประมาณ	

62	 ล้านไร่ทั่วประเทศ	 ให้ผลผลิตข้าวเปลือก	 31	 ล้านตัน 

ต่อปี	 หรือ	 20.5	 ล้านตันข้าวสาร	 การปลูกข้าวของไทย 
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เน้นพึ่งน�้าฝน	 มีช่วงเวลา	 เพาะปลูกในเดือน	 กรกฎาคม.-

กนัยายน	ของทกุปี	ซึง่เรยีกว่า	ข้าวนาปี	มผีลผลติประมาณ

ร้อยละ	85	ของผลผลิตรวม	และอีก	ร้อยละ	15	เป็นข้าว 

ที่ปลูกนอกฤดูเพาะปลูกซ่ึงอาศัยน�้าจากระบบชลประทาน

ซึ่ ง เรียกว ่า	 นาปรังประเทศไทยมีผลผลิตข ้าวเ กิน	 

ความต้องการบริโภคค่อนข้างมาก	 เน่ืองจากมีการขยาย

พื้นที่ปลูกและการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่

ความต้องการบริโภคข้าวของตลาด	ในประเทศมเีพยีงปีละ	

10-12	ล้านต้นข้าวสาร	และเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโต

ในแต่	 ละปีค่อนข้างต�่า	 ท�าให้การส่งออกข้าวของไทยจึงมี

สดัส่วนสงูขึน้เป็นล�าดบั	ปัจจบุนัส่งออกมากกว่าร้อยละ	50	

ของผลผลติข้าวทัง้หมด	ส�าหรบัประเทศไทยธรุกจิโรงสข้ีาว

มีบทบาทส�าคัญถือเป็นตัวแทนแสดงถึงความเจริญเติบโต

ของสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	การเจรญิเตบิโต

และการท�าก�าไรของธุรกิจโรงสีข้าวน้ันจะส่งผลต่อความ

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย	 ภาครัฐจึงให้การ

สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดหรือการเติบโตของ

ธุรกิจโรงสีข้าวโดยจุดประสงค์เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นไปตามนโยบายที่เหมาะสมและสอดคล้องการด�าเนิน

งานในภาคส่วนอื่นของประเทศถึงแม้ว่าธุรกิจโรงสีข้าว

แสดงถึงส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย	 (ธีรพันธ	์								

โล่ทองค�า,	2551)	

	 ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท	 

จะต้องมีการด�าเนินกิจกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการ

เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับ

ก�าไร	พร้อมกนันัน้จะต้องท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัอรรถประโยชน์

หรอืสามารถตอบสนองความพอใจของผูบ้รโิภคการด�าเนนิ

งานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 ธุรกิจจะต้อง

กระท�ากิจกรรมหรือหน้าที่ที่ส�าคัญ	 คือ	 โครงสร้างองค์กร	

กลยุทธ์	 ระบบการจัดการ	 รูปแบบการบริหาร	 บุคลากร	

ทักษะ	และค่านิยมร่วม	(Drummond	&	Ensor,		2004)	

ดังนั้นในธุรกิจหนึ่ง	 ๆ	 จะต้องท�า	 การจัดการหน้าท่ีแต่ละ

อย่าง	ดังกล่าวให้ประสบความส�าเร็จ	เพื่อที่จะให้ธุรกิจโดย

รวมประสบความส�าเรจ็ไปด้วย	นัน่คอืการได้ก�าไร	โรงสเีป็น

โรงงานอตุสาหกรรมชนดิหนึง่ทีม่ข้ีาวเปลอืกเป็นวตัถดุบิ	มี

ข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์และมีปลายข้าว	 ร�าข้าว	 แกลบเป็น

ผลพลอยได้	หรืออาจจะเรยีกว่า	โรงงานผลติข้าวสาร	ฉะนัน้

หลักการพืน้ฐานทัว่	ๆ 	ไป	จงึเหมอืนกบัโรงงานอตุสาหกรรม

ที่ต้องอาศัยปัจจัยในการด�าเนินงาน	คือ	 โครงสร้างองค์กร	

กลยุทธ์	 ระบบการจัดการ	 รูปแบบการบริหาร	 บุคลากร	

ทักษะและค่านิยมร่วม	ซึ่งในการด�าเนินธุรกิจ	โรงสีข้าวจะ

ต้องท�าควบคู่กันไปทั้งหมด	 (ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและ

สมาคมโรงสข้ีาวไทย,	2556)	แต่ในปัจจบุนัการด�าเนนิธรุกจิ

โรงสเีปลีย่นไปเป็นอย่างมาก	เพราะมกีารแข่งขนักนัมากขึน้

ทั้งด้านการซื้อวัตถุดิบและการแข่งขันในการจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์	 เพราะฉะนั้นปัจจัยทางการตลาดของโรงสีนั้น	

ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดในการด�าเนินธุรกิจ	 เพราะธุรกิจ 

โรงสีก็คล้ายคลึงกับธุรกิจการผลิตประเภทอื่น	ๆ	ดังนั้นจึง

ต้องมีการให้ความส�าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรกซ่ึงทางโรง

สเีองยงัต้องมองถงึตวัผลติภณัฑ์และการให้บริการไปพร้อม

กันด้วย	ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับอรรถประโยชน์และเกิดความ

พึงพอใจสูงสุดจากการซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงส	ีในการด�าเนิน

กิจการโรงสีที่เปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ

สมยัอดตี	ทัง้ทางการแข่งขนัด้านคณุภาพและราคา	รสนยิม

การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธุรกิจโรงสีข้าวก�าลัง

ประสบหลากหลายปัญหาและปีน้ีจะได้รับผลกระทบจาก

การปรบันโยบายรบัจ�าน�าข้าว	จะท�าให้โรงสหีลายแห่งขาด

รายได้	 รวมทั้งปัญหาเงินบาทแข็งค่าก็ส่งผลกระทบต่อโรง

สข้ีาว	บรรดาธรุกจิโรงสีข้าวต้องเร่งปรับตวั	เพือ่ประคองตวั

ให้อยูร่อด	ด้วยการเร่งปรบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

ภายในของธรุกจิโรงสีข้าว	โดยเฉพาะการ	ลดต้นทนุการผลติ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีความหลากหลาย	 เนื่องจาก

เนื้อที่ เพาะปลูกลดลงและปริมาณน�้าในเขื่อนน้อยลง 

โดยปี	 2558	ทางกรมชลประทานประกาศให้เกษตรกรงด

ปลกูข้าวนาปรงับรเิวณเขือ่นห้วยหลวงอบุลรตัน์	ล�าตะคอง	

มูลบน	 ล�าแซะ	 และล�าปาว	 ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจาก

สภาพอากาศในปีนี้แล้ง	 และปริมาณน�้าไม่เพียงพอ	 ส่งผล 
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กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว	 และในการสีข้าว 

โรงสีจะใช้ระบบการสีข้าวเป็นระบบลูกหินนอน	 ซึ่งการสี

ข้าวในระบบนี้	จะท�าให้ได้ร�ามากเป็นพิเศษ	ท�าให้ชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องสีข้าวชนิดน้ีมาก	 แต่การท่ีได้

ปรมิาณร�ามากนัน้ไม่ใช่สิง่ท่ีดนีกันัน่กเ็พราะระบบการสข้ีาว

จะบดแกลบเป็นร�าเพียงบางส่วนเท่านั้น	 อีกส่วนเป็นเศษ

ของยางขัดข้าว	ในระบบการขัดสีของหัวสีข้าว	เปลือกข้าว

เมื่อถูกขัดสีจะท�าให้เกิดร�าปริมาณร�าที่มากในหัวสีข้าว

นั่นเอง	 เป็นตัวที่ท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการขัดสี	 ร�าจะเป็น

ตวักัน้ระหว่างข้าวกบัหนิขดัข้าว	ร�าข้าวจะอดุตนัหรอืบดบงั

ความคมของลูกหินเอาไว้	 การขัดสีจึงยากข้ึน	 ท�าให้ต้องมี

การปรับหรือบีบอัดลูกยางอย่างแรงเพ่ือปลอกข้าวให้หมด

เกลีย้ง	ส่งผลให้สิน้เปลอืงยางขดัข้าวเป็นอย่างมาก	และเศษ

ของยางขดัข้าวนีเ้องจะปะปนไปกบัร�าข้าว	เมือ่เราน�าร�าข้าว

ไปเลี้ยงสัตว์	 สัตว์จะโตช้า	 เบื่ออาหาร	ท�าให้เกิดความเสีย

หายตามมา	 และบางโรงสีได้ตัดอุปกรณ์บางส่วนท่ีส�าคัญ

ออกไป	คอืพดัลมดดูร�า	การขาดระบบดดูร�าทีม่ปีระสทิธภิาพ

และรวดเร็ว	 ท�าให้ต้องมีการบีบอัดลูกยางอย่างแรง	 จึงจะ

สามารถสีข้าวได้หมดกาก	 ข้าวเมื่อโดนแรงบีบอัดมาก	 ๆ	

ข้าวก็จะได้รับความเสียหาย	 แตก	 หักส่งผลให้เปอร์เซ็นต์

ข้าวที่ได้ต�่ากว่ามาตรฐาน	 โดยทั่วไปแล้ว	ข้าวเปลือก	100	

กก.	จะต้องได้ข้าวสาร	60	–	69	กก.	แต่เครื่องสีข้าวเหล่า

นี้จะได้ข้าวสารเพียง	50	กก.ต้น	ๆ	เท่านั้น	ด้วยเหตุนี้ยังส่ง

ผลก่อให้เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วย	

(ห้างหุ้นส่วนอุบลกรุงไทย	กลการ	จ�ากัด,	2560)		

	 ดังนัน้เพือ่ให้ธรุกจิโรงสข้ีาวสามารถด�าเนนิธรุกจิได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขันในกลุม่

ธรุกจิโรงสข้ีาวด้วยกนัแล้ว	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารศกึษา

วจิยัเรือ่งการบรหิาร	และกลยทุธ์การตลาดเพือ่ความส�าเรจ็

ของธรุกจิโรงสีข้าวในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทัง้นีเ้พือ่น�า

ผลท่ีได้จากการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา

โรงสีข้าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

           

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจโรงสีข้าวใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

									2.	 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมติฐานการวิจัย

	 การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของ

ธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตการวิจัย  

	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	

	 	 1.1		การบรหิารจดัการ	7	ด้าน	ได้แก่	โครงสร้าง

องค์กร	 กลยุทธ์	 ระบบการจัดการ	 รูปแบบการบริหาร	

บุคลากร	ทักษะ	และค่านิยมร่วม

	 	 1.2		การด�าเนนิงานของโรงสีข้าว	ได้แก่	การเงนิ	

ลูกค้า	และกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร

	 2.	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี	2560	จ�านวน	494	คน	กลุ่มตัวอย่าง	222	คน

	 3.	ขอบเขตด้านพื้นที่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

									4.		ขอบเขตด้านระยะเวลา	มกราคม	2561-2562

วิธีด�าเนินการศึกษา

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ประกอบการธุรกิจ 

โรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 494	 คน	 

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	222	คน	โดยการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือการวิจัย

	 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 

แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

													 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ	 7	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 โครงสร้างองค์กร	 กลยุทธ	์
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ระบบการจดัการ	รปูแบบการบรหิาร	บคุลากร	ทกัษะ	และ

ค่านิยมร่วม

	 	 ตอนที	่3	แบบสอบถามเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

ของโรง		สข้ีาว	ได้แก่	การเงนิ	ลกูค้า	และกระบวนการธรุกจิ

ภายในองค์กร

	 2.	 ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือ

	 	 2.1		 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	

	 	 2.2		 ร่างแบบสอบถามเสนอาจารย์ท่ีปรึกษา

เพื่อตรวจสอบแก้ไข	ข้อเสนอแนะ

	 	 2.3		 น�าแบบสอบถาม	 มาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รึกษาแล้วน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ

เพื่อตรวจสอบภาษา	เนื้อหา	และสถิติ	และใช้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแก้ไขโดยมีผู้เชี่ยวชาญ

	 	 2.4		ปรับปรงุแก้ไขตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะ	

และน�าแบบสอบถามไปทดลอง	(Try	Out)	กับผู้ประกอบ

การธุรกิจ	 โรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 

30	คน	เพ่ือหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อระหว่าง	0.389-.876	และค่าความเชือ่มัน่	(Reliability) 

โดยการค�านวณหาค ่าสัมประสิทธิแอลฟ ่า 	 (Alpha	

Coefficient)	 ตามวิธีของ	 ครอนบาค	 (Cronbach)	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.98

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.		ตรวจสอบความถกูต้อง		และความสมบรูณ์ของ

การตอบแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืนมา

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบ

การธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยใช้ค่า

ความถี่	และค่าร้อยละ	

	 3.		วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

จดัการ	ของธรุกจิโรงสข้ีาวในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดย

ใช้ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			

	 4.		วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

ธรุกจิโรงสข้ีาว	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยใช้ค่าเฉล่ีย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 5.	วเิคราะห์การบรหิารจดัการท่ีส่งผลต่อการด�าเนนิ

งานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยใช้

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง

ผลการวิจัย

	 1.		ข้อมลูส่วนบคุคลของผูป้ระกอบการธรุกจิโรงสี

ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	

จ�านวน	 150	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 67.57	 อายุส่วนใหญ่ 

อยูร่ะหว่าง	30-40	ปี	จ�านวน	118	คน	คดิเป็นร้อยละ	53.15	

การศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 106	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 47.75	 และสถานภาพสมรส	 จ�านวน	 108	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	48.65			

	 2.		ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการบริหาร

จัดการของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ดังตารางที่	1	

ตารางที่  1	 ค ่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 

       เกี่ยวกับการบริหารจัดการของธุรกิจโรงสีข้าว 

      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 จากตารางที	่1	พบว่า	ระดบัการบรหิารจดัการของ

ธรุกจิโรงสีข้าวในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยรวมค่าเฉลีย่

อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.22,	S.D.	=	0.48)	และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ซึ่งสามารถ 

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี	้ ด้านค่านิยม

ร่วม	(x̄	=	4.43,	S.D.	=	0.50)	รองลงมาได้แก่	ด้านทักษะ	 

(x̄	=	4.32,	S.D.	=	0.58)	ด้านระบบการจัดการ	(x̄	=	4.25,	

S.D.	=	0.61)	ด้านรูปแบบการบริหาร	 (x̄	=	4.19,	S.D.	=	

0.55)	ด้านบุคลากร	(x̄	=	4.19,	S.D.	=	0.54)	ด้านโครงสร้าง

องค์กร	(x̄	=	4.09,	S.D.	=	0.57)	และด้านกลยทุธ์	(x̄	=	4.06,	

S.D.	=	0.57)	ตามล�าดับ

	 3.	ผลการวิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานของธุรกิจ

โรงสีข้าว	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตารางที่	2

ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เกี่ยวกับ 

		 	 	 	 การด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข ้าวในภาค 

		 	 ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 ระดับการด�าเนินงานของ

ธรุกจิโรงสข้ีาวในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยรวมค่าเฉลีย่

อยู่ในระดบัมาก	(x̄	=	4.13,	S.D.	=	0.49)	และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ซ่ึงสามารถ

เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยดงันี	้ด้านการเงนิ	

(x̄	 =	 4.31,	 S.D.	 =	 0.45)	 รองลงมาได้แก่	 ด้านลูกค้า	 

(x̄	=	4.15,	S.D.	=	0.54)	และด้านกระบวนการธรุกจิภายใน
องค์กร	(x̄	=	3.95,	S.D.	=	0.62)	ตามล�าดับ

	 4.	 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อ

การด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือดังตารางที่	3	

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง

*	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	 3	 ผลการวิเคราะห์สมการความ

ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง	 โดยพิจารณาผลของตัวแปร

อิสระทุกตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	พบว่า

	 1.	 ปัจจัยการบริหารจัดการของธุรกิจโรงสีข้าว	 มี 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกับปัจจัยที่มีผลต่อ 

การด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าว	 ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	เท่ากับ	.879		(R	=	.879)	ซึ่งแสดงว่า	ตัวแปรอิสระ

มคีวามสมัพันธ์กบัการด�าเนนิงานของธรุกจิโรงสีข้าว	ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดับ	.05

								2.	การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงสี

ข้าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงหรือการผันแปรต่อปัจจัยที ่

ส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าว	 ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือเท่ากับ	 .773	 (R2	 =	 .773)	 ซึ่งแสดงว่า	

ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการด�าเนิน

งานของธรุกจิโรงสข้ีาว	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้ร้อย

ละ	77.30	มีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย

ในการพยากรณ์	เท่ากับ	.70872	(SEest=	.70872)



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

607

	 ผลการวิจัยพบว่า	 พบว่า	 การบริหารจัดการส่งผล

ต่อการด�าเนนิงานของธรุกจิโรงสข้ีาวในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนืออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการด�าเนินงานธุรกิจโรงสีข้าว	 มี	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 

ด้านรูปแบบการบริหาร	 ด้านทักษะ	 ด้านกลยุทธ์	 และ 

ค่านิยมร่วม	เขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้

	 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	คือ	
Z	=	-.099	Z

1
+.362	Z

2
-.058	Z

3
+.310	Z

4
+.125	z

5
+.256		 

						Z
6
+.115	Z

7

	 สมการปรับปรุง	ด้วยวิธี	Stepwise	คือ	
Z	=	.365Z

4
+.361Z

6
+.263Z

2
+.130	Z

7

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวจิยัมปีระเด็นส�าคัญน�ามาอภิปรายผล	ดงันี้

	 1.	 การบริหารจัดการของธุรกิจโรงสีข้าวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 1.1	จากการวิจัยพบว่า	การบริหารจัดการของ

ธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยรวมมี 

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	ซึ่งสามารถเรียงล�าดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังน้ี	 ด้านค่านิยมร่วม	 ด้าน

ทักษะ	ด้านระบบการจัดการ	ด้านรูปแบบการบริหาร	ด้าน

บคุลากร	ด้านโครงสร้างองค์กร	และด้านกลยทุธ์	ตามล�าดบั	

ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปราย	 เหตุผลได ้ว ่า	 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าวมีความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาของโรงสีข้าว	 มีการจัดอบรมทักษะเฉพาะด้านที่

เกีย่วข้องกบั	โรงสข้ีาวให้กบัพนกังาน	ด้านค่านยิมพนกังาน	

มีความอดทน	ขยันหมั่นเพียร	และเสียสละ	มีความซื่อสัตย์

และมีความเป็นมิตร	 ด้านระบบการจัดการ	 มีการจัดท�า

ระบบข้อมูล	 บัญชีโรงสีข้าวที่ถูกต้อง	 ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน	 และมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 ด้านรูปแบบการบริหาร	 

มกีารก�าหนดเป้าหมายในเชงิคณุภาพและปรมิาณ	นอกจาก

นีธ้รุกจิยงัได้รบัความร่วมมอืกบัโรงสชุีมชนอืน่ในการจดัซือ้

วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง	ๆ		มีตรายี่ห้อของธุรกิจโรงสีข้าว	

ด้านบุคลากร	 พนักงานมีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน	

และมีความช�านาญในการผลิต	 ด้านโครงสร้างองค์กรมี 

การก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานไว้ชัดเจน	 ก�าหนด

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	 และ 

ด้านกลยุทธ์	 มีการบริการรวดเร็วมีบริการรับส่งสินค้า	 

มีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือก	 และมีการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์และวัสดุอื่น	 ๆ	 เป็นหมวดหมู่	 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 ยุวดี	 สุโพธิ์ใหม่	 (2556)	 ท�าการวิจัยเรื่อง

กลยุทธ์ระดับธุรกิจของผู้ประกอบการโรงสีข้าวอินทรีย์

ขนาดกลางจงัหวดัเชียงใหม่	ผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ประกอบ

การโรงสีเป็นผู้ที่บริโภคข้าวอินทรีย์เป็นประจ�า	 อีกทั้งมี

กจิการโรงสทีีท่�าการแปรรปูข้าวทัว่ไปอยูก่่อนแล้ว	ประกอบ

กับการมองเห็นโอกาสและมีความสนใจในเกษตรอินทรีย์

จึงได้ร่วมกับเกษตรกรในท้องที่จัดตั้งกลุ่มการผลิตข้าว

อินทรีย์ในชุมชน	 แต่การรวมกลุ่มยังไม่แข็งแกร่งมากนัก	

ทางโรงสีจะรบัซือ้ผลิตภัณฑ์ข้าวอนิทรย์ีจากสมาชิกในกลุ่ม

เพือ่มาแปรรปูทีโ่รงสีและท�าการจ�าหน่าย	โดยท�าตราสินค้า

เป็นของตนเอง	 ใช้	 กลยุทธ์พัฒนาตลาด	 โดยการหาช่อง

ทางการจ�าหน่ายเพิม่เตมิจากเดมิ	เพือ่กระจายสนิค้าให้เรว็

ขึน้เพือ่จะส่งผลให้ปริมาณ	สนิค้าคงคลงัของผู้ประกอบการ

ลดลง	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ประธาน	ทองเจริญ	

(2557)	 ท�าการศึกษาเรื่องการจัดการ	 7’s	 แมคคินซีย	์ 

ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัผลการด�าเนนิงานของโรงสข้ีาวจงัหวดั

มหาสารคาม	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 การจัดการ	 7’s	 

แมคคินซีย์	 1)	 ด้านโครงสร้างควรมีการก�าหนด	 อ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ	 ตามโครงสร้างและมีการ

ก�าหนดลักษณะงานในแต่ละต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิด

ชอบ	2)	ด้านกลยุทธ์ควรมีการท�าแผนธุรกิจโรงสีข้าวระยะ

ส้ันและแผนระยะยาว	 ควรจัดท�าแผนธุรกิจโรงสีข้าวที่วาง

ไร้สามารถปรบัใช้ได้ทัง้ภาวะเศรษฐกจิรุง่เรอืงและเศรษฐกจิ

ถดถอย	 3)	 ด้านระบบ	 ควรจัดระบบข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง	

ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	

	 	 1.2	 ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าว	 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

608

มาก	และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้าน	 ซึ่งสามารถเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย	ดังนี้	 ด้านการเงิน	ด้านลูกค้า	และด้านกระบวนการ

ธรุกจิภายในองค์กร	ตามล�าดบั	ผลการวจัิยดงักล่าวสามารถ

อภิปราย	เหตุผลได้ว่า	ด้านการเงิน	ผู้ประกอบการมีระบบ

การบริหารจัดการด้านบัญชีที่ดี	 มีความสามารถในการท�า

ก�าไรและบริหารสินทรัพย์	 มีการขอกู้เงินจากธนาคารหรือ

สถาบันมาเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 และมีความสามารถ

ในการช�าระหนี้	 	ด้านลูกค้า	ธุรกิจตระหนักถึงค�าติชมของ

ลูกค้าและมีการน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ	 มีเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และ 

มกีารตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าทางอินเตอร์เนต็	โทรศพัท์	ไลน์		

และเฟสบุ ๊ค	 ด ้านกระบวนการธุรกิจภายในองค ์กร	 

มีการส ่งเสริมให ้พนักงานมีความรู ้ 	 ความสามารถ	 

และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน	 และมอบหมายงานให้กับพนักงานอย่าง

เหมาะสม	 เป ็นการส ่งเสริมและพัฒนาศักยภาพใน 

การท�างาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นุชจรี	 ปิมปาอุด	

(2557)	ท�าการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดการของโรงสี

ข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย	

ผลการศึกษา	พบว่า	ประสิทธิภาพการสีข้าวอยู่ในระดับสูง	 

แต่ส�าหรับโรงสีข้าวของสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการ

สีข้าวนั้น	 สามารถปรับปรุงการสีข้าวให้มีประสิทธิภาพได้

โดยการพัฒนาการสีข้าวให้ได้ปริมาณข้าวต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ	6	และโรงสีข้าวควรลดการใช้ปัจจัยการผลิต	ได้แก่	

จานวนพนักงาน	และค่าเสื่อมราคา	ในด้านการดาเนินงาน

พบว่านอกจากโรงสีข้าวสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการประกอบ

ธุรกิจการแปรรูปข้าวเปลือกแล้ว	 ยังมีธุรกิจการรวบรวม

ผลผลติทางการเกษตร	และบางแห่งมธีรุกจิแปรรปูผลผลติ

ทางการเกษตร	 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ

ของโรงสีข้าวของสหกรณ์	 พบว่าโรงสีข้าวของสหกรณ์มี

ประสิทธิภาพการจัดการอยู่ในระดับสูง	 ส่วนโรงสีข้าวของ

สหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพการจัดการ	 สามารถพัฒนา 

ให้มปีระสทิธภิาพได้	หากสามารถเพิม่รายได้จากการดาเนนิ

ธุรกิจเฉล่ียร้อยละ	 3.37	 และลดต้นทุนในการดาเนินงาน	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นิภาพร	ต้อมกลาง	(2557)	

ท�าการศกึษาเรือ่งการบรหิารโรงสีข้าวชมุชนในต�าบลหนอง

ไข่น�้า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ผลการศึกษา	 

พบว่า	 แนวทางการพัฒนาควรส่งเสริมและให้ความรู ้ 

เกี่ยวกับการบริหารโรงสีข้าวชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง

ในการด�าเนนิงานในรปูกลุ่มให้มากยิง่ขึน้ส่งเสรมิให้สมาชกิ

มีส่วนร่วมในการด�า	 เนินงานของโรงสีข้าวชุมชน	 ส่งเสริม

ให้สมาชิกมีการผลิตข้าวอินทรีย์	 และรับซ้ือในราคาที่สูง	 

แล้วน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ ่ม	 ควร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของโรงสีข้าวชุมชน

ให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลภายในและภายนอกและเพิ่มช่อง

ทางการสื่อสาร	พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและ

มีการเช่ือมโยงเครือข่ายอื่นที่ประสบผลส�าเร็จและส่งเสริม

สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

	 2.	การบรหิารจดัการทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานของ

ธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผู ้บริหาร	

หัวหน้า	 และพนักงานแต่ละฝ่ายท�างานร่วมกันได้ด	ี

พนักงานโรงสีข้าวมีทักษะในการใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องกับโรงสีข้าว	 มีระบบการควบคุม	 ติดตาม	 และ

ประเมินผล	ความสะดวกส�าหรับลูกค้าผู้ใช้บริการโรงสีข้าว	

มีการน�าเอาความรู้จากอดีตที่ผ่านมาน�าไปใช้ในการปฏิบัติ

งานให้ถูกต้อง	 จัดท�าแผนธุรกิจโรงสีข้าวระยะส้ันและ 

แผนระยะยาวและมีการจัดสถานที่เพ่ือรองรับลุกค้า

ระหว่างการซื้อขาย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชุติมา	 

เจริญชนม์	 (2555)	 การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ 

การเติบโตของธุรกิจโรงสีข้าวกรณีศึกษา	 โรงสีข้าวเจริญ- 

ธัญญกิจ	 จังหวัดราชบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลยุทธ์ทาง

ธรุกจิเพือ่การเตบิโตของธรุกิจโรงสีข้าว	กรณศึีกษาโรงสีข้าว

เจรญิธัญญกจิ	จงัหวดัราชบรีุ	ต้องอาศยักระบวนการจดัการ

เชิงกลยุทธ์	 การเจริญเติบโตจากภายในด้วยการกระจาย

ธุรกิจ	 โดยการน�าส่ิงที่กิจการมีหรือเหลืออยู่มาเพิ่มมูลค่า

โดยการน�าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 และมีการบริหาร
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ทรัพยากรทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ไพทูล	สีใส	(2555)	ท�าการวิจัย
เรือ่ง	การวเิคราะห์แนวทางการส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกิจโรง
สข้ีาวชมุชน	ผลการศกึษา	พบว่าการส่งเสรมิการเพาะปลกู
ที่คุณภาพสอดคล้องกับพันธุ ์ข้าวและชนิดของข้าวที่ผู ้
บริโภคมีความต้องการมีผลต่อการมาใช้บริการท่ีโรงสีข้าว
ชุมชนมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 การบริหารจัดการของธุรกิจโรงสีข้าวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 
โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 
ด้านค่านิยมร่วม	 ด้านทักษะ	 ด้านระบบการจัดการ	 
ด้านรปูแบบการบรหิาร	ด้านบคุลากร	ด้านโครงสร้างองค์กร	
และด้านกลยุทธ์	ตามล�าดับ
	 2.	 ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าว	 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียง
ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	 ด้านการเงิน	
ด้านลูกค้า	 และด้านกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร	 
ตามล�าดับ
	 3.	 การบริหารจัดการส่งผลต่อการด�าเนินงานของ

ธุรกิจโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลวิจัยไปใช้

	 1.	 ธุรกิจโรงสีข้าวควรมีการจัดสถานที่เพื่อรองรับ

ลุกค้าระหว่างการซื้อขาย

	 2.	ควรมีการน�าเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่	ๆ	มาใช้

กับโรงสีข้าว	

	 3.	ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือก

	 4.	ควรมกีารพฒันาปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์

การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

	 5.	 บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ใช้ในการบรรจุข้าวสารควร

มีความคงทน

กิติกรรมประกาศ

								วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา

ช่วยเหลือจาก	 รศ.ดร.วีระกิตติ์	 	 เสาร่ม	 และดร.กชธมน		 

วงศ์ค�า	ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ช่วยเหลอื	และแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	 

ณ	ที่นี้ด้วย
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การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม โดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับสื่อสังคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

An Enhancing Teamwork Behavior Using Learning Together Technique 
with Social Media for Matthayom Suksa 2 Roi-et Wittayalai School  

วิลาสินี		เวียงอินทร์1,	ทรงศักดิ์		สองสนิท2	และ	ชัยวัฒน์	สุภัควรกุล3

Wilasinee	Wieng-In1,	Songsak	Songsanit2	and	Chaiwat	Supucworakul3

บทคัดย่อ

										การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	โดยใช้เทคนิค	LT	
ร่วมกับสื่อสังคม	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	 2)	 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
2/5	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	39	คน	การวิจัยใน
ครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	ประกอบด้วย	ขั้นวางแผน	ขั้นปฏิบัติการ	ขั้นสังเกตการณ์และขั้นสะท้อน
ผลการปฏิบัติการ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ใช้เทคนคิ	LT	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	2)	แบบบนัทกึอนทุนิสะท้อนความคิดของนกัเรยีน	3)	แบบสังเกตพฤตกิรรมการท�างาน
กลุ่ม	และ	4)	แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน	การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	การวิเคราะห์
ข้อมลูเชงิคณุภาพโดยการน�าข้อมลูมาวเิคราะห์	ตคีวาม	สรปุ	และรายงานผลในรปูแบบการบรรยาย	และ	2)	การวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคมมี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	ขั้นเตรียม	2)	ขั้นสอน	3)	ขั้นศึกษากลุ่มย่อย	4)	ขั้นประเมินผล	และ	
5)	 ขั้นสรุป	 โดยแต่ละขั้นตอนสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม	 
ด้านความรับผิดชอบ	ด้านการรับฟังความคิดเห็น	และด้านผลส�าเร็จของงาน	โดยผลการศึกษา	พบว่า	นักเรียนทุกกลุ่มมี
พฤติกรรมการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก	 และมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มในระดับดีมากทุกรายการประเมิน	 และ	 
2)	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 โดยภาพรวมพบว่า	นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.45,	=	0.07)
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Article Info: Received 30	March,	2018;	Received in revised form	2	May,	2018;	Accepted	22	May,	2018

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.	อีเมล:	phayakphet@outlook.com
    Doctor	of	Business	Administration	Management	Science,	Maha	Sarakham	Rajabhat	University.	Email:	phayakphet@outlook.com
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประเทศไทย
     Assist.	Prof.	in	Computer	Education,	Faculty	of	Education,	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	Thailand.
3	อาจารย์ประจ�าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประเทศไทย 

			Lecturer	in	Computer	Education,	Faculty	of	Education,	Rajabhat	Maha	Sarakham	University,	Thailand.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

612

ABSTRACT 

	 The	purposes	of	this	study	were:	1)	to	study	an	enhancing	teamwork	behavior	using	learning	

together	technique	with	social	media	for	Mathayom	Suksa	2	Roi-Et	Wittayalai	School	2)	to	study	students	

satisfaction	 toward	 learning	management	 by	 using	 learning	 together	 technique	with	 social	media.	 

A	target	group	was	selected	from	39	students	of	Mathayom	Suksa	2/5’s	of	2nd	semester	in	academic	

year	2017,	Roi-Et	Wittayalai	School,	Muang	District,	Roi-Et	Province.	This	research	used	classroom	action	

research	methodology	which	was	consisted	of	planning	step,	action	step,	observation	step	and	reflection	

step.	The	research	instruments	were	1)	Information	and	communication	technology	and	communication	

using	learning	together	technique	for	Mathayom	Suksa	2;	2)	the	diary	to	reflect	students’	opinions	3)	

the	group	behavior	observation	form	and	4)	the	students’	satisfaction	questionnaire.	The	data	analysis	

was	provided	into	2	types	as	1)	Qualitative	data	analysis	was	conducted	by	interpreting,	summarizing	

and	reporting	in	the	form	of	lectures	and	2)	quantitative	data	analysis	was	conducted	by	using	an	average	

and	standard	deviation.

	 The	results	of	the	study	found	that	1)	An	enhancing	teamwork	behavior	using	learning	together

technique	with	social	media	that	there	are	5	processes	as	follow:	1)	preparation	2)	instruction	3)	study	

sub-group	4)	evaluation	and	5)	conclusion	by	each	process	can	support	teamwork	behavior	including	

role,	participation,	responsibility,	open-minded	and	success.	The	result	of	study	show	that	all	groups	

have	teamwork	behavior	at	excellent	level	and	they	have	excellent	level	for	all	 items.	2)	students’	

satisfaction	affects	to	learning	by	Learning	together	technique	with	social	media	and	overall	found	that	

students’satisfaction	is	excellent	level	(x̄	=	4.45,	S.D.	=	0.07).

KEYWORDS:	TEAMWORK	BEHAVIOR	/	SOCIAL	MEDIA	/	LEARNING	TOGETHER	TECHNIQUE

บทน�า

	 ในศตวรรษที่	21	มนุษย์จะต้องเป็นบุคคลที่พร้อม

เรยีนรูแ้ละเป็นคนท�างานทีใ่ช้ความรู้ไม่ว่าจะอยูใ่นอาชีพใด

กต็าม	ซึง่ทกัษะส�าคญัทีส่ดุของศตวรรษที	่21	จงึเป็นทกัษะ

ของการเรียนรู้	 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 คือ	 ทักษะ 

การเรยีนรู	้3Rx7C	ซึง่ทกัษะ	3R	ได้แก่	1.	อ่านออก	2.	เขียน

ได้	 และ	 3.	 คิดเลขเป็น	ทักษะ	 7C	 ได้แก่	 1.	 ทักษะด้าน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา	

2.ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 3.ทักษะด้าน

ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์	 4.ทักษะด้าน

ความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม	และภาวะผู้น�า	5.	ทักษะ

ด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ	 6.ทักษะด้าน

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย	ีสารสนเทศและการสือ่สารและ	

7.	 ทักษะอาชีพ	 และทักษะการเรียนรู้	 (วิจารณ์	 พานิช,	

2555)	 จากสภาพปัญหาที่พบในการเรียนการสอนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/5	โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ซึง่ผู้วจัิยได้มาจากการสังเกตในชัน้เรยีนทีผู่ว้จิยัท�าการสอน 

ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2560	พบว่า	มปีระเดน็ปัญหา

2	ประเด็น	คือ	1.	นักเรียนบางส่วนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนและ	 2.	 นักเรียนให้ความร่วมมือในการท�า

กิจกรรมกลุ่มค่อนข้างน้อยและขาดความกระตือรือร้นใน

การช่วยงานกลุม่	จากประเด็นปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึเลอืก	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

613

ท�าการวจิยัในประเดน็ปัญหาด้านพฤตกิรรมการท�างานกลุม่

เพราะพฤติกรรมการท�างานกลุ่มเม่ือท�าการวิจัยเพื่อแก้

ปัญหาของนักเรียนได้จะสามารถส่งผลให้นักเรียนมี

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มท่ีดีในรายวิชาอื่น	 ๆ	 และใน

อนาคตได ้	 ซึ่งผู ้วิ จัยจึงจัดท�าแบบสังเกตพฤติกรรม 

การท�างานกลุ ่มเพื่อวัดกลุ ่มเป้าหมายจ�านวน	 39	 คน	 

โดยกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการท�าวิจัยใน

เทอมต่อไป	 ผลปรากฏว่า	 พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของ

นักเรียนอยู่ในช่วงเกณฑ์สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	

6-10	 คะแนน	 ระดับคุณภาพคือระดับพอใช้	 และได้

สมัภาษณ์ครผููส้อนในรายวชิาต่าง	ๆ 	ทีท่�าการสอนห้องกลุม่

เป้าหมายจ�านวน	2	ท่าน	ในวันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.2560	

ประกอบด้วย	 นางสาวฉัตรสุดา	 บุญเสริมและนางพิศมัย	

สงิห์เสนา	เพือ่ค้นหาสาเหตขุองปัญหา	สรปุได้ว่า	เมือ่มกีาร

ให้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม	 โดยให้นักเรียนลงมือจัดกลุ่มด้วย

ตนเอง	นกัเรยีนทีเ่ก่งส่วนมากจะอยูก่ลุม่เดยีวกนั		ส่งผลให้

ผลงานกลุ่มระหว่างกลุ่มเก่ง	 ปานกลาง	 และอ่อนมีความ

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	 เน่ืองจากนักเรียนกลุ่มเก่งจะ

ช่วยกันลงมือท�างานกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน		

ส่วนกลุ่มปานกลางและอ่อนจะมีสมาชิกบางคนที่ลงมือ

ท�างาน	 และมีสมาชิกบางคนละเลยบทบาทหน้าท่ีใน 

การท�างานกลุ่ม	 ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

ปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะส่งเสริมพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มที่เหมาะสมพร้อมท้ังสามารถน�าขั้นตอน

และกระบวนการท�างานกลุ่มท่ีถูกต้องไปประยุกต์ใช้ใน

อนาคตได้

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบกลุ ่มร ่วมมือ	

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ท่ีเน้นการจัดสภาพ

แวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น 

กลุ่มเล็ก	 ๆ	 โดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	LT	ซึง่การจดักจิกรรมจะท�าให้ผูเ้รยีนมกีารพึง่พาและ

เก้ือกูลกันในการเรียนรู้	 สมาชิกมีการปรึกษาหารือและ

ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าท่ี

รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้	 สมาชิกกลุ่มต้องใช้

ทักษะการท�างานและการสัมพันธ์กับบุคคลในการท�างาน

หรือการเรียนรู้ร่วมกัน	(ทิศนา	แขมมณี,	2545)

	 การน�าส่ือสังคมเข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ

บคุคลหรอืส่ิงแวดล้อมรอบตวั	เพราะส่ือสงัคมสามารถเชือ่ม

โยงแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น	 และสามารถรับส่งข้อมูล

ข่าวสารทีไ่ร้ขดีจ�ากัดบนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ได้		จงึถือเป็น

เครื่องมือที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียน 

ไปยังทุกหนทุกแห่ง	 และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักเรียนกับครู	 และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน	 

โดยไม่จ�ากดัเรือ่งเวลาหรอืสถานที	่ท�าให้สามารถเรยีนรู้ร่วม

กันได้ไม่มีที่สิ้นสุด

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่

จะส่งเสรมิพฤตกิรรมการท�างานกลุม่	โดยใช้เทคนคิ	LT	ร่วม

กับส่ือสังคม	 ผ่านรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 ซึ่งน�า 

การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ	LT	และส่ือสงัคมเข้ามาช่วย

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่ อ ให ้ นักเรียนเกิด

กระบวนการท�างานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ	 โดยที่ครูและ

นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา	และช่วยให้เกิดเรียนรู้ร่วมกัน

ได้ไม่มีที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่ม	 โดยใช้เทคนิคLT	 ร่วมกับส่ือสังคม	 ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

	 2.	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคLT	ร่วมกับสื่อสังคม

วิธีการศึกษา

	 1.	ขอบเขตการวิจัย

	 	 1.1)	 กลุ ่มเป้าหมาย	 ในการวิจัยครั้งนี้คือ	

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2/5	 ภาคเรียนที่	 2	 โรงเรียน
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ร้อยเอ็ดวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	39	คน

	 	 1.2)		ผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	นางรัตนาภรณ์		

สาบตุร	ครผููส้อนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	

	 	 1.3)	 ขอบเขตเน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	

เนื้ อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร	 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	หน่วยการเรยีนรูท้ี	่2	เรือ่ง	การสือ่สาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		

	 	 	 (1)	 โพรโทคอลและอุปกรณ์สื่อสารใน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 	 	 (2)		 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์

	 	 1.4)		ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 	 ตวัแปรต้น	ได้แก่	กระบวนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคLT	ร่วมกับสื่อสังคม

	 	 	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	พฤติกรรมการท�างาน

กลุ่ม	 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคLT

	 	 1.5)		เวลาท่ีใช้ในการวิจัยภาคเรียนท่ี	 2	 ปี 

การศึกษา	2560	

	 	 1.6)		รูปแบบการวิจัยในครั้ งนี้ ใช ้รูปแบบ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ	 Kemmis	 &	

McTaggart	ซึง่วงจรปฏบิตักิารประกอบด้วย	4	ขัน้ตอน	คอื	

ขั้นวางแผน	ขั้นปฏิบัติการ	ขั้นสังเกต	และขั้นสะท้อนผล	

2. วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในการท�าวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคLT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 เพื่อส่งเสริม

พฤตกิรรมการท�างานกลุม่ของนกัเรยีน	โดยมวีธิกีารด�าเนนิ

การ	ดังนี้

				 ขั้นที่	1	วางแผน	(Plan)

	 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้ร่วมกนัส�ารวจและวเิคราะห์

ปัญหาท่ีเกี่ยวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางใน 

การส่งเสริมการเรียนรู้	 เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนัได้	

ซึง่ผู้วจิยัได้จดัท�าแบบสังเกตพฤตกิรรมการท�างานกลุ่มเพ่ือ

วดักลุม่เป้าหมายจ�านวน	39	คน	ก่อนการปฏบิตักิารโดยใช้

เทคนิค	 LT	 ร่วมกับส่ือสังคม	 ผลปรากฏว่า	 พฤติกรรม 

การท�างานกลุ ่มของนักเรียนอยู ่ในช่วงเกณฑ์สังเกต

พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 6-10	 คะแนน	 ระดับคุณภาพ	 

คือ	ระดับพอใช้	และท�าการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยเลือกท่ีจะ 

ส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของนักเรียนเพื่อให้

นักเรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

				 ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	(Act)

	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อ 

ส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วม

กับสื่อสังคม	ซึ่งประกอบไปด้วย	5	ขั้น		ได้แก่	1)	ขั้นเตรียม	

2)	ขั้นสอน	3)	ขั้นศึกษากลุ่มย่อย	4)	ขั้นประเมินผล	และ	

5)	ขัน้สรปุ		โดยมกีารปฏบิตักิารจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ดงันี้

	 	 1)		ขั้นเตรียม	 เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ 

การเตรยีมอปุกรณ์ในการท�ากจิกรรม	การแนะน�าทกัษะใน

การเรยีน	ระเบยีบกลุม่	และบทบาทหน้าท่ีของสมาชกิกลุม่	

รวมถงึการแบ่งกลุม่นกัเรยีนโดยคละความสามารถเก่ง	ปาน

กลางและอ่อน

	 	 2)		ขัน้สอน	เป็นขัน้ตอนของการทบทวนความ

รู้เดิม	 โดยใช้กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับเนื้อหา	 และ 

การสอนเนื้อหาที่ต้องเรียนในคาบเรียนปัจจุบัน

	 	 3)	 ขั้นศึกษากลุ่มย่อย	 เป็นขั้นตอนที่นักเรียน

จะต้องมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	 	 ซึ่งมีการก�าหนด

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างชัดเจน	 และ 

มีการหมุนเวียนหน้าที่ในการตอบค�าถามแต่ละข้อต่อไป

เรือ่ย	ๆ 	รวมถึงน�าเอาสือ่สงัคมเข้ามาช่วยในการจดัการเรยีน

รู	้เช่น	การส่งงาน	การแบ่งปันข้อมลูในรปูแบบสนทนากลุ่ม

และการหาค�าตอบบนสื่อสังคม	

	 	 4)		ขั้นประเมินผล	 เป็นการด�าเนินการตรวจ 

ค�าตอบหรือผลงาน	ให้คะแนนเป็นกลุ่ม	กลุ่มใดได้คะแนน

งานมากท่ีสุดและกลุ่มทีม่คีะแนนพฤติกรรมการท�างานกลุม่

มากท่ีสดุจะได้รบัรางวลั	พร้อมท�าป้ายนเิทศลงบนสือ่สงัคม	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (31) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 2 (31) July- December 2019

615

	 	 5)		ขั้นสรุป	 เป็นการสรุปสาระความรู้ท่ีได้ใน

คาบเรียนร่วมกัน	อาจใช้กิจกรรม	เช่น	จดบันทึกลงในสมุด	

ท�าแผนภาพความคิด	 หรือวิธีการต่าง	 ๆ	 ท่ีเหมาะสมกับ

เนื้อหา

				 ขั้นที่		3	 สังเกตการณ์	 ในระหว่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 จากการสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของ

นักเรียน	 และการบันทึกอนุทินของนักเรียน	 เพื่อน�ามาใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในวงจรถัดไปให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

				 ขั้นที่	 4	 สะท้อนผลการปฏิบัติ	 คือการตรวจสอบ

กระบวนการปัญหาหรอืสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตักิาร	

โดยผ่านกระบวนการอภิปรายปัญหาจากผู้วิจัย	ผู้ร่วมวิจัย

และนักเรียน	 เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาขั้นตอนด�าเนิน

กิจกรรมที่จะน�าไปสู ่การปรับปรุงและการวางแผน 

การปฏิบัติในวงจต่อไป	ซึ่งทั้ง	4	ขั้นตอนนี้จะกระท�าซ�้า	ๆ	

ตามวงจรปฏบิตักิารจนกว่าจะได้ผลปฏบิตัติามจดุมุง่หมาย

ที่ผู้วิจัยต้องการ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 3.1)	 แผนการจัดการเรียนรู ้ วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับส่ือ

สงัคม	ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	จ�านวน	2	แผนการจดัการเรยีน

รู้

	 3.2)	 แบบบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของ

นักเรียน

	 3.3)		 แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

	 3.4)		 แบบสอบถามความพึงพอใจ

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 4.1)		 สถิติพื้นฐาน		ได้แก่		ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 4.2)		 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ	

ได้แก่	 สถิติที่ใช้หาค่าความสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง	 

ผลการศึกษา

	 5.1)	 ผลการปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่ม	โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม

	 	 	 	5.1.1	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจร

ปฏิบัติการที่	1

	 										 	ขั้นที่	1	วางแผน	(Plan)	

	 	 								ผลการปฏิบัติการในขั้นวางแผนผู้วิจัยได้

จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู ้	 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่ม	 โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 และ 

น�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้		ผลปรากฏว่า

แผนการจัดการเรียนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก	 

(x̄	 =	 4.55,	 S.D.	 =	 0.38)	 เหมาะสมต่อการน�าไปใช้จัด

กจิกรรมการเรยีนรู	้อกีทัง้ผู้วจิยัได้น�าแบบสงัเกตพฤตกิรรม

การท�างานกลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ความสอดคล้องของการให ้คะแนนของแบบสังเกต

พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	พบว่า	มีค่า	IOC	=	1	ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าการให้คะแนนของแบบสังเกตพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่มสามารถวดัได้ตรงตามวัตถปุระสงค์ของงานวจิยั	

และผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนไป

ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของข้อค�าถามกับ

นิยามศัพท์เฉพาะ	พบว่า	มีค่า	IOC	=	1	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะมีความสอดคล้องกันและ

สามารถน�าไปใช้ในการวิจัยได้

	 	 	 		 	ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	(Act)	

	 	 	 	 	 	 	ผลการปฏิบัติการในขั้นปฏิบัติการผู้วิจัย

และผู้ร่วมวิจัยได้ท�าการสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

ของนักเรียน	ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	

ร่วมกับสื่อสังคมในวงจรปฏิบัติการที่	1		ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการ

ประเมินร่วมกับผู ้ร ่วมวิจัย	 แล้วน�าผลคะแนนที่ได้มา

วเิคราะห์เป็นวงรอบ	1	วงรอบ		ซึง่ผลการสงัเกตพฤตกิรรม

การท�างานกลุ่มสามารถสรุปได้		ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1		ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 

	 	 	ในวงจรที่	1

	 จากตารางที	่1	ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

กลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม	

พบว่า	นกัเรยีนมคีะแนนพฤตกิรรมการท�างานกลุม่เฉลีย่ใน

ระดับดีมาก	 (17	 คะแนน)	 ซ่ึงพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มสูงขึ้นจากข้ันส�ารวจปัญหาก่อนการปฏิบัติ

การโดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 ท่ีนักเรียนมี

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับพอใช้	 	 โดยในวงจร

ปฏิบัติการที่	 1	กลุ่มที่มีคะแนนพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

สงูทีส่ดุคอืกลุม่ที	่4	โดยมคีะแนนพฤตกิรรมการท�างานกลุม่	

20	 คะแนนอยู ่ ในระดับดีมาก	 และกลุ ่มท่ีมีคะแนน

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ี	 2	 โดยมี

คะแนนพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	15	คะแนนอยู่ในระดับ

ด	ีและด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียพฤตกิรรมการท�างานกลุม่สูงทีส่ดุคอื	

ด้านบทบาทหน้าที่	(x̄	=	4.0,	S.D.	=	0.00)	รองลงมาคือ

ด้านการรับฟังความคิดเห็น	(x̄	=	3.3,	S.D.	=	0.31)	และ

ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการท�างานกลุ่มน้อยทีส่ดุคอื	ด้าน

การมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบ	และด้านผลส�าเร็จของ

งาน	(x̄	=	3.2,	S.D.	=	0.16)		

	 	 	 ขั้นที่	3	สังเกตการณ์	(Observe)

	 	 	 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 

ผู ้วิจัยและผู ้ร ่วมวิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 

จากการสังเกตพฤตกิรรมการท�างานกลุ่มของนกัเรยีน	และ

การบันทึกอนุทินของนักเรียน	เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางใน

กาปรับปรุงแก้ไขในวงรอบถัดไป	 ซึ่งในภาพรวม	 พบว่า	

นกัเรยีนให้ความสนใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้	มส่ีวน

ร่วมในการจดักจิกรรม	มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูผ่านสือ่สงัคม

และมคีวามรบัผิดชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นอย่าง

ดี	 แต่ยังพบปัญหาขณะปฏิบัติการดังสะท้อนให้เห็นจาก

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้		

	 	 	 ขั้นที่	4	สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)	

	 	 	 จากตารางที่	1	พบว่ามี	1	กลุ่มที่มีระดับ

คะแนนพฤติกรรมการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดี	 	และจาก

การประเมินในรายด้านพบว่า	 มีหลายด้านที่มีค่าเฉลี่ย

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดี	 ประกอบด้วย	 

ด้านการรับฟังความคิดเห็น	 (x̄	 =	 3.3,	 S.D.	 =	 0.31)	 

ด้านการมีส่วนร่วม	 (x̄	 =	 3.2,	 S.D.	 =	 0.16)	 ด้านความ 

รับผิดชอบ	(x̄	=	3.2,	S.D.	=	0.16)	และด้านผลส�าเร็จของ

งาน	(x̄	=	3.2,	S.D.	=	0.16)		ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรม

การท�างานกลุ ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค	 LT	 

ร่วมกับส่ือสังคมในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 ผู้วิจัยได้น�าผล 

การสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนท่ีเรียน

โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับส่ือสังคม	 โดยใช้แบบสังเกต

พฤตกิรรมการท�างานกลุม่		มาสรปุปัญหาทีพ่บและปรกึษา

ผูร่้วมวจิยัเพือ่หาแนวทางแก้ไขรวมถงึแนวทางในการพฒันา

ให้ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการท�างานกลุม่ของนกัเรียนเพิม่

ขึ้นในวงจรปฏิบัติการที่	2	

							 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากการบันทึกผลหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน	รวม

ถงึการบนัทกึอนทุนิของนกัเรยีน	มาสรปุปัญหาทีพ่บและได้

ร่วมปรกึษากบัผูร่้วมวจิยัเพือ่หาแนวทางการแก้ไข	สิง่ทีค่วร

ปรับปรุงได้ดังนี้

	 1.	 นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจกระบวนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม	

	 2.	 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมี

ความคลาดเคลื่อนท�าให้ไม่สามารถท�ากระบวนการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคมได้ครบถ้วนทุกขั้น

ตอน

	 3.		นักเรียนส่วนมากมีปัญหาในเรื่องการพิมพ์

สัมผัสท�าให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการพิมพ์ค�าตอบ	

ส่งผลให้แต่ละกลุ่มท�างานเสร็จช้ากว่าเวลาก�าหนด	

	 4.		นักเรียนส่วนมากหาค�าตอบได้ไม่ตรงหรือไม่

ครอบคลุมในสิ่งที่โจทย์ถาม	

	 5.		มีนักเรียนบางคนที่ละเลยบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองในบางครั้งท�าให้กระบวนการท�างานกลุ่มดังกล่าว

ด�าเนินการได้ไม่ราบรื่น

	 6.	 นักเรียนบางคนใช้สื่อสังคมนอกเหนือจาก

กิจกรรมและเนื้อหาที่เรียนอยู่	

	 	 5.1.2	 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจร

ปฏิบัติการที่	2

	 			 ขั้นที่	1	วางแผน	(Plan)

	 	 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนและสิง่ทีต้่องการส่งเสรมิ

ให้มีในการจัดการเรียนรู้	จากวงจรปฏิบัติการที่	1	และน�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใน

วงจรปฏิบัติการที่	 2	 โดยสามารถสรุปแนวทางการแก้ไข

แต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

	 	 1.	 นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจกระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม

	 	 	 แนวทางการแก้ไข	 :	 สรุปกระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคมให้กระชับ

และอธิบายเพิ่มเติมในข้ันตอนท่ีมีความซับซ้อนเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	 LT	

ร่วมกับสื่อสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น

	 	 2.	 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนมี

ความคลาดเคลื่อนท�าให้ไม่สามารถท�ากระบวนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคมได้ครบถ้วนทุกขั้น

ตอน

	 	 	 แนวทางการแก้ไข	 :	 วางแผนกระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคมให้กระชับ

มากยิง่ขึน้		ลดระยะเวลาของขัน้ตอนทีค่ล้ายคลงึกบัสปัดาห์

ก่อน	และเพิม่ระยะเวลาในส่วนของขัน้ศกึษากลุม่ย่อยแทน	

เพื่อให้นักเรียนมีระยะเวลาในการท�างานกลุ่มมากยิ่งขึ้น

	 	 3.	 นักเรียนส่วนมากมีปัญหาในเรื่องการพิมพ์

สัมผัสท�าให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการพิมพ์ค�าตอบ	

ส่งผลให้แต่ละกลุ่มท�างานเสร็จช้ากว่าเวลาก�าหนด

	 	 	 แนวทางการแก้ไข	:	ปรบัรปูแบบใบงานและ

โจทย์ให้มีการพิมพ์ค�าตอบแบบสั้น	 ๆ	 กระชับ	 เพื่อให้

นักเรียนสามารถท�างานได้เร็วและเสร็จทันเวลาที่ก�าหนด	

	 	 4.	นกัเรยีนส่วนมากหาค�าตอบได้ไม่ตรงหรอืไม่

ครอบคลุมในสิ่งที่โจทย์ถาม	

	 	 	 แนวทางการแก้ไข	 :	 จัดท�า	 QR	 Code	

เวบ็ไซต์ทีม่คี�าตอบตรงตามทีโ่จทย์ก�าหนดให้		โดยตดิไว้ตาม

มุมต่าง	ๆ	ของห้องเรียนแบบไม่เรียงข้อค�าถาม	ซึ่งจะช่วย

ให้นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้นในการหาค�าตอบมากยิง่ขึน้

	 	 5.	มนีกัเรยีนบางคนทีล่ะเลยบทบาทหน้าทีข่อง

ตนเองในบางครั้งท�าให้กระบวนการท�างานกลุ่มดังกล่าว

ด�าเนินการได้ไม่ราบรื่น

	 	 	 แนวทางการแก้ไข	 :	 ท�าการสร้างเงื่อนไข

ส�าหรบันกัเรยีนทีล่ะเลยบทบาทหน้าทีข่องตนเอง	และคอย

ก�ากับดูแลกลุ ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียน

กระตือรือร้นในการรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเอง

มากยิ่งขึ้น

	 	 6.	 นักเรียนบางคนใช้ส่ือสังคมนอกเหนือจาก

กิจกรรมและเนื้อหาที่เรียนอยู่

	 	 	 แนวทางการแก้ไข	 :	 ก�าหนดเงื่อนไขหรือ

ขอบเขตของเนือ้หาทีใ่ช้ในการสนทนาผ่านสือ่สังคมจะต้อง

เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่ตนเองก�าลังเรียนอยู่	และ

ครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้

นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนและหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบ

หมายมากยิ่งขึ้น

	 	 ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	(Act)

	 	 ผลการปฏิบัติการในขั้นปฏิบัติการผู้วิจัยและ 

ผู้ร่วมวิจัยได้ท�าการสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของ
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นักเรียน	ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วม

กับสื่อสังคมในวงจรปฏิบัติการท่ี	 2	 	 ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการ

ประเมินร่วมกับผู ้ร ่วมวิจัย	 แล้วน�าผลคะแนนที่ได้มา

วเิคราะห์เป็นวงรอบ	1	วงรอบ		ซึง่ผลการสงัเกตพฤตกิรรม

การท�างานกลุ่มสามารถสรุปได้		ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2		ผลการสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 

	 	 	ในวงจรที่	2

	 จากตารางที	่2	ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

กลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม	

พบว่า	นกัเรยีนมคีะแนนพฤตกิรรมการท�างานกลุม่เฉลีย่ใน

ระดับดีมาก	 (19	 คะแนน)	 ซ่ึงพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มเฉลี่ยในระดับดีมากทุกกลุ่มและมีคะแนน

สูงขึ้นจากวงจรปฏิบัติการท่ี	 1	 และในการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

การท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก	 	 โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มสูงที่สุดคือ	 ด้านบทบาทหน้าที่	 

(x̄	=	4.0,	S.D.	=	0.00)	รองลงมาคือด้านการรับฟังความ

คิดเห็น	(x̄	=	3.7,	S.D.	=	0.16)	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้าน

ความรับผิดชอบ	 และด้านผลส�าเร็จของงาน	 (x̄	 =	 3.7,	 

S.D.	=	0.39)

	 	 ขั้นที่	3	สังเกตการณ์	(Observe)

	 	 ในระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ผูว้จัิยและ

ผู้ร่วมวิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	จากการสังเกต

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียน	 และการบันทึก

อนุทินของนักเรียน	 ซึ่งพบว่า	 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผน 

การจัดการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการท�างาน

กลุม่ทีด่ขีึน้	มสีมาธใินการเรยีน	มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	มกีารรบัฟังและแลกเปล่ียนความคิดเหน็

ผ่านสื่อสังคมตามเนื้อหาที่ตนเองก�าลังหาค�าตอบอยู่เสมอ	

และรู้สึกสนุกสนานจากการค้นหาค�าตอบด้วย	QR	Code	

ส่งผลให้พฤตกิรรมการท�างานกลุ่มดข้ึีนจากวงจรปฏิบติัการ

ที่	1	อย่างมาก

	 	 ขั้นที่	4	สะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)

	 	 จากตารางที่ 	 2	 ผลการสังเกตพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วม

กบัส่ือสังคม	พบว่า	นกัเรยีนมคีะแนนพฤตกิรรมการท�างาน

กลุ่มเฉลี่ยในระดับดีมาก	(19	คะแนน)	ซึ่งพบว่านักเรียนมี

พฤตกิรรมการท�างานกลุม่เฉลีย่ในระดบัดมีากทกุกลุม่และ

มีคะแนนสูงขึ้ นจากวงจรปฏิบัติการที่ 	 1 	 และใน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่า

เฉ ล่ียพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มอยู ่ ในระดับดีมาก		 

จึงสามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค	

LT	ร่วมกับสื่อสังคม	สามารถส่งเสริมพฤติกรรมการท�างาน

กลุ่มของนักเรียนได้ในทุกด้าน	 	 ทั้งด้านบทบาทหน้าที่	 

ด้านการรับฟังความคิดเห็น	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้านความ

รบัผดิชอบ	และด้านผลส�าเรจ็ของงาน	เหมาะสมต่อการน�า

มาใช้แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของ

นักเรียน	 	 อีกทั้งยังส ่งเสริมให ้นักเรียนมีพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มที่ดียิ่งขึ้นได้	 	 และในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 

ผู้วิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค	LT	ร่วม

กับส่ือสังคม	 ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีที่ได้ร่วมงาน

กับเพื่อนในกลุ่ม	รู้สึกท�างานเป็นกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น	ส่งเสริมให้

รู้จักการแบ่งหน้าที่และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 มีความสุข

กับความส�าเร็จของผลงาน	 และเล็งเห็นว่าควรจัดให้มีจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบนี้อีกเพื่อส ่งเสริมพฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

	 5.2)	ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	LTร่วมกับสื่อสังคม

ตารางที่ 3		ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

	 จากตารางท่ี	 3	 แสดงให้เห็นว่า	 การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 ส่งผลให้

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยรวมเฉลี่ยทั้ง	4	ด้าน	อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.45,	S.D.=	

0.07)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ	 ด้านเครื่องมือและสื่อท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	(x̄	=	4.61,	S.D.	=	0.01)	รองลงมาคือ	ด้านความรู้	

(x̄  =	4.48,	S.D.	=	0.01)	ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนขณะ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้	(x̄  =	4.43,	S.D.	=	0.08)	และ

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เทคนิค	 LT	 

(x̄ =	4.40,	S.D.	=	0.05)	

อภิปรายผล

	 จากการวิจยัเรือ่ง	การส่งเสริมพฤตกิรรมการท�างาน

กลุ ่ม	 โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	 สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้	 โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับส่ือสังคม	 พบว่า	 พฤติกรรม 

การท�างานกลุ่มของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น	 โดยพฤติกรรมเพิ่ม

ขึ้นจากพฤติกรรมโดยรวมในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 พบว่า	

นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มเฉล่ียในระดับดีมาก	 

ซึ่งพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มสูงขึ้นจาก 

ขั้นส�ารวจปัญหาก่อนการปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค	LT	ร่วม

กบัส่ือสงัคม	ทีน่กัเรยีนมพีฤตกิรรมการท�างานกลุ่มอยู่ระดบั

พอใช้	ทัง้นีเ้นือ่งจากในวงจรปฏบิตักิารที	่1	นกัเรยีนได้เรยีน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 LT	 ร่วมกับส่ือ

สังคม	 ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาการท�างานกลุ่มที่จะ

ส่งผลให้นกัเรยีนฝึกการบรหิารงานภายในกลุ่ม	รูจ้กับทบาท

หน้าที่ของตนเอง	 ฝึกการมีส่วนร่วมในการท�างาน	 มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบต่อ

กลุม่	เกดิการแลกเปล่ียนแสดงความคดิเห็นและยอมรบัฟัง

ความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ผ่านสือ่สงัคมทีท่�าให้นกัเรยีนสามารถ

แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 และ

เกิดการเล็งเห็นประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตน	แต่ผูว้จิยัยงัพบปัญหาอกีหลายประเดน็	เช่น	1.	นกัเรยีน

บางคนยงัไม่เข้าใจกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ	

LT	 ร่วมกับสื่อสังคม	 2.	 นักเรียนส่วนมากหาค�าตอบได้ไม่

ตรงหรอืไม่ครอบคลมุในสิง่ทีโ่จทย์ถาม	3.	มนีกัเรยีนบางคน

ที่ละเลยบทบาทหน้าที่ของตนเองในบางครั้ งท�าให ้

กระบวนการท�างานกลุ่มดังกล่าวด�าเนินการได้ไม่ราบรื่น	

เป็นต้น	และปัญหาดังกล่าวจึงได้น�ามาแก้ไขในวงจรปฏิบัติ

การที่	 2	 โดยผลการปฏิบัติการในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 

พบว่า	นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มเฉลี่ยในระดับดี

มาก	ซึ่งผลการสังเกตนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคมช่วยส่งเสริม

พฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของนักเรียนให ้มีทักษะ

กระบวนการกลุ่มเพิ่มขึ้น	 จากการรู ้จักบทบาทหน้าที	่ 

การให้ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรมกลุม่	การสร้างความ

รับผิดชอบต่อการท�างาน	 การร่วมอภิปรายความคิดเห็น
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และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 และการท�างานร่วมกับ

ผูอ้ืน่เพือ่บรรลคุวามส�าเรจ็	ซึง่สอดคล้องกบั	ทศินา	แขมมณ	ี

(2545)	 ที่กล่าวว่า	 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มือแบบ	LT	ซึ่งจัดกิจกรรมจะท�าให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาและ

เก้ือกูลกันในการเรียนรู้	 สมาชิกมีการปรึกษาหารือและ

ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่

รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้	 สมาชิกกลุ่มต้องใช้

ทักษะการท�างานและการสัมพันธ์กับบุคคลในการท�างาน

หรือการเรียนรู้ร่วมกัน	 และสอดคล้องกับ	 วัชรา	 เล่าเรียน	

(2553)	 ที่กล่าวว่า	 พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม	 หมายถึง	 

การแสดงออกด้วยค�าพูดและการปฏิบัติ	 เพื่อให้งานกลุ่ม

ประสบผลส�าเร็จสูงสุด	ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กนัเรียนรู	้สมาชิกกลุ่มทกุคนต้องยอมรบัว่าผลงานกลุม่หรอื

ผลส�าเร็จของงานกลุ่มทุกครั้งน้ันเป็นผลงานของทุกคน	 

ทกุคนในกลุม่มคีวามรบัผดิชอบเท่าเทยีบกันต่อผลงานกลุม่	

ทุกคนในกลุ่มจึงต้องมีส่วนร่วมในการคิด	ปฏิบัติ	 ยอมรับ

ความคิดเห็นของเพื่อน	 ร่วมเสนอและปฏิบัติด้วยความ

เต็มใจ	 ดังน้ัน	 ในการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ันครูต้องคอย

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มโดยตลอดเวลา	 คอย

ช่วยปรับแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 และกระตุ้นเสริม

ก�าลงัใจให้ทกุคนร่วมกันคดิและปฏบิตัอิย่างสนกุสนานด้วย

	 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของ

นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

	 	 1.	การน�าสือ่สังคมเข้ามาช่วยในการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	 ท�าให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสาร	 ร่วมกัน

ค้นหาและแบ่งปันข้อมูลในการท�างานได้สะดวกรวดเร็ว	

และเมื่อมีการน�า	QR	Code	 เข้ามาช่วยในการหาค�าตอบ	

โดยผู ้หาค�าตอบจะต้องน�าสื่อสังคม	 (Line)	 มาใช้ใน 

การสแกน	 QR	 Code	 เพื่อให้ได้มาซึ่งค�าตอบท่ีซ่อนอยู่

ภายใน	ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน	ตื่นเต้น	เกิดการเรียนรู้

จากการค้นหาค�าตอบท่ีซ่อนอยู่ภายใน	QR	 Code	 ท�าให้

กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ	 และดึงดูดใจนักเรียน	

สอดคล้องกับ	มินตรา	กันค�า	(2559)	ที่กล่าวว่า	การใช้สื่อ

สงัคมออนไลน์เป็นแหล่งความรูก้เ็ป็นอกีวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยให้

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือส่ิงแวดล้อม

รอบตวั	เนือ่งจากสือ่สงัคมออนไลน์สามารถเชือ่มโยงแหล่ง

ข้อมลูเพือ่การสบืค้นขยายการเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	รบัส่งข้อมลู

ข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจ�ากัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสื่อ

สังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต	 สามารถบูรณาการขยายองค์ความรู้จากห้องเรียนไป

ยังทุกหนทุกแห่ง	 และเป็นสื่อที่มีคุณูปการยิ่งส�าหรับ 

การศึกษายุคนี้	 	 นอกจากนี้ยังเป็นส่ือท่ีใช้ส�าหรับการแลก

เปล่ียนเรียนรู้	 และเสริมประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับ

ครู	และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน	โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่อง

เวลา	 และสถานที่	 การตั้งประเด็นแลกเปล่ียนข้อสงสัย 

ต่าง	ๆ 	กท็�าได้อย่างทนัท่วงท	ีก่อให้เกิดการเรยีนรูแ้บบไม่มี

ที่สิ้นสุด

	 	 2.	 การให้รางวัลแก่กลุ ่มที่มีคะแนนใบงาน 

และคะแนนพฤติกรรมการท�างานกลุ่มมากที่สุด	 ซ่ึงจะ

ท�าการประเมินในขณะทีแ่ต่ละกลุ่มก�าลังปฏิบตัใินขัน้ศึกษา

กลุ่มย่อย	โดยผู้วจิยัและผู้ร่วมวจัิยจะท�าการประเมนิในภาพ

รวมของแต่ละกลุ่มว่ามีพฤติกรรมแต่ละด้านอยู่ในระดับใด	

ท�าให้นกัเรยีนเกดิแรงกระตุน้ทีจ่ะท�ากจิกรรมร่วมกนัภายใน

กลุ่ม	เพราะต้องการได้รับคะแนนการประเมินสูง	ส่งผลให้

นักเรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อบรรลุความส�าเร็จ

ของกลุ่มและนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง

ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น	ส่วนคะแนนใบงานมากที่สุดจะ

ท�าการประเมินในขั้นประเมินผล	 ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความ

รอบคอบในการท�างานและยอมรับในผลงานของกลุ ่ม	

สอดคล้องกับสมมุติฐานของ	Maslow	 (1954)	ที่กล่าวว่า	

บุคคล	คือ	สิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ		ความต้องการของ

บคุคลสามารถมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของพวกเขาได้	ความ

ต้องการทีย่งัไม่ถกูตอบสนองเท่านัน้ทีส่ามารถมอีทิธพิลต่อ

พฤติกรรม	 ความต้องการที่ถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิง

จูงใจอีกต่อไป

	 	 2)	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	โดยใช้เทคนิค	LT	ร่วมกับสื่อสังคม	จากการวัด

ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูห้ลังจาก
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ที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู	้ 

พบว่า	นกัเรียนมคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 นั่นแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

LT	 ร่วมกับสื่อสังคมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทของการเรียนรู้	โดยเฉพาะด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 	 ท่ีมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและกับครูผู ้สอนมาก 

ยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Safran	 (2010)	 ที่ได้

ท�าการศึกษาการใช ้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษา	 

ซึ่งพบว่า	 สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่นักเรียนทุกคน

รู้จัก	 เข้าใจ	 และเคยใช้บริการใดบริการหน่ึงของสื่อสังคม

ออนไลน์	โดยการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการเรยีนแบบร่วม

มือก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู ้สูงสุด	 ช่วยให้ครู

สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ง่าย	 ลดปัญหานักเรียนไม่กล้า

ถามครใูนชัน้เรยีนได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้สือ่สงัคมออนไลน์ยัง

เป็นสื่อที่สะท้อนความรู้หรือผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

ง่าย	 นักเรียนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองลงใน

เครื่องมือเหล่านั้น	และเกิดการสื่อสาร	แสดงความคิดเห็น	

หรอืให้ค�าแนะน�า	โดยมีปฏสิมัพนัธ์กันในระดบัเครอืข่ายได้	

ท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1)	 ผู ้บริหารสามารถส่งเสริมและก�าหนด

นโยบาย	เพือ่แก้ปัญหานกัเรยีนขาดทักษะในการท�างานร่วม

กบัผูอ้ืน่	โดยน�าเอาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ	

LT		ร่วมกับสื่อสังคมไปใช้เพื่อแก้ปัญหาได้

	 	 1.2)	 ควรมีการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนคิ	LT	ร่วมกับส่ือสงัคม	ไปประยกุต์ใช้กบัเนือ้หาและ

รายวิชาอื่น	ๆ

			2.	ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1)	ศกึษาในส่วนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เพิ่มเติม	 เพื่อให้ทราบว่าเมื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท�างาน

กลุ่มโดยใช้เทคนิค	 LT	 ร่วมกับสื่อสังคมแล้วผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

	 	 2.2)	ควรมกีารน�าเครือ่งมอืท่ีเป็นส่ือเข้ามาช่วย

ในการประเมินผู้เรียน	 เช่น	 Kahoot,	 Socrative,	 lino	

เป็นต้น	

	 	 2.3)	 ควรน�ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	

LT	ร่วมกับสื่อสังคมไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น	ๆ	ที่ส�าคัญ

ในศตวรรษที่	 21	 เช่น	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้

ปัญหาได้	 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม	

ทกัษะการสือ่สารและรูเ้ท่าทนัสือ่	ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์

และรู้เท่าทันเทคโนโลยี	เป็นต้น
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       " การพูดในที่ชุมนุม "
ISBN	:	976-616-388-370-4

   ผู้แต่ง/ผู้แปล :	Dele	Carnegie		/		อาษา	ขอจิตต์เมตต์

บทวิจารณ์โดย	:	อุรสา	พรหมทา*

จ�านวนหน้า :	ปกอ่อน	/	360	หน้า	ราคา 290	บาท

ส�านักพิมพ์ bookscape

 

	 หนังสือเล่มน้ีเป็นอีกงานเขียนช้ินของผู้เขียน	 Dele	 Carnegie	 ได้กล่าวถึงความส�าคัญในการพูดในที่ชุมนุม	 

ที่รวบรวมหลักจิตวิทยา	และปรัชญาที่เกี่ยวกับการพูด	หลายคนเกิดปัญหาในการพูดในที่ชุมนุม	การพูดไม่เป็น	ปากแข็ง	

ไม่รู้จักวิธีพูด	 ขี้อาย	 ประหม่า	 ขาดความกล้าหาญ	 ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 การปรากฏกายบนเวที	 บุคลิกภาพของ 

การพูด	 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีวิธีการขั้นตอนให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าจนกระท่ังสามารถฝึกฝนที่จะ 

เป็นนกัพดูทีม่คีวามเชีย่วชาญได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมพีรสวรรค์ทางนีแ้ต่อย่างใด		ข้อส�าคัญของการปฏบิตัคิอืการมคีวามเชือ่

มั่นในตนเองและมีความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจส�าหรับตนเอง	และต้องอาศัยการฝึกฝนที่จะพูดให้บ่อยมากขึ้น

 วิธีการฝึกพูดในที่ชุมนุม

	 	 1.บคุลกิภาพทีเ่หมาะสม	เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะต้องขึน้พดูส่ิงทีต้่องท�าคือการเดนิอย่างปราดเปรยีวและกระฉับกระเฉง

ตรงไปยังที่ส�าหรับพูด	พร้อมกับสูดลมหายใจให้ลึกเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเอง	ยืดกายของตนอย่างเต็มที่	และกวาดสายตา

มองผู้เข้าฟัง	 เริ่มพูดด้วยความเชื่อมั่น	สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการพูดคือ	อย่ากลัดหรือถอดกระดุมเสื้อนอกของท่านในอาการ

สะท้าน	สภุาพสตรอีย่าจบัเครือ่งประดบัคอเล่รน	และอย่าปล่อยให้มทีัง้สองของท่านอยูใ่นอาการเปะปะเงอะงะ	ถ้าจ�าเป็น

ต้องเคลื่อนไหวเพราะประหม่า	 ให้ไขว้มือท้ังสองไว้ข้างหลังและจับนิ้วบิดกัน	 ตามกฎของการพูดที่ดีการพูดไม่ควร 

มีสิ่งใดบัง	แม้แต่การยืนอยู่หลังโต๊ะหรือเก้าอี้

  2.	การเตรยีมทีจ่ะพดู	การเตรยีมมคีวามส�าคญัมากในการพูด	เพราะการเตรยีมเป็นการใช้ความคิดพินจิพิจารณา

ใคร่ครวญและสรรหาค�าพดูทีซ่าบซ้ึงตรงึใจแก่ตัวเราเองให้มากทีส่ดุแล้วขดัเกลาค�าพูดนัน้จดัให้ได้รปูเรยีบเรยีงให้เป็นส�านวน

ของเราเอง	อาทิเช่น	การพบค�าพูด	บทความ	ในข้อความดี	ๆ	ก็ต้องเก็บรวบรวมส�าหรับเรื่องราวส�าหรับการพูดไว้ให้มาก 

ยิ่งมากว่าจ�าเป็นต้องใช้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี	และหาวลีเด็ด	ๆ	ที่ท�าให้จิตใจของเราเบิกบาน	เพื่อเป็นก�าลังส�ารองในการพูด

	 	 3.	การเตรียมปาฐกถาต้องมีจุดมุ่งหมาย	ผู้พูดจะต้องบรรยายจุดหนึ่งอย่างละเอียด	เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วจะไม่

ย้อนกลับมากล่าวถึงอีก	 และก่อนจะพูดน้ันต้องมีการค้นหาเหตุผลแห่งความคิดเห็น	 ข้อเท็จริงต่าง	 ๆ	 และต้องรวบรวม

แบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน	ขณะพูดนั้นหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษโน๊ตจะท�าลายความสนใจในปาฐกถาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์

* อาจารย์สาขาวิชาบริหารจัดการศึกษา	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.	อีเมล:	Urasa662@gmail.com
   Lecturer	in	Educational	Management	Department,	Faculty	of	Education,	Maha	Sarakham	Rajabhat	University.	Email:	Urasa662@gmail.com
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	 	 4.		การฝึกควรหดัพูดตัง้แต่ต้นจนจบ	จนิตนาการถงึพืน้ทีจ่รงิท่ีต้องพดู	ถ้ามเีคร่ืองอดัเสยีงควรอัดสิง่ทีฝึ่กพดูไว้	

เพื่อตรวจสอบการพูดของตนเอง

	 	 5.	การใช้ท่าทางประกอบการพูดเพื่อเน้นน�้าหนักของค�าพูด	 ซึ่งนักพูดที่ประสบความส�าเร็จนั้นคือผู้ที่มีความ

กระฉบักระเฉง	กระปรีก้ระเปร่ามหาศาลและมคีวามแขง็แกร่ง	ไม่รูจ้กัแห่งหาย	คนเหล่านีม้พีลงัระเบดิดเีลศิ	ซึง่ต้องอาศยั

พลงัเหล่านีผ้ลกัดนัเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ออกมาให้ตรงึความรูส้กึของผูฟั้ง	และใส่ความเดด็เดีย่วเข้มแขง็ลงในค�าพดูทกุ	ๆ 	พยางค์

และจงพูดอย่างมั่นใจ	 คุณลักษณะของผู้พูดที่ประสบความส�าเร็จนั้นได้แก่	 ความละมุมละไม	 ความเฉลียวฉลาด	 

ความอดทน	และความกล้าหาญ

	 	 6.	จงใส่หัวใจลงไปในค�าพูดทุก	ๆ	ค�าพูด	จะท�าให้การพูดแสดงถึงความจริงใจไม่เสแสร้ง	เกิดความน่าเชื่อถือ	

เอาชนะความไว้วางใจด้วยความจรงิใจ	มคีณุวฒุใินเรือ่งท่ีน�ามาบรรยาย	ด้วยการเล่าถงึสิง่ต่าง	ๆ 	ซึง่ประสบการณ์ได้ให้บท

เรียน

	 	 7.	การสร้างแรงจงูใจให้ผูฟั้งเห็นคล้อยกบัเรา	ควรพดูในสิง่ทีเ่กดิประโยชน์ต่อผู้ฟัง	การป้องกนัภยัอนัตรายเข้า

มาสู่ตัว	ความภูมิใจ	ความส�าราญ	อารมณ์สะเทือนใจ	ความเสน่หา	และอุดมคติต่าง	ๆ	ถ้าใช้วิธีการนี้อย่างฉลาดรอบคอบ	

จะช่วยให้ผู้พูดได้เครดิตรในการด้านความเชื่อถือและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

คุณค่าของหนังสือเล่มนี้

	 การพูดในที่ชุมนุมเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะน�ามาใช้จริงในวิชาชีพครู	หนังสือเล่ม

นี้จึงมีคุณค่าส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนการพูด	 รวมถึงเทคนิควิธีการต่าง	 ๆ	 ในการเตรียมการพูด	 การค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมส�าหรับการยกร่างปาฐกถา	 หรือหัวข้อที่เราจะใช้ในการพูด	 หลายคนมีความกังวลประหม่าในการพูด 

ต่อหน้าที่ชุมนุม	 การปรากฏกาย	การวางตนในขณะที่พูด	 การใช้น�้าเสียง	 ลีลาท่าทางที่เหมาะสมส�าหรับการพูด	 เนื้อหา

ภายในเล่มจะให้ความรูเ้กีย่วกบัการรวบรวมความกล้าทีจ่ะพดูต่อหน้าผูอ้ืน่เป็นจ�านวนมากได้อย่างไม่สะทกสะท้าน	สามารถ

พดูได้อย่างกระชบัและรวบรดัใจความได้	ไม่เยิน่เย้อ	และไม่ท�าให้ผู้ฟังเกดิความเบือ่หน่าย		เพราะการพดูคือการแสดงพลัง	

แสดงความสามารถในการเป็นผู้น�า	ดังนั้น	 เราจะเห็นว่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในทุกข์องค์กรแม้แต่นักการเมือง	ต้องกล้าพูด	

กล้าท�า	แล้วคุณ	อยากจะเป็นอีกคนหนึ่ง	ที่ประสบชัยชนะและความส�าเร็จ	ด้วยความสามารถการพูด
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หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์
บทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารครุศาสตร์

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและ
งานวิจัยของนักศึกษา	 คณาจารย์	 และนักวิชาการท่ีสนใจนอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ	 เพื่อแลกเปล่ียนทัศนะและ 
ข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา	 ซ่ึงครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยรูปแบบผลงานที่วารสาร 
จะรับพิจารณา	มี	3	ประเภท	คือ	บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์	บทความวิจัย	และบทวิจารณ์หนังสือ
	 บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้จะต้องไม่เคยถูกน�าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน	และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด	ๆ	พร้อมทั้งได้รับการพิจารณา
จากผูป้ระเมนิอสิระ	(Peer	Review)	ก่อน	เพือ่ให้วารสารมคีณุภาพในระดบัสากล	และน�าไปอ้างองิได้	การเตรียมต้นฉบบั
ที่จะมาลงตีพิมพ์	ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย
 1.  ภาษา	เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้	การใช้ภาษาไทยให้ยดึหลกัการใช้ค�าศัพท์และชือ่บญัญติัตามหลกั
ของราชบัณฑิตยสถาน	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ	ยกเว้นกรณีจ�าเป็น	 ให้เขียนค�าศัพท์ภาษาไทยตาม
ด้วยวงเลบ็ภาษาองักฤษ	ให้ใช้ตวัเลก็ทัง้หมดยกเว้นชือ่เฉพาะต้องขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรใหญ่	บทความส่วนทีเ่ป็นภาษาองักฤษ
ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ
 2.  การพิมพ์	ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	ด้วยรูปแบบตัวอักษร	TH	SarabunPSK	ขนาด	14	pt. 
โดยจัดหน้ากระดาษขนาด	A4 (8.5 x 11 นิ้ว)	ตั้งค่าหน้ากระดาษส�าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ	
1	นิ้ว	(2.5	เซนติเมตร)	จัดหนึ่งคอลัมน์ส�าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์ส�าหรับบทความวิจัย
 3.  จ�านวนหน้า	บทความวชิาการและบทความวจิยั	ไม่ควรเกนิ 12 หน้า (3	หน้าสุดท้ายไว้รองรบัรายการอ้างองิ)

การเรียงล�าดับเนื้อหา
 1.  บทความวิจัย
  1.1 ชื่อเรื่อง	ควรสั้น	กะทัดรัด	และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย	ไม่ใช้ค�าย่อ	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
  1.2 ชื่อผู้นิพนธ์และท่ีอยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 หน่วยงาน 
หรือสถาบัน	และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)
  1.3 บทคัดย่อ (ABSTRACT) ให้มีทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย	 
โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา	 เช่น	 วัตถุประสงค์	 วิธีการศึกษา	 ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน	 
ไม่ควรเกิน	15	บรรทัด	ไม่ควรมีค�าย่อ	ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ	ไม่เกิน	250	ค�า
  1.4 ค�าส�าคัญหรือค�าหลัก (KEYWORDS) ให้ระบุทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	 ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของ 
แต่ละภาษา
  1.5 บทน�า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 ให้ข้อมูลทางวิชาการ
พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าว	ๆ	และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยนั้นด้วย
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  1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ	 อุปกรณ์	 ส่ิงที่น�ามาศึกษา	 จ�านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง 
ที่ศึกษา	 ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีใช้ในการศึกษา	 อธิบายวิธีการศึกษา	 หรือแผนการทดลองทางสถิติ	 
การสุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
  1.7 ผลการศึกษา แจ้งผลที่พบตามล�าดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนได้ใจความ	 ถ้าผลไม่ซับซ้อน
ไม่มีตัวเลขมาก	ควรใช้ค�าบรรยาย	แต่ถ้ามีตัวเลขมาก	ตัวแปรมาก	ควรใช้ตาราง	แผนภูมิแทน	ไม่ควรมีเกิน	5	ตารางหรือ
แผนภูม	ิควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
  1.8 สรุปผล	ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงาน
ไว้ก่อนหรือไม่	อย่างไร	 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้	และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน�าผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์	หรือทิ้งประเด็นค�าถามการวิจัย	ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับการวิจัยต่อไป
	 	 1.9	ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น	และต้องมีค�าอธิบายสั้น	ๆ	แต่สื่อความหมาย	
ได้สาระครบถ้วน	 ในกรณีท่ีเป็นตาราง	 รูปภาพหรือแผนภูมิ	 ก�าหนดให้ชื่อของตารางต้องอยู่ด้านบนและค�าอธิบาย 
อยู่ด้านล่าง		ตัวอย่างเช่น	การระบุต�าในชื่อตาราง	อาทิ	ตารางที่	1ค่าความถี่.....,	ภาพประกอบ	1การจัดกิจกรรม....หรือ	
แผนภูมิการจ�าแนกสถิติ.....	เป็นต้น
	 	 1.10	เอกสารอ้างอิง ส�าหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง	 ก�าหนดให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงเป็นแบบ	 APA	
(American	 Psychological	 Association	 6th Edition)	 ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 
โดยมีหลักการทั่วไป	คือ	เอกสารต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น	 
ควรหลีกเลี่ยงการใช้บทคัดย่อ	 ต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	 และไม่ใช่บทความที่อยู่ในระหว่าง 
การรอตีพิมพ์	

 2. บทความวิชาการ
	 	 2.1	 ชื่อเรื่อง	(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
	 	 2.2	 ผู้แต่ง	 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
	 	 2.3	 รายละเอียดของผู้แต่ง,	ต�าแหน่งและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
	 	 2.4	 บทน�า
	 	 2.5	 เนื้อหา
	 	 2.6	 บทสรุป
	 	 2.7	เอกสารอ้างอิง

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ
  3.1	 ข้อมูลทางบรรณานุกรม
	 	 3.2	 ชื่อผู้วิจารณ์

	 	 3.3	 บทวิจารณ์

 4. การอ้างอิงสารสนเทศตามแบบ "Publication	Manual	of	American	Phychological	Association"

(APA:	Sixth	Edition)

 

 หมายเหตุ	การให้ผูเ้ขียนจัดเรยีงลกัษณะนีเ้พือ่ให้กองบรรณาธกิารใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของการอ้างองิ
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ตัวอย่างการท�าเอกสารอ้างอิง

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง
เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	(2546).	การคิดเชิงอนาคต (พิมพ์ครั้งที่	2). กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ฐานการพิมพ์.

บทความจากวารสารหรือนิตยสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ.	(ปีที่ตีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร,	ปีที(่ฉบับที่),	หน้า.

ตัวอย่าง
ศรีสาร	วัลลิโภดม.	(2552).	ประวัติศาสตร์ชาวบ้านคือประวัติศาสตร์ของชุมชน.	วารสารประชาคมวิจัย, 15(87),	35-36.

บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ.	(ปีที่พิมพ์,	ด/ว).	ชื่อบทความ.	ชื่อหนังสือพิมพ์,	หน้าซึ่งปรากฏบทความ.

ตัวอย่าง
ผาสุก	อินทราวุธ.	(2544,	กรกฎาคม	21).	สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศจีน.	กรุงเทพธุรกิจ,	6-7.

วิทยานิพนธ์
ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีทีพิ่มพ์).	ชือ่วทิยานพินธ์ (วทิยานพินธ์ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	ไม่ได้ตพีมิพ์	หรอื	วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ	 

		 ไม่ได้ตีพิมพ์). ชื่อมหาวิทยาลัย,	เมือง.

ขจรศักดิื	พื้นดอนเค็ง.	(2561).	การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติคีย์บอร์ดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทักษะปฏิบัติของเดวีย ์

 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ได้ตีพิมพ์).	 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,	มหาสารคาม.

เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.	(ปี,	วัน	เดือน	ที่เผยแพร่).	ชื่อบทความ.	สืบค้นจาก	URL

ตัวอย่าง
ศิริชัย	กาญจนวาสี.	(2548,	25	สิงหาคม).	ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม.	สิบค้นจาก	www.niets.or.th/ 

		 aboutus_matter.html
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK 18 pt. หนา).......

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาไทย.............1 

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาอังกฤษ.............	1 

(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

	 บทน�า	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………...................................………………………

…………………………..........................................................................................................................................................…

………………………….......................................................................................................................................................... 

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................

	 เนื้อหา	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………............................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................	

	 บทสรุป	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………..........................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................

1	รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย....(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	ขนาด	12	Pt.	ปกติ)....ต�าแหน่ง...หน่วยงานที่สังกัด...	อีเมล:
1	รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ....(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	ขนาด	12	Pt.	ปกติ)....ต�าแหน่ง...หน่วยงานที่สังกัด...	อีเมล:	

เอกสารอ้างอิง	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)
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