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บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2556 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 15 
เรื่อง แบ่งเป็น บทความวิจยั จำานวน 3 เรื่อง บทความวิทยานิพนธ ์จำานวน 12 เรือ่ง ซึ่งกอง
บรรณาธกิารหวงัวา่บทความในวาสารเลม่นีจ้ะมคีวามนา่สนใจและเปน็แนวทางในการเขยีน
บทความสำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองบรรณาธกิารขอขอบพระคณุผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุทา่น ทีท่ำาใหว้ารสารการบรหิารและ
พัฒนาฉบับนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกคำาติชมและคำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินการ
จัดทำาวารสารจากท่านผู้อ่านทุกท่าน และกองบรรณาธิการพร้อมที่จะเปิดรับบรรดานัก
วิชาการ และนิสิตนักศึกษาที่ต้องการนำาเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป 
บทความวจัิย บทความวชิาการ หรอืบทวจิารณห์นงัสอื ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
มหาสารคามด้วยความยินดียิ่ง
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
กองบรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิจัย
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ลกัษณะความเปน็องค์การแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
Learning Organization Characteristics of Mahasarakham  
University.

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1 

Suthum Thummathassananon1 

บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมาย เพือ่ศกึษาระดบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รูข้องมหาวทิยาลยัมหาสาคาม ศกึษาระดับปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปจัจยัดา้นการบรหิาร 
ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านบูรณาการทางวิชาการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านบูรณา
การทางวิชาการกับลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสาคาม 
กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 306 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เปน็แบบสอบถามเกีย่ว
กับ ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบบสอบถาม
เกีย่วกบัปจัจยัด้านสภาพแวดลอ้ม ปจัจยัดา้นการบรหิารปจัจยัดา้นบคุคล ปจัจยัดา้นบรูณา
การทางวิชาการ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสหสัมพันธ์พหุคูณ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะความเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยรวม
และเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการรอบรู้แห่งตนโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคคล และ
ปัจจัยด้านบูรณาการทางวิชาการโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

1ผู้วิจัย	หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก ่วฒันธรรมและบรรยากาศ
องคก์าร โครงสรา้งและงานในองคก์าร และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธท์าง
บวกในระดบัสงูกบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับ
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การมอบอำานาจ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย ์มีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงูกบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน 
และความผกูพนัตอ่องคก์าร มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงูมาก กบัลกัษณะความเปน็
องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบูรณาการทางวิชาการ ได้แก่ การเรียนรู้ใน
องค์การ การสร้างและถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงมาก กับลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ:องค์กรแห่งการเรียนรู้

ABSTRACT

The purposes of this dissertation were 1) to study the perceptions of 
faculty members andacademic supporting staff toward the learning organization  
characteristics of Mahasarakam University inoverall aspect and each of five 
aspects: systems thinking, mental models, shared vision, team learning, and 
personal mastery and 2) to study the relationship between environmental  
factors, administrative factors, human factors, and academic integration  
factors and learning characteristics of Mahasarakham University. The sample of 
the study consisted of 306 faculty members and academic supporting staff 
of Mahasarakham University. The research instrument used for collecting data 



was a fiveratingscale questionnaire with 96 items. Arithmetic mean, standard  
deviation, t–test, Pearson product moment correlation and multiple correlation 
were utilized for data analysis.

The results of the study were as follows:

 1. Learning organization characteristics of Mahasarakham university in 
holistic and individual aspects such as systemic thinking, planned thinking, shared 
vision, team-worked learning, and holistic self-knowing aspects

2. H 2. Holistic were high and individual environmental, administrative, 
personal, academic integration factor parameters were at high level

 3. The environmental factors: organization culture and climate, organization 
structure and work, and physical environment had statistically positive relationship 
at the highlevel with the learning organization characteristics of Mahasarakham 
University at .05 level.

4. The administrative factors: change management and innovations, and 
performance standards had statistically positive relationship at the highest level 
with the learning organization characteristics of Mahasarakham University at .05 
level. While the transformational leadership,empowerment, and human resource 
development had statistically positive relationship at the high-level with the  
learning organization characteristics of Mahasarakham University at .05 level.

5. The human factors: motivation, job satisfaction, and organization  
commitment, had statistically positive relationship at the highest level with the 
learning organization characteristics of Mahasarakham University at .05 level.

6. The academic integration factors: learning in organization, knowledge 
building and transfer and knowledge management had statistically positive  
relationship at the highest level with the learning organization characteristics  
of Mahasarakham University at .05 level.

Keywords: learning organization
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บทนำา

การพัฒนาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 
2554) และแผนการศึกษาแหง่ชาต ิระยะ 15 
ปี (พ.ศ. 2545 – 2559) ได้เน้นการศึกษา
เพือ่พฒันาใน 2 มติ ิมติแิรกเป็นบทบาทการ
พฒันาการศกึษา เพือ่การพฒันาโลกยคุใหมท่ี่
มใิชเ่นน้แตก่ารพฒันาคน แตต่อ้งพฒันาองค์
ความรู ้เสรมินวตักรรมทีเ่ปน็การเพ่ิมขีดความ
สามารถของประเทศ มติทิีส่อง เปน็การศกึษา
ทีม่วีญิญาณของตนเอง สถาบนัตอ้งมบีทบาท
ชี้นำาสังคม เป็นสถาบันภูมิปัญญาของสังคม 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2550: ออนไลน์) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เปน็แนวคดิของ เซงเก ้(Senge. 
1990) ทีใ่หค้วามสำาคญักบัทรพัยากรมนษุย์
ในฐานะที่มีคุณค่าของหน่วยงาน เน้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาองค์การ ทั้งเอกบุคคล และที่เป็น
ทีม โดยองค์ประกอบที่เป็นหลักสำาคัญมี 5 
ประการคือ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems 
thinking) เปน็หวัใจทีส่ำาคญัขององคก์ารแหง่
การเรียนรู้หมายถึง วิธีคิดและการทำาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
สามารถเชือ่มโยงระบบยอ่ยตา่งๆ ในองคก์าร
ได้ ความสำาคัญของการคิดเชงิระบบ คือ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ การมีข้อมูลย้อน
กลับ และมีการตรวจสอบซ้ำาให้ต่อเนื่องเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดบูรณาการขึ้น
เป็นความรู้ใหม่ 2) การมีแบบแผนความคิด 
(Mental Models)เป็นการสร้างจิตสำานึกของ
บคุลากรในองคก์ารในการจำาแนกสิง่ตา่งๆ ให้
มีความถูกต้อง รวมถึงการทำาความเข้าใจใน
วิธีการ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และตอบ
สนองต่อการเปล่ียนแปลง ได้อย่างเหมาะ
สมเป็นรากฐานที่ทำาให้บุคคลเกิดการรับรู้ 
เข้าใจงานที่ทำาแบบองค์รวม สามารถเชื่อม
โยงภาพรวมทั้งหมดและเกิดความกระจ่าง
กบัแบบแผนความคดิ 3) การมวีสิยัทศันร์ว่ม 
(Shared Vision) เปน็การสรา้งวสิยัทศันร์ว่ม
กนัของบคุลากรใหเ้กดิความตระหนกั ความ
เขา้ใจสถานการณก์ารเปลีย่นแปลง เพื่อการ
กำาหนดเปา้หมาย หรอืการสรา้งภาพอนาคตที่
มทีศิทางชดัเจนขององคก์าร โดยการกระตุน้
ให้บุคลากรมวิีสัยทัศนส์ร้างบรรยากาศให้เกดิ
การสรา้งสรรค ์พฒันาวสิยัทศันข์องบคุคล ให้
เป็นวิสยัทัศนร์ว่มขององคก์ารเพือ่สรา้งความ
ผูกพันโดยไม่ตอ้งมีการควบคุม 4) การเรียน
รู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) เป็นการ
เรยีนรูร้ว่มกนัของบคุลากรในองคก์าร โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ในการ
พัฒนาความสามารถของทีมมากกว่าความ
สามารถของบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจาก
ระบบการเรียนรู้ของทีมจะสะท้อนต่อการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล 5) การรอบรู้แห่ง
ตน (Personal Mastery) เป็นลักษณะการ
เรียนรู้ของบุคคลที่ขยายขีดความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นบุคคลที่เรียน
รู้ตลอดเวลาโดยอาศัยวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
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ในการจัดการด้านความคิดสร้างสรรค์และ
มีการเรียนรู้ โดยใช้จิตใต้สำานึก(จุฑา เทียน
ไทย. 2548: 128 – 129; อภันตรี รอด
สุทธิ. 2541: 13 – 21; วีรวัฒน์ ปันนิตา
มัย. 2544: 35 – 49)

ด้วยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การ
วจิยั การบริการวชิาการแกส่งัคม และการทำานุ
บำารงุศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัย ที่สนับสนุนนโยบาย 
และแนวทางการวิจัยของชาติเป็นหลัก และ
ให้ความสำาคญักบัการสนบัสนนุดา้นการเรยีน
รู้ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์การได้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง วิถีทางหนึ่ง คือ การพัฒนาโดยใช้
กระบวนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
เป็นแนวทางของการพัฒนาองค์การ โดยมุ่ง
พัฒนาความรู้ของบุคลากร และองค์การ ใน
การขยายขีดความสามารถของการพัฒนา
ความรู ้โดยบคุลากรมกีารขวนขวายหาความ
รู้ มาแบ่งปันเผยแพร่แก่กัน เพื่อพัฒนางาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุการมอีงคก์รกำาหนด
นโยบายที่เข้มแข็ง การกระจายอำานาจของ
บุคคล การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษา และการพฒันาคณุภาพของอาจารยแ์ละ
นิสิต ประกอบกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
มจีดุมุง่หมายในการพฒันาความเปน็เลศิทาง
วชิาการ เพือ่กา้วไปสูม่หาวทิยาลยัแหง่การวจิยั 
และสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะความเป็น
องคก์ารแหง่การเรยีนรูท่ี้ใหค้วามสำาคัญกบัการ

พฒันาทรัพยากรมนษุย ์ในฐานะทีม่คีณุคา่ของ
หน่วยงาน ดังนั้นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึง
มคีวามสำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลงองคก์ารใน
ด้านการยกระดับความสามารถ ทั้งด้านการ
พฒันาบุคคลและทมีงานโดยทำาให้บุคคลเกดิ
การเรียนรู้และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ (วีร
วุธ มาฆะศิรานนท์. 2546: บทนำา)

 ผูว้จิยั จงึสนใจศึกษาลักษณะความ
เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ของมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ตามความเห็นของบุคลากร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และปจัจยัทีมี่ความ
สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ซึง่ลักษณะความเป็นองคก์ารแหง่
การเรยีนรูจ้ะก่อประโยชนใ์ห้กับมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ในการดำาเนนิงาน ดา้นการบรหิาร
จดัการ การกำาหนดนโยบาย ตลอดจนการนำา
ผลไปพจิารณาเกีย่วกบัการกำาหนดแผน การ
ปฏบิตังิาน แผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
และการนำาขอ้มลูไปปรบัใชก้บับคุลากร ใหม้ี
ความพร้อมในการพัฒนาความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะความเปน็องคก์าร
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนวิชาการ

 2. เพือ่ศกึษาระดบัปจัจยัดา้นสภาพ
แวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้าน
บคุคล และปจัจยัดา้นบรูณาการทางวชิาการ
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 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการ
บริหาร ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
บรูณาการทางวชิาการ กบัลกัษณะความเปน็
องค์การแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สมมติฐานของการวิจัย

 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ด้านการบรหิาร ปจัจยัดา้นบคุคล และปจัจยั
ด้านบูรณาการทางวิชาการ มีความสัมพันธ์
กบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วชิาการทีป่ฏบิติังานในหน่วยงาน คณะและ
สถาบนัตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ในปีการศึกษา 2555 จำานวน 1,554 คน 
จำาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 945 คน 
และสายสนบัสนนุวชิาการ จำานวน 609 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยันี ้ประกอบ
ดว้ย บคุลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุน
วชิาการของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตาม
สดัสว่นของประชากรและดำาเนนิการคดัเลอืก

โดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling) ตามสายการปฏบิติังาน ประกอบ
ดว้ย สายวชิาการ และสายสนบัสนนุวชิาการ
ในคณะวิชา / หน่วยงาน จำานวน 306 คน 

ขั้นตอนการวิจัย

การศกึษาลกัษณะความเปน็องคก์าร
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การพฒันาองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้อง เซงเก ้
(Senge. 1990) ทีก่ล่าวถึงองคป์ระกอบหลัก
สำาคัญ 5 ประการ (The Fifth Discipline) 
ของความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ดแ้ก ่1) 
การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) 
การมีแบบแผนความคิด (Mental Models) 
3) การมวีสิยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) 4) 
การเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี (Team Learning) 
5) การรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ได้แบบสอบถามที่มีข้อ
คำาถามทั้งสิ้น 96 ข้อ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 6 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำานวน 1 ข้อ

ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามลกัษณะ
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ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จำานวน 
30 ข้อ

ตอนที ่3 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบั
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จำานวน 15 ข้อ

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับปัจจัยด้านการบริหาร จำานวน 24 ข้อ

ตอนที ่5 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบั
ปัจจัยด้านบุคคล จำานวน 14 ข้อ

ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับปจัจัยดา้นบรูณาการทางวชิาการ จำานวน 
13 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้

1. ขอหนังสือแนะนำาตัวจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตัวอย่าง

2. นำาแบบสอบถามพรอ้มทัง้หนงัสอื
แนะนำาตวัไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง โดย
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังคณะวิชา/
วิทยาลัย / สถาบันศูนย์ / สำานัก/ และรับ
คืนด้วยตนเอง

3. นำาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มา
ดำาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแบบสอบถามที่ส่งไป จำานวน 
306 ฉบับ ได้รับคืนและมีความสมบูรณ์ 
จำานวน 306 ฉบบั คดิเปน็รอ้ยละ100 จาก

นั้น นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำาหนด และวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

การจดักระทำาและการวเิคราะหข์อ้มลู

 1. ตามความมุง่หมายของการวจิยั
ขอ้ที ่1 เพือ่ศกึษาลกัษณะความเปน็องคก์าร
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)

 2. การประเมินลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเทียบกับเกณฑ์
ที่ผู้วิจัยกำาหนด ดังนี้

 2.1 ถ้าลักษณะความเป็นองค์การ
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สูงกว่าค่า 3.00 ซึ่งเป็นเกณฑ์ตามมาตรวัด
ของไลเคอรท์ (Likert) อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติ ถือว่า ลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัมหาสารคามอยู่
ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

 2.2 ถ้าลักษณะความเป็นองค์การ
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ต่ำากว่าค่า 3.00 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ถือว่า ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม อยูใ่น
ระดับต่ำากว่าเกณฑ์

 2.3 ถ้าลักษณะความเป็นองค์การ
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ไม่พบว่าแตกต่างจากค่า 3.00 ถือว่า 
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในระดับ
ไม่แตกต่างจากเกณฑ์

 3. ความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ
ที ่2 เพือ่ศกึษาระดบัปจัจัยปจัจัยดา้นสภาพ
แวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้าน
บุคคล และปจัจยัดา้นบรูณาการทางวชิาการ 
โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน

 4. ความมุง่หมายของการวจิยัขอ้ 3 
เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นภาพ
แวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้าน
บุคคล และปจัจยัดา้นบรูณาการทางวชิาการ
กบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
โดยการวิเคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบ เพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และสหสัมพันธ์
พหุคูณ (Multiple Correlation)

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ ( EMBED Equation.3 ),สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (S.D.), คา่อำานาจจำาแนกของ
แบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบที (t-test)
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-
Coefficient)

ผลการวิจัย

ผลการวจัิยลกัษณะความเปน็องคก์าร
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
สรุปได้ ดังนี้

1. บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ มีความคิดเห็นต่อ
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยรวมและ
เปน็รายดา้นทกุดา้น ไดแ้ก ่ดา้นความคดิเชงิ
ระบบ ดา้นการมแีบบแผนความคิด ดา้นการ
มวีสัิยทศันร์ว่ม ดา้นการเรยีนรูร้ว่มกันเปน็ทมี 
และด้านการรอบรู้แห่งตนอยู่ในระดับมาก

2. ระดับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ปจัจยัดา้นการบริหาร ปจัจัยดา้นบุคคล และ
ปัจจยัดา้นบรูณาการทางวชิาการโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหาร 
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านบูรณาการทาง
วิชาการกับลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
ในแต่ละด้าน ดังนี้

3.1 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
วฒันธรรมและบรรยากาศองคก์าร โครงสรา้ง 
และงานในองคก์าร และสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงู
กบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
และมาตรฐานการปฏิบัตงิาน มีความสมัพันธ์
ทางบวกในระดับสูงมากกับลักษณะความ
เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม อยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
.05 ส่วนด้านภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
การมอบอำานาจ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
กบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ปจัจัยดา้นบุคคล ไดแ้ก ่แรงจูงใจ
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อ
องค์การ มีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงู
มาก กบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 ปจัจยัดา้นบรูณาการทางวชิาการ 
ได้แก่ การเรียนรู้ในองค์การ การสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้และการจัดการความรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก กับ
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.5 ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปจัจยั
ดา้นการบรหิาร ปจัจยัดา้นบคุคล ปจัจยัดา้น
บรูณาการทางวชิาการ และปจัจยัโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัลกัษณะความเปน็องคก์าร
แหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

1. การศึกษาลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามความคดิเหน็ของบคุลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ พบประเด็นสำาคัญ ซึ่งผู้วิจัยนำามา
อภิปรายดังนี้

1.1 ลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่
การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตาม
ความคดิเหน็ของบคุลากรสายวชิาการทัง้โดย
รวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับ
มาก พบว่า ข้อ 25 บุคลากร มีการแสดง
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ตนใหทั้นสมัยทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลก 
ข้อ 29 บุคลากรมีความกระตือรือร้นสนใจ
ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ข้อ30 บุคลากรใน
หน่วยงานเป็นบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
บคุลากรสายวิชาการเหน็ว่าอยูใ่นระดบัมาก
นอกจากนั้น การประเมินเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กำาหนด พบว่า ลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน
ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่นๆ ใน 
5 ด้าน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุก
ขอ้ ทีเ่ปน็เช่นนี ้อาจเปน็เพราะบุคลากรสาย
วชิาการและสายสนบัสนนุ ซ่ึงทำาหนา้ท่ีสอน 
วิจัย การให้บริการแก่สังคม และชุมชนและ
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ยังเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เป็นลักษณะ
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สำาคัญของลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรู ้ในหนว่ยงานไมค่รบถว้นประกอบ
ขอบขา่ยภาระงานของบคุลากรสายวชิาการที่
มภีาระงาน และคา่น้ำาหนกัของงานมาก ทำาให้
บุคลากรสายวชิาการทีท่ำาหนา้ทีต่ามภารกจิ
ของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ทัง้ 4 ประการ 
มภีาระงานทีม่ากข้ึนและบคุลากรสายวชิาการ
ยังต้องปฏิบัติตน ตามแนวทางการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย ในกำากับของรัฐจึงทำาให้
บุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นในราย
ดา้นและรายขอ้ดงักลา่ว อยูใ่นระดบัมาก สว่น
ดา้นการรอบรูแ้หง่ตน บคุลากรสายวชิาการ
สายสนับสนุน มีความคิดเห็นในระดับมาก
ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะบคุลากรสายวชิาการและ
สายสนบัสนนุของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มีคุณลักษณะในด้านความกระตือรือร้นมี
ความสนใจใฝเ่รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  อยา่ง ตอ่เนือ่ง
สม่ำาเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะสำาคัญของ การ
รอบรู้แห่งตนสอดคล้องกับแนวคิดของ เซง
เก้ (Senge. 1990: 223 – 237) ที่กล่าว
ว่า การรอบรู้แห่งตน เป็นลักษณะการเรียน
รูข้องบคุคลทีข่ยายขดีความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องสร้าง ให้มีลักษณะ
เปน็นายของตนเอง ความเปน็ตวัของตวัเอง 
เปน็บคุคลทีเ่รียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพือ่พฒันา
ศักยภาพของตน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
บุบผา พวงมาลี (2542: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาการรับรู้ ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลของ
รัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็น
องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยฝ่ายพยาบาลสังกัด กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ อยู่ในระดับสูง และสังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง

 1.2 ลกัษณะความเปน็องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตามความคดิเหน็ของบคุลากรสายสนบัสนนุ
วิชาการและสายสนับสนุน โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านการมี
แบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 
และด้านการเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี เหน็วา่ อยู่
ในระดบัมาก ดา้นการรอบรูแ้หง่ตนบคุลากร
สายสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนเห็นว่า
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในราย
ข้อ พบว่า ด้านความคิดเชิงระบบในระดับ
มาก ในข้อ 4 บุคลากร ใช้หลักความเป็น
เหตเุปน็ผลในการหาคำาตอบของการพฒันา
งาน ข้อ 5 บุคลากร พบว่า บุคลากรมีการบู
รณาการความรูใ้หมแ่ละนำามาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบตังิาน ด้านการมแีบบแผนความคดิ 
ข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับมากคือ ข้อ 6 
บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีวิจารณญาณ 
พจิารณาในการปฏบัิติงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี ขอ้ทีม่คีวามคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 21 การทำางาน
เปน็ทมี ทำาใหก้ารปฏบิตังิานของสมาชกิเปน็
ไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ข้อ 22 การ
ทำางานเป็นทีม ทำาให้บุคลากรคำานึงถึงเป้า
หมาย และผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
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ส่วนตัว ด้านการรอบรู้แห่งตนข้อท่ีมีความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คอื ขอ้ 25 บคุลากร
มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพ ของตนใหท้นัสมยั และทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงของโลก ขอ้ 28 บคุลากรมกีาร
ใชเ้ทคโนโลยทีีมี่ประสทิธภิาพ เพ่ือสนบัสนนุ
การเรียนรู้ในหน่วยงาน ข้อ 29 บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นสนใจต่อการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ข้อ 30 บุคลากรในหน่วยงานเป็น
บุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น 
การประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ยังพบ
ว่าลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียน
รูข้องมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทัง้โดยรวม
และเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้ออื่นๆ ใน 5 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากได้แก่ ด้านความคิดเชิงระบบ 
คือ ข้อ 1 บุคลากรในหน่วยงานมีวิธีคิดใน
การปฏิบัติงานแบบมุ่งพัฒนาโดยรวมข้อ 2 
บุคลากรในหนว่ยงานมคีวามสามารถเชือ่มโยง
งานได้อยา่งเป็นระบบ ข้อ 3 บคุลากรมกีาร
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในความเชื่อ ค่านิยม ให้มี
ความเหมาะสมตอ่การปฏบิตังิาน ดา้นการมี
แบบแผนความคิด คือ ข้อ 7 หน่วยงานเน้น
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั โดยการศกึษาปญัหา
เพื่อปรับปรุงสภาพการณ์ ท่ีเป็นอยู่ ข้อ 9 
หน่วยงานทำาหนา้ท่ีประสานกระบวนการคิด 
และการเรยีนรูข้องบคุลากร ทัง้ภายใน และ
ภายนอกหนว่ยงาน ดา้นการมวีสิยัทศันร์ว่ม
ทุกข้อ อยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้ร่วม
กันเป็นทีมคือข้อ 17 บุคลากรในหน่วยงาน
มกีารเรยีนรู้รว่มกัน มกีารแลกเปลีย่นความ

รู้ และประสบการณ์ โดยต่างเป็นทรัพยากร
ความรู้ร่วมกัน ขอ้ 18 หน่วยงานเปดิโอกาส 
และกระตุ้นในการแข่งขันด้านการทำางาน
เป็นทีม ข้อ 19 บุคลากรในหน่วยงาน มี
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ข้อ 20 ใน
การปฏิบัติงาน

บคุลากรมสีว่นรว่มในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน ด้านการ
รอบรู้แห่งตน คือ ข้อ 24บุคลากรในหน่วย
งานได้พัฒนาความสามารถของตน เพื่อ
การสร้างงาน และการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ข้อ 26 บุคลากร
มีการนำาความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ หรือ
จากรายงานการวิจัยใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในหน่วยงาน ข้อ 27 บุคลากรมีการทำางาน
วจิยั เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพงานหรอืการสรา้ง
องคค์วามรูใ้นหนว่ยงาน ทีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเปน็
ไปไดว้า่ บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการทีไ่ด้
รบัการสนบัสนนุสง่เสรมิในการศกึษาอบรม
ต่อเนื่องอย่างสม่ำาเสมอ แต่เมื่อนำามาใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน ก็ไม่สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่ในระบบ
ของงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า หน่วยงาน
ตา่งๆ อาจมลีกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ ทั้ง 5 ประการ แตกต่างกันหรือ
หน่วยงานขาดบรรยากาศในด้านการเรียน
รู ้จงึทำาใหบ้คุลากรสายสนบัสนนุมคีวามคดิ
เห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องการศึกษา
ของ ปัทมา จันทวิมล (2544: บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาตัวแปรคัดสรร ที่ส่งผลต่อลักษณะ
การเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องหนว่ยฝกึ
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อบรมภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรคัดสรรทางบวก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
หวัหนา้เปดิใจกวา้ง ยอมรบัการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหัวหน้ามีวิสัยทัศน์ด้านการ
เรียนรู้ และหัวหน้าพร้อมที่จะสนับสนุนให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

 2. การศึกษาระดับค่าเฉล่ียส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อม ด้านการบริหาร ด้านบุคคล ด้าน
บูรณาการทางวิชาการ, ปัจจัยด้านสภาพ
แวดลอ้ม,ปจัจยัดา้นวฒันธรรมและบรรยากาศ
องค์การ,ปัจจัยด้านโครงสร้างและงานใน
องค์การ,ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ,ปัจจยัดา้นการบรหิาร, ปจัจยัดา้น
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง, ปัจจัยด้านการ
บริหารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม,ปจัจยั
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย,์ ปจัจยัดา้น
การมอบอำานาจ, ปัจจัยด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในองค์การ,ปัจจัยด้านแรงจูงใจ, 
ปัจจัยความพึงพอใจในงาน, ปัจจัยด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ, ปัจจัยด้านบูรณา
การทางวิชาการ, ปัจจัยด้านการสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้และ ปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดย
รวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ลักษณะ

ความเปน็องค์การแหง่การเรียนรู้ของ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .779) ซึ่งเป็นไป

ตามสมมตฐิานทีไ่ดก้ำาหนดไว ้เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านผลการศึกษาพบว่า

3.1 ดา้นวฒันธรรมและบรรยากาศ
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับสูงกับลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(r = 
.723) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุ
ยาวนานกว่า 50 ปี วัฒนธรรมของความ
เปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีผ่ลติคร ูอนัยาวนาน
ได้หล่อหลอมให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนั และมคีวามรกัตอ่องคก์าร ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยอิสระจาก มหาวิทยาลัย
มหาสารคามงบประมาณ ด้านการพัฒนา
และสง่เสรมิการสรา้งบรรยากาศในองคก์าร
ที่ทำาให้บุคลากรมีความประทับใจ จึงทำาให้ 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 
(2536: 330) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมและ 
บรรยากาศองคก์าร มอีทิธพิลตอ่การปฏบิตัิ
งานของผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การ
ให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ บราว และ โม
เบิร์ก (Brown ; & Moberg. 1980: 420)
ท่ีกลา่ววา่ วฒันธรรมและบรรยากาศองคก์าร 
จะชว่ยวางรูปแบบความคาดหวงัของสมาชกิ 
และยงัเปน็ตวักำาหนด เจตคตทิีด่ ีความพอใจ
ที่จะอยู่กับองค์การต่อไป เช่นเดียวกับการ
ศึกษางานวิจัยของ แมคอนาลลี(Mcanally. 
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1997: Abstract) เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ
ทีส่นบัสนนุ หรอืไมส่นบัสนนุการสรา้งสรรค์
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
พื้นฐานที่สนับสนุนความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ได้แก่การประสานความร่วมมือ 
โปรแกรมการปฏิบัติงาน โปรแกรมการฝึก
อบรม และกระบวนการปฏบิตังิานของบคุคล

 3.2 ดา้นโครงสรา้งและงานในองค์การ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง

กับลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (r = 
.715) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรสาย
วชิาการ และสายสนบัสนนุวชิาการ ซึง่มคีวาม
คิดเห็นต่อโครงสร้างและงานในองค์การอยู่
ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 3.00 เนื่องจาก พระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
2551 ทีม่หาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอ้งปรบั
เปลี่ยนระบบการทำางานเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำากับของรัฐจึงทำาให้แนวนโยบาย และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
หนว่ยงาน ยงัมผีลบงัคบัใช้โดยใช้แนวปฏิบตัิ
เดมิอยู ่จงึทำาใหค้วามสมัพนัธข์องโครงสร้าง 
และงานในองค์การ กับลักษณะความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับ
แนวคดิของ สพุาน ีสฤษฎว์านชิ (2549:437)
ทีก่ลา่ววา่ โครงสรา้งและงานในองคก์ารชว่ย
สนบัสนนุการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั
ขององคก์ารและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

วรเดช จนัทรศร (2549: 36 – 37) ทีก่ลา่ว
วา่ โครงสรา้งขององคก์ารเปน็รปูแบบทีเ่ปน็
แก่นแท้ขององค์การทั้งหมด โดยการเชื่อม
โยงเป้าหมายกับการปฏิบัติ และควบคุม
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัผูร้บับรกิาร

 3.3 ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับ

ลักษณะความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 
.635) ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะบคุลากรสว่นใหญ่
มีความคิดเห็นว่า สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สภาพห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความ
สำาคัญต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
สำาหรับข้อที่บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีประเด็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก คือ ข้อ 11 หน่วยงานจัดสภาพ
แวดลอ้มการทำางานเหมาะสมและสะดวกใน
การปฏิบัตงิาน ขอ้ 12 หนว่ยงานกำาหนดให้
มีการใช้ อาคารสถานที่ภายในหน่วยงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนที่
เป็นเช่นนี้ อาจเป็นไปได้ว่า เนื่องจากหลาย
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปรญิญาเอกทัง้ในหลกัสตูรภาคปกตแิละภาค
พิเศษ จงึทำาใหส้ภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ที่ส่งผลต่อการทำางาน และการใช้ประโยชน์
สงูสดุ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก แสดง
ว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี
ประสิทธิภาพดีสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ
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พจน์ บุญวิเศษ (2547: 197 – 198) และ 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546: 34 – 35)
ทีก่ลา่ววา่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเปน็
กลยทุธใ์นการจดัองค์การให้ดำาเนินไปอยา่ง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รอบบินส์ และ คูลเตอร์ (2546: 23) 
ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อม มีอิทธิพลและ
ส่งผลกระทบต่องานขององค์การ ทั้งทาง
บวกและทางลบ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยลักษณะความ
เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั
มหาสารคามตามความคดิเหน็ของบคุลากร
สายวชิาการและสายสนบัสนนุวชิาการ เมือ่
พจิารณาลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การ
เรียนรู้เป็นรายด้าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
ด้านความคิดเชิงระบบนั้น มหาวิทยาลัย
มหาสารคามควรพัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ได้มี
โอกาสในการรบัการฝกึอบรม การฝกึทกัษะ
ด้านวิธีคิดเชิงระบบท่ีสามารถนำามาพัฒนา 
ปฏิบัติงานแบบมุ่งพัฒนา โดยรวม และการ
เชือ่มโยงระหวา่งบคุลากรไดอ้ยา่งเปน็ระบบ 
ด้านการมีแบบแผนความคิด บุคลากรสาย
วชิาการ สายสนบัสนนุควรมกีารปรบัเปลีย่น
วิธีคิดใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

1.2 จากการศกึษาปจัจัยด้านสภาพ
แวดลอ้มกบัลกัษณะความเปน็องคก์ารแห่งการ
เรยีนรูห้นว่ยงานควรมกีารกำาหนดโครงสรา้ง
ขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนไว้ให้
ชัดเจนเพือ่ให้บุคลากรมแีนวทางในการปฏบัิติ
งานได้อย่างมีคุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ให้มีปริมาณเพียงพอในการปฏิบัติ
ทุกฝ่าย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.3 จากการศึกษาปัจจัยด้านการ
บรหิารกบัลกัษณะความเป็นองคก์ารแหง่การ
เรยีนรู้ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม หนว่ย
งานควรมีการจัดสรร และพัฒนางาน ด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรมต่างๆ ให้มาก
ขึ้น และมีความครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่าย
ด้านการมอบอำานาจ ผู้บริหารในหน่วยงาน
ตา่งๆ ควรเพิม่การมอบอำานาจไปตามลำาดบั
ชัน้ความเหมาะสมเพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรมี
อำานาจในการตดัสนิใจ เกดิความรบัผดิชอบ
ตอ่การตดัสนิใจการปฏบิตังิานดา้นมาตรฐาน
การปฏิบัติงานหน่วยงาน ควรมีการจัดทำา
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และควรมี
เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากร มีการพัฒนาคุณภาพ
งานอย่างต่อเนื่อง

 1.4 การศกึษาปจัจัยดา้นบคุคลกบั
ลกัษณะความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้อง
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยงานต่างๆ 
ควรสนบัสนนุดา้นทรพัยากร ทีอ่ำานวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิาน ตลอดจนสนบัสนนุ 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่าง
เหมาะสม และเป็นธรรม ด้านความผูกพัน
ต่อองค์การ หน่วยงานต่างๆ ควรพัฒนา
กลไกทีส่ง่เสรมิความผกูพนัตอ่องคก์ารเพือ่
ใหบ้คุลากร มคีวามรูส้กึภาคภมูใิจตอ่องคก์าร 
มคีวามรูส้กึรกั และผกูพนัในการปฏบิตังิาน
ให้กับหน่วยงาน

 1.5 การศกึษาปจัจยัดา้นบรูณาการ
ทางวิชาการกับลักษณะความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้หน่วยงานควรสนับสนุนใน
ดา้นการเผยแพรค่วามรูใ้นรปูแบบตา่งๆ เชน่ 
ในวารสาร ในเวบ็ไซต ์และบคุลากรควรมกีาร
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลที่จำาเป็นและสำาคัญ
ระหว่างบุคลากร เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของการปฏิบัติงาน และการสร้างองค์ความ
รู้ได้อย่างเหมาะสม ด้านการจัดการความรู้
เสนอแนะว่า หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริม

ให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกนั 
ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทีมงานที่
ทำาหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการความรู้
แก่บุคลากร ทั้งในด้านการเก็บรักษาความ
รู ้การเผยแพร ่และการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบัน
อดุมศกึษาของเอกชนตามความคดิเหน็ของ
บคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุวชิาการ

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อ่ืนๆกับลักษณะ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

2.3 ควรมีการเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
หรือการศกึษาเชงิคุณภาพเพ่ิมเตมิ โดยการ
สัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มระหว่าง
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่
ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน
Channels of information on innovative teaching of teachers 
affecting the inspiration for the development of teaching

สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ1

Suttipong Hoxsuwan1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาชอ่งทางการรบัสารสนเทศดา้นนวตักรรม
การสอนของครปูระจำาการทีส่ง่ผลตอ่แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพการสอน 2) เพือ่
ศึกษาแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำาการที่มีผลจากการได้รับ
สารสนเทศดา้นนวตักรรมการสอน และกลุม่ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่ครปูระจำาการสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาจำานวน 15 เขต แตล่ะสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จำานวน 
400 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.971 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่ส่งผลต่อ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน 1.1) ช่องทางสื่อสารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอน พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย 1.2) ช่องทางการได้รับ
สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนจาก พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำารา วารสาร งาน
วจิยั 1.3) ชอ่งทางการรบัสารสนเทศดา้นนวตักรรมการสอนประเภททีน่ำาไปใชป้ระโยชนก์บั
นักเรียน พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย รองลงมา 1.4) ช่องทางการ

1รองศาสตราจารย์	 ดร.ประจำาภาควิชา	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม

1Assoc.Prof.	 Dr.	 Educational	 Technology	 and	 Communications,	 Faculty	 of	 Education,	 
Mahasarakham	University
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รับสารสนเทศใดที่ได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ชัดเจน พบว่า มากที่สุด คือ 
กิจกรรม ได้แก่ การอบรมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 1.5) ช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนประเภทที่มีรูปแบบการเผยแพร่ที่น่าสนใจ พบว่า มากที่สุด คือ 
โทรทัศน์ครู (Teacher TV)1.6) ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับ
แล้วทนัตามเวลากำาหนด พบว่า มากทีส่ดุ คือ โทรทัศนค์รู (Teacher TV) 1.7) ชอ่งทางการ
รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับแล้วใช้ถ้อยคำาเข้าใจง่าย พบว่า มากที่สุด คือ 
บุคคล ได้แก่ การถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศ 1.8) ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอนที่สามารถชักจูงและเป็นแรงบันดาลใจที่พัฒนาตนเองด้านการสอน พบว่า มาก
ที่สุด คือ โทรทัศน์ครู (Teacher TV) 1.9) ความต้องการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการ
สอนจากช่องทางที่มีความสะดวกในการรับสารสนเทศ พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำารา 
วารสาร งานวจิยั 1.10) ชอ่งทางการรับสารสนเทศด้านนวตักรรมการสอนทีค่ดิวา่ควรมกีาร
เพิ่มเติมและปรับปรุง พบว่า มากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต 

 2. แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพการสอนของครปูระจำาการทีม่ผีลจากการได้
รบัสารสนเทศดา้นนวตักรรมการสอนในการพฒันาศกัยภาพของคร,ู สามารถนำาสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัย, การพัฒนาสื่อ และ/หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ:ช่องทางการรับนวัตกรรม, นวัตกรรมการสอน, แรงบันดาลใจ

Abstract

The purpose of this study was to 1) Study for Channels of information on 
innovative teaching of teachers affecting the inspiration for the development of 
teaching 2) Study about teachers’s affecting the inspiration for the development 
of teaching. office of north east educational Area for secondary school teachers . 
The samples consisted of 400 secondary school teachers north east educational 
area in 15 area, selected by means of cluster random sampling method were 
utilized as the sample group in this study. 

 The research instrument consisted the questionnaires a reliability of 0.971 
and were used to collect data and frequency, percentages, arithmetic means 
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and standard deviations were used to analyze those data.

 The results of the study were as follow:

channels of information on innovative teaching of teacher affecting the 
inspiration for the development of teaching 1.1) channels of information on In-
novative instructional media that rated at the highest level are books, textbooks, 
journals, research. 1.2) channel of information received from the teaching innova-
tion that rated at the highest level are books, textbooks, journals, research. 1.3) 
channels for information leading to the kind of innovative teaching and student 
use that rated at the highest level is books, textbooks, journals, research. 1.4) 
channels for information technology innovation, which has been explicit instruc-
tion that rated at the highest level is activities include workshops, seminars and 
exhibitions. 1.5) channels of information for innovation in the teaching of diffusion 
interest that rated at the highest level is Teacher television (Teacher TV) 1.6) 
channels of information for innovation in teaching has already been set up by 
this time that rated at the highest level is teacher television (Teacher TV) 1.7) 
channels of information for innovative teaching and use words that is easy to 
understand that rated at the highest level is activities include workshops, semi-
nars and exhibitions. 1.8) channels of information that can lead to innovation in 
teaching and inspiration to develop their own teaching that rated at the highest 
level is teacher television (Teacher TV)

1. the need for innovative teaching of information channels that is easy 
to get information that rated at the highest level are books, textbooks, journals, 
research.1.10) channels of information for innovation in teaching that you think 
should be added and updated that rated at the highest level is internet.

2. Study about teacher’s affecting the inspiration for the development of 
teaching as a whole was at the high level: applied Information is the ability to 
develop innovative research, media development and / or innovative teaching 
and learning.

Keywords:channels of information, innovative teaching, inspiration 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้ใหค้วามสำาคัญของการพฒันา
คร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา โดย
ได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่ง
หมายและหลกัการ หมวด 9 (4) วา่ “มหีลกั
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครู 
คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง” และไดก้ำาหนดหลกัการดำาเนนิการ
ไว้ในหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 52 ว่า “ให้กระทรวง
สง่เสรมิใหม้รีะบบ กระบวนการผลติพัฒนา
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปน็วชิาชพีชัน้สงู โดยการกำากบัและประสาน
ให้สถาบันที่ทำาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
ใหม้คีวามพรอ้มและมีความเขม้เขง็ในการเต
รยีมบคุลากร ใหม่และพฒันาบคุลากรประจำา
การอยา่งตอ่เน่ือง รฐัพงึจดัสรรงบประมาณ
และจดัตัง้กองทนุพฒันาคร ูคณาจารย ์และ
บคุลากรทางการศกึษาอยา่งเพยีงพอ”แตจ่าก
การศกึษาผลการดำาเนนิงานในการพฒันาครู
ประจำาการในปจัจบุนันัน้ พบวา่ ยังไมป่ระสบ
ความสำาเร็จจากการดำาเนนิงาน โดยจะเหน็ได้
จาการเสนอ สภาพปญัหาดา้นการผลติและ
ปัญหาครู ในข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษา (2548: 2) 
สรปุไดว้า่ ครสู่วนใหญม่คีวามกระตือรอืรน้ที่
จะพฒันา แตข่าดรปูแบบและวิธกีารพัฒนา
ครหูลายแหลง่ยงัใชว้ธิเีดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
ของ คณะกรรมการอำานวยการปฏิรูปการ
ศึกษา (2547) ที่ได้เสนอปัญหาการพัฒนา
ครูประจำาการว่า ขาดระบบการพัฒนาครู
ประจำาการท่ีด ีครปูระจำาการยงัไม่มีโอกาสได้
รบัการพฒันาอยา่งเพยีงพอ จงัไมท่ราบแนว
โน้มใหม่ทางวิชาการ การวิจัยเชิงนวัตกรรม 
และแนวปฏิบัติทางด้านการเรียนการสอน 
ประกอบกับมีหลายหน่วยงานดำาเนินการ 
ทำาใหก้ารพฒันาไมเ่ปน็เอกภาพดา้นนโยบาย 
แผน และมาตรฐานทีช่ดัเจน การพฒันาเกดิ
ความซ้ำาซ้อนไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเนื่อง และ
ขาดประสิทธิภาพ รวมท้ังไม่ตรงกับความ
ต้องการ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนการสอนของครูตามแนวปฏิรูป
ได้ อีกทั้ง การพัฒนาครูประจำาการในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผล ที่ดำาเนินการอยู่
ในปัจจุบัน แยกกันในการอบรมทีละส่วน 
ไม่เป็นองค์รวม โดยวิทยากรต่างหน่วยงาน 
อกีทัง้รปูแบบการอบรมเน้นการบรรยายทาง
ทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติ วิทยากรขาด
ประสบการณ์ตรงในการนำาหลักสูตรไปใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนทีย่ึดผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ ทำาให้การฝึกอบรมครูไม่ได้ผลเท่าที่
ควร นอกจากนี้ หลังจากการอบรมไปแล้ว
ไมม่กีารตดิตามผล และการนเิทศเพือ่ใหค้ำา
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ปรึกษา แนะนำาเมื่อครูมีปัญหา

ดว้ยการท่ีรฐับาลใหค้วามสำาคญักบั
การปฏิรปูการศกึษาเพือ่ยกระดบัคณุภาพการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยใหค้วามสำาคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพของครผูู้สอน โดยคาดหวังให้
ครูไดรั้บรู้สารสนเทศดา้นการสอนและนำาไป
ปรับปรุงกระบวนการการเรยีนการสอนของ
ตนใหม้ปีระสทิธภิาพ รปูแบบการนำาเสนอมี
ทั้งการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และท่ีสำาคญัคอืการเผยแพรส่ารสนเทศดา้น
นวตักรรมการสอนผา่นส่ือสารมวลชนตา่งๆ 
อยา่งกวา้งขวาง เชน่ โทรทศันค์ร ูเปน็ตน้ จะ
เหน็ไดว้า่มกีารนำาเสนอสารสนเทศผา่นชอ่ง
ทางต่างๆ มากมายใช้งบประมาณในการ
ดำาเนินการจำานวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้เห็น
ช่องทางการรับรู้สารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอนของครูประจำาการ ว่ารับผ่านชอง
ทางใดเปน็หลกั การวจิยันีจ้ะทำาใหไ้ดข้อ้มลู
สำาหรบัใชว้างแผนการเผยแพรน่วตักรรมการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยดังนี้ 

1. เพือ่ศกึษาชอ่งทางการรบัสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่
สง่ผลตอ่แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพ
การสอน 

2. เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจในการ
พฒันาศกัยภาพการสอนของครปูระจำาการที่
มผีลจากการไดร้บัสารสนเทศดา้นนวตักรรม
การสอน

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยในครั้งนี้ 

 1.1 ประชากรได้แก่ ครูประจำาการ
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
จำานวน 15 เขต ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ จำานวน 25,099 คน แล้วเลือกแบ่ง
ประชากรตามสัดส่วนแต่ละจังหวัด

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำา
การสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาจำานวน 15 เขต แต่ละสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ชอ่งทางการ
รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของ
ครูประจำาการ

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ความคดิเหน็
ของครปูระจำาการตอ่การรบัสารสนเทศดา้น
นวตักรรมการสอนทีส่ง่ผลตอ่แรงบลัดาลใจ
ในการพัฒนาศักยภาพการสอน 
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3. การดำาเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงสำารวจ 
(Survey Research) โดยดำาเนินการ ดังนี้

1) วิเคราะห์เอกสารบริบทด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการนำาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพของครู

2) สอบถามชอ่งทางการรบัสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่
สง่ผลตอ่แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพ
การสอน

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.1 แบบสอบถาม 

4.1.1 ศกึษาตำารา เอกสาร บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการ
รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมแล้วสร้าง
แบบสอบถามให้ข้อคำาถามครอบคลุมองค์
ประกอบในชอ่งทางการรบัสารสนเทศ บรบิท
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีความสามารถ
ในการนำาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพของครู และแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเอง

4.1.2 ศกึษาแบบสอบถาม จากงาน
วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับสารสนเทศ
จากแบบสอบถามของ (จักรพงษ์ งามสง่า. 
2543),(สุดใจ บุษบงค์. 2550) และ (อุดม
ศักดิ์ มนูศิลป์. 2534) 

4.1.3 นำาข้อมูลจากข้อ 4.1.1 และ 
4.1.2 มาสรา้งแบบสอบถามช่องทางการรบั

สารสนเทศด้านนวัตกรรม จำานวน 1 ชุด 4 
ตอน แบบสอบถามชอ่งทางการรบัสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำาการที่
สง่ผลตอ่แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพ
การสอน ประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เป็น
ข้อมลูเกีย่วกบั เพศ ตำาแหน่งงาน อาย ุระดบั
การศกึษา ทีท่ำางานปจัจบุนั ระดบัชัน้ทีส่อน 
กลุ่มสาระที่สอน

 ตอนที ่2 ชอ่งทางการรับ สารสนเทศ 
ได้แก่ บุคคล เช่น การถาม-ตอบ ครู

ศึกษานิเทศ หนังสือ ตำารา วารสาร 
งานวจิยั โปรแกรมบทเรียน คอมพวิเตอร์ชว่ย
สอน อินเทอรเ์นต็โทรทัศนค์ร(ูTeacher TV) 
โทรทศันเ์พือ่การศกึษา (ETV) กจิกรรม ไดแ้ก ่
การอบรมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับ ความสามารถในการนำาสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ศักยภาพของ
ครู จำานวน 10 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale)ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert) 

ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรง
บนัดาลใจในการพฒันาตนเอง จำานวน 11 ขอ้
แบบสอบถามเปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale)ตามแบบของ
ไลเคิร์ท (Likert) ซ่ึงผู้วิจัยได้กำาหนดค่าน้ำา
หนักคะแนนตาม แบบสอบถามในตอนที่ 3

4.1.4 นำาแบบสอบถามมาปรับปรงุ
แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 คน 
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เพือ่พจิารณาตรวจสอบ ความเทีย่วตรงและ
ความถูกต้องของเนื้อหา

4.1.5 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูประจำา
การสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยหาคา่สมัประสทิธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) โดยใช้สูตร ครอ
นบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งชุด เท่ากับ 0.971

4.1.6 หาค่าอำานาจจำาแนกเป็นราย
ข้อของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคร้อย
ละ 27 ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำา แล้วใช้การ
ทดสอบที (t-test) คัดเลือกข้อคำาถามที่มี
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป ไว้เป็น
แบบสอบถามในการวจิยั สว่นแบบสอบถาม
ที่มีค่าอำานาจจำาแนกน้อยกว่า 0.75 นำาไป
ปรบัปรงุขอ้คำาถามใหม้คีวามเหมาะสมมาก
ขึน้แลว้นำาไปใชเ้ปน็แบบสอบถามในการวจิยั

4.1.7 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไปนำาไปปรับปรุงข้อคำาถามให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น ก่อนนำามาใช้ต่อไป

5. การจดักระทำาและการวเิคราะห์
ข้อมูล

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

 5.2 การหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale)ตามแบบของ
ไลเคิร์ท (Likert) 

5.3 การหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบสอบถามกับจุดประสงค์การ
วิจัย โดยหาค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
โดยใช้ (Item–Objective Congruence 
Indexes หรือ IOC)

5.4 การหาค่าอำานาจจำาแนกเป็น
รายขอ้ของแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนคิรอ้ย
ละ 27 ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำา แล้วใช้การ
ทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ช่องทางการรับสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอนของครูประจำาการท่ีส่ง
ผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
การสอน

 จากการวิเคราะห์ พบว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 400 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 เปน็เพศชาย จำานวน 181 คน คดิเปน็
ร้อยละ 45.2 และ เพศหญิง จำานวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 

  สว่นใหญเ่ปน็ตำาแหนง่งาน เปน็ครู
ชำานาญการ จำานวน 162 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 ส่วนตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย จำานวน 
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111 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ครูชำานาญ
การพิเศษ 85 จำานวน คิดเป็นร้อยละ 21.2 
คน และ ครูเชี่ยวชาญ 42 จำานวน คิดเป็น
ร้อยละ10.5

  สว่นใหญอ่ายอุยูช่ว่งระหวา่ง 31-40 
ป ีจำานวน 160 คน คดิเปน็รอ้ยละ 40.5ชว่ง
อายุ ระหว่าง 21-30 ปี จำานวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.8 ช่วงอายุระหว่าง 41-
50 ปี จำานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 
และช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จำานวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0

 ระดับการศึกษา ต่ำากว่าปริญญา
ตรี จำานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
ปริญญาตรี จำานวน 242 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.8 ปริญญาโท จำานวน 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.2 และปริญญาเอก จำานวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 ที่ทำางานปัจจุบัน สพม. 19 (เลย-
หนองบัวลำาภู) จำานวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 สพม. 20 (อดุรธาน)ี จำานวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.0 สพม. 21 (หนองคาย) 
จำานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 สพม. 
22 (นครพนม-มุกดาหาร) จำานวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.2 สพม. 23 (สกลนคร) 
จำานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 สพม. 
24 (กาฬสินธุ์) จำานวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.2 สพม. 25 (ขอนแกน่)จำานวน 37 คน 
คดิเปน็รอ้ยละ 9.2 สพม. 26 (มหาสารคาม) 
จำานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 สพม. 
27 (ร้อยเอ็ด) จำานวน 24 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.0 

สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) 
จำานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 สพม. 
29 (อุบลราชธานี-อำานาจเจริญ) จำานวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 สพม. 30 (ชัยภูมิ) 
จำานวน 23 คน คิดเปน็รอ้ยละ 5.8 สพม. 31 
(นครราชสีมา)จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.2 สพม. 32 (บุรีรัมย์)จำานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสพม. 33 (สุรินทร์) 
จำานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

ระดับช้ันที่สอน มัธยมศึกษาตอน
ต้น จำานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 218 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 

กลุม่สาระทีส่อน คณติศาสตรจ์ำานวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 วิทยาศาสตร์ 
จำานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ภาษา
ตา่งประเทศ จำานวน 58 คน คดิเปน็รอ้ยละ 
14.5 ภาษาไทยจำานวน 65 คน คดิเปน็รอ้ย
ละ 16.2 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม จำานวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 สุขศึกษาและ
พลศึกษา จำานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำานวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ศิลปะ 
จำานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

1.1 ช่องทางสื่อสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอน พบว่า มากท่ีสุด คือ 
หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย มีจำานวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา 
คือ กิจกรรม ได้แก่ การอบรมสัมมนาและ
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การจัดนิทรรศการ) มีจำานวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0

1.2 การรบัสารสนเทศดา้นนวตักรรม
การสอน พบวา่ มากทีส่ดุ คอื หนงัสอื ตำารา 
วารสาร งานวิจัย มีจำานวน 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ โทรทัศน์
ครู(Teacher TV) มีจำานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.0

1.3 ช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่นำาไปใช้ประโยชน์
กับนักเรียน พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ 
ตำารา วารสาร งานวิจัย มีจำานวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ บุคคล 
ได้แก่ การถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศ และ
โทรทศันค์ร(ูTeacher TV) มจีำานวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.8

1.4 ช่องทางการรับสารสนเทศที่
ได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนท่ี
ชัดเจน พบว่า มากที่สุด คือ กิจกรรม ได้แก่ 
การอบรมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ มี
จำานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รอง
ลงมา คือ หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย 
มีจำานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0

1.5 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศดา้น
นวตักรรมการสอนทีม่รีปูแบบการเผยแพรท่ี่
น่าสนใจ พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู 
(Teacher TV) มีจำานวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ โปรแกรมบท
เรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีจำานวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.2

1.6 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอนที่ได้รับแล้วทันตามเวลา
กำาหนด พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู 
(Teacher TV) มีจำานวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ โปรแกรมบท
เรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีจำานวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.8

1.7 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวตักรรมการสอนไดร้บัแลว้ใชถ้อ้ยคำาเขา้ใจ
ง่าย พบว่า มากที่สุด คือ บุคคล ได้แก่ การ
ถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศ มจีำานวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ หนังสือ 
ตำารา วารสาร งานวิจัย มีจำานวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.8

1.8 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอนที่สามารถชักจูงและเป็น
แรงบนัดาลใจทีจ่ะพฒันาตนเองด้านการสอน 
พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู (Teacher 
TV) มจีำานวน 118 คน คดิเปน็รอ้ยละ 29.5 
รองลงมา คือ บุคคล ได้แก่ การถาม-ตอบ 
ครู ศึกษานิเทศ มีจำานวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.5

1.9 ความต้องการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่มีความสะดวก
ในการรับสารสนเทศ พบว่า มากที่สุด คือ 
หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย มีจำานวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา 
คือ อินเทอร์เน็ต มีจำานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.0

1.10 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
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นวัตกรรมการสอนที่ควรมีการเพิ่มเติมและ
ปรับปรุง พบวา่ มากทีสุ่ด คอื อนิเทอรเ์นต็ มี
จำานวน 149 คน คดิเปน็รอ้ยละ 37.2 รองลง
มา คอื โปรแกรมบทเรยีน คอมพวิเตอรช์ว่ย
สอน มีจำานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5

2. แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพ
การสอนของครปูระจำาการทีม่ผีลจากการได้
รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอน

2.1 จากการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ระดบั
ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับข้อมูลความ
สามารถในการนำาสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาศกัยภาพของครู เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สามารถนำาสารสนเทศด้านวัตกรรมในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 
อยู่ในระดับมาก ( EMBED Equation.3 = 
4.48) รองลงมา คอื สามารถนำาสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับไปปรับปรุง
การสอนได้ถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับ
มาก ( EMBED Equation.3 = 4.33) และ
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 
EMBED Equation.3 = 4.04)

2.2 จากการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ระดบั
ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับ

แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาสื่อ และ/หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
มาก ( EMBED Equation.3 = 4.28) รอง
ลงมา คอื ตอ้งการพฒันาเทคนคิการจัดการ

เรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (  = 3.93) 
และมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.93)

อภิปรายผล

การอภริายผลการวจิยั ผูว้จิยัจำาแนก
เป็นหัวได้ดังนี้

1. ช่องทางการรับสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอนของครูประจำาการท่ีส่ง
ผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
การสอน    

 1.1 ช่องทางสื่อสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอน พบว่า มากท่ีสุด คือ 
หนงัสอื ตำารา วารสาร งานวจิยั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สดุใจ บษุบงค ์(2550: 68) 
ไดศ้กึษาวจัิยเรือ่งการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ
รูส้ารสนเทศในโรงเรยีนเมอืงกาฬสนิธุ ์อำาเภอ
เมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ดา้นสือ่ทีใ่ช้
ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการรู้สารสนเทศใน
โรงเรยีน เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ตามลกัษณะ
ของสือ่ทีค่รใูช ้สือ่สิง่พมิพคื์อ หนังสอืประกอบ
การเรยีนการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนของครู ที่ครูใช้สื่อเหล่านี้มากเพราะว่า
หนงัสอืถอืไดว้า่เปน็สือ่ประกอบการจดัการ
เรยีนการสอนท่ีสำาคัญของครแูละนกัเรยีน ท่ี
มีเนื้อหาและการทำากิจกรรมต่างๆ ได้ตรง
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา

 1.2 ช่องทางการได้รับสารสนเทศ
ด้านนวตักรรมการสอน พบวา่ มากทีส่ดุ คอื 
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หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย สอดคล้อง
กับวิจัยของ สุดใจ บุษบงค์ (2550: 68) ได้
ศกึษาวจิยัเรือ่งการจดักจิกรรมสง่เสรมิการรู้
สารสนเทศในโรงเรยีนเมอืงกาฬสนิธุ ์อำาเภอ
เมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ดา้นสือ่ทีใ่ช้
ในการจัดกิจกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศใน
โรงเรยีน โดยรวมสือ่ใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์
ที่ใช้อยู่ในระดับมาก คือ หนังสือประกอบ
การเรียนการสอน

1.3 ช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนประเภทที่นำาไปใช้
ประโยชน์กับนักเรียน พบว่า มากที่สุด คือ 
หนังสือ ตำารา วารสาร งานวิจัย สอดคล้อง
กับงานวิจัย ของ สุจิรา ธงงาม (2547: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศ พบว่า ด้านการส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศเพื่อให้เป็นผู้รู้สารสนเทศและ
สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง พบ
ว่า ใช้สื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือประกอบเรียน
และการศึกษาค้นคว้ามากกว่าการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  1.4 ช่องทางการรับสารสนเทศที่
ได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนท่ี
ชัดเจน พบว่า มากที่สุด คือ กิจกรรม ได้แก่ 
การอบรมสมัมนาและการจัดนทิรรศการ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิลพนัธ ์นวลสงิห ์
(2545: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่า กิจกรรม

ที่จัดตามการเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติ
จริง ครูผู้สอนใช้กิจกรรมกลุ่ม ให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งความรู้
ต่างๆ พร้อมท้ังใช้กิจกรรมการปฏิบัติตาม
ใบงานในวิชาปฏิบัติ ครูจะใช้กิจกรรมโครง
งาน การสัมภาษณ์ผู้รู้ การส่งเสริมการอ่าน
การแกปั้ญหาและการทดลองอยา่งตอ่เนือ่ง 

1.5 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวตักรรมการสอนประเภททีม่รีปูแบบการเผย
แพรท่ีน่า่สนใจ พบวา่ มากทีส่ดุ คอื โทรทศัน์
คร ู(Teacher TV) ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉววีรรณ 
คหูาภนินัท ์(2542: 47-54) กลา่วไวว้า่ สือ่
ไมต่พีมิพท์ีค่รใูชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
รู้สารสนเทศในโรงเรียนมากคือ ภาพ (แผ่น
ภาพ/แผนภูมิ/รูปภาพ/ภาพโปสเตอร์)และ
วีดิทัศน์/วีซีดี ซึ่งสื่อไม่ตีพิมพ์ดังกล่าว ที่ครู
ใชเ้พ่ือเป็นสือ่ประกอบการเรยีนการสอนใน
รายวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรม

1.6 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอนที่ได้รับแล้วทันตามเวลา
กำาหนด พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู 
(Teacher TV) ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉววีรรณ คู
หาภนินัท ์(2542: 47-54) กลา่วไวว้า่ สือ่ไม่
ตพิีมพ์ทีค่รใูช้ในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการ
รู้สารสนเทศในโรงเรียนมากคือ ภาพ และ
วีดิทัศน์/วีซีดี ซึ่งสื่อไม่ตีพิมพ์ดังกล่าว ที่ครู
ใชเ้พ่ือเป็นสือ่ประกอบการเรยีนการสอนใน
รายวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรม

1.7 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวตักรรมการสอนทีไ่ดร้บัแลว้ใชถ้อ้ยคำาเขา้ใจ
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ง่าย พบว่า มากที่สุด คือ บุคคล ได้แก่ การ
ถาม-ตอบ คร ูศกึษานเิทศ ซึง่สอดคลอ้งงาน
วิจัยของ วีรฉัตร สุปัญโญ (2532: 8) พบ
วา่ สือ่ทีใ่ช้ในการเผยแพรส่ารสนเทศความรู ้
คอืสือ่ดา้นบคุคลซึง่ใชว้ธิกีารบอกกลา่ว การ
พูดคุย หรือสนทนา และวิจัยของ อาภิรมย์ 
ชิณโน (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา พบว่า 
หลังการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
ดา้นสขุภาพ กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัขา่วสารจาก
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มากที่สุดคือ 
สื่อบุคคล ร้อยละ 92.5

1.8 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศดา้น
นวัตกรรมการสอนที่สามารถชักจูงและเป็น
แรงบันดาลใจให้ท่านสนใจที่พัฒนาตนเอง
ด้านการสอน พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์
คร ู(Teacher TV) ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉววีรรณ 
คหูาภนินัท ์(2542: 47-54) กลา่วไวว้า่ สือ่
ที่กำาหนดให้นักเรียนได้อ่านมากที่สุด สื่อไม่
ตีพมิพท์ีค่รูใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
รู้สารสนเทศในโรงเรียนมากคือ ภาพ และ
วีดิทัศน์/วีซีดี ซึ่งสื่อไม่ตีพิมพ์ดังกล่าว ที่ครู
ใชเ้พือ่เปน็สือ่ประกอบการเรยีนการสอนใน
รายวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรม

1.9 ความต้องการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนจากช่องทางที่เห็น
ว่ามีความสะดวกในการรับสารสนเทศ พบ
วา่ มากทีส่ดุ คอื หนงัสอื ตำารา วารสาร งาน
วิจัย สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุจิรา ธง
งาม (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพการ

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ พบว่า ด้านการส่ง
เสรมิการรูส้ารสนเทศ ในการจดักจิกรรมสง่
เสริมการรู้สารสนเทศเพ่ือให้เป็นผูรู้้สารสนเทศ
และสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
พบว่า ใช้สื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือประกอบ
เรียนการศึกษาค้นคว้ามากกว่าการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.10 ชอ่งทางการรบัสารสนเทศด้าน
นวัตกรรมการสอนที่ควรมีการเพิ่มเติมและ
ปรับปรุง พบว่า มากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต 
ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ สุดใจ บุษบง
ค์ (2550: 68) ที่กล่าวว่า ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก คือ อินเทอร์เน็ต

2. แรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพ
การสอนของครปูระจำาการทีม่ผีลจากการได้
รับสารสนเทศดา้นนวตักรรมการสอน ระดบั
ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับข้อมูลความ
สามารถในการนำาสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาศกัยภาพของคร ูเม่ือพจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สามารถนำาสารสนเทศด้านวัตกรรมในการ
พฒันาความรูค้วามสามารถด้านการวจิยั อยู่
ในระดบัมาก มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ (กนัยารตัน ์หัสโรค.์ 2543: 60) ไดส้รปุ
ระดบัปญัหาการรับสารสนเทศ ของอาจารย์
แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจากสื่อทั้ง 7 
ประเภท พบว่า สื่อประเภทหนังสือพิมพ์ 
อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจะ
ไม่ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อประเภทนี้เลย 
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ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะเน้ือหาสาระในหนังสือพิมพ์มีหลาก
หลาย ผู้รับสารสนเทศไม่สามารถเลือกรับ
สารสนเทศอย่างเจาะจง เมื่อพิจารณาจาก
สือ่ประเภทอืน่ๆ ทีอ่าจารยแ์นะแนวโรงเรยีน
มธัยมศกึษาไดร้บั และระดบัความพงึพอใจ
ของครูเกี่ยวกับแรงบัลดาลใจในการพัฒนา
ตนเอง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาสื่อ และ/
หรอืนวตักรรมการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบั
มาก ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยั สดุใจ บษุบงค ์
(2550: 68) สว่นสือ่ไมต่พีมิพท์ีใ่ชอ้ยูใ่นระดบั
มาก คือ ภาพ (แผ่นภาพ/แผนภูมิรูปภาพ/
ภาพโปสเตอร์) รองลงมาคือ วีดิทัศน์/วีซีดี 
และแถบบันทึกเสียง สื่อไม่ตีพิมพ์ที่ใช้น้อย
ที่สุดคือ สไลด์และหุ่นจำาลอง ส่วนสื่อ

อเิลก็ทรอนกิสท์ีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม
อยู่ในระดับมาก คือ อินเทอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 จากการวจิยัพบวา่ชอ่งทางการรบั

สารสนเทศดา้นนวตักรรม เชน่ หนงัสอื ตำารา 
วารสาร งานวจิยั และโทรทศันค์ร ู(Teacher 
TV) ควรมกีารสง่เสรมิเพือ่เปน็ชอ่งทางหลกั
ในการรับสารสนเทศดา้นนวตักรรมการสอน
ของครูประจำาการ

1.2 ควรมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
การอบรมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการ
รบัสารสนเทศดา้นนวตักรรมการสอนของครู
ทีเ่ปน็ตน้แบบทีช่ดัเจนและนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิ

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย
ครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารวจิยัเก่ียวกับการศึกษา
ปจัจัยทีผ่ลตอ่ชอ่งทางการรบัสารสนเทศดา้น
นวัตกรรมการสอนของครูประจำาการท่ีส่ง
ผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
การสอน

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูป
แบบกิจกรรมด้านการรับสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมกับครูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสอนท่ีสามารถทำาใหเ้กิดทักษะ
การปฏิบัติจริง
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แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สำาหรับประเทศไทย
A Guideline for Developing Learning Society for Thailand

สุมาลี สังข์ศรี1

SUMALEE SUNGSRI1

บทคัดย่อ

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆกำาลังดำาเนินการ 
เพื่อให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์
กระบวนการการพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรู้สำาหรับประเทศไทยและ2) จัดทำาคู่มอืแนวทาง
การคัดเลือกยกย่องชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ วิธีดำาเนินการวิจัยประกอบด้วยการวิจัย 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเอกสารและการศึกษากรณีตัวอย่างสังคมแห่งการเรียนรู้ในต่าง
ประเทศ ส่วนที่ 2 การวิจัยภาคสนามในการวิจัยภาคสนามนั้นผู้วิจัยเลือก 9 ชุมชนที่เป็น
ชุมชนหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ แบบเจาะจงจาก 9 จังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นในแต่ละ
ชุมชนผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมดำาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) กรรมการชุมชน 5 คน 2) ผู้แทนประชาชน 3 คน 3) ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 2 คน รวม 10 คนเพราะฉะนั้นใน 9 ชุมชนได้ 90 คน เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบศึกษาชุมชน และแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ข้อมูลที่
ได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยในประเด็นหลักๆ สรุปได้ดังนี้

กระบวนการในการพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรูส้ำาหรบัประเทศไทยประกอบดว้ย ขัน้
ตอนย่อย 13 ขั้นตอน คือ 1) การกำาหนดพื้นที่ 2) การหาจุดเริ่มต้น 3) การตั้งกลุ่มแกน
กลาง 4) การสร้างความสนใจในวงกว้าง 5) การแสวงหาหุ้นส่วน 6) การพัฒนาบุคลากร 
7) การวเิคราะหส์ภาพชมุชน 8) การจดัทำาแผนชมุชน 9) การวเิคราะหศ์กัยภาพของหุน้สว่น 
10) การจัดกิจกรรม 11) การติดตามประเมินผล 12) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผล
การดำาเนินงาน 13) การสร้างเครือข่าย 2. คู่มือแนวทางการคัดเลือกยกย่อง ชุมชน/สังคม
แห่งการเรียนรู้มีเกณฑ์ในการพิจารณาชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ 3 ช่วงคือ ช่วงการริเริ่ม 

1ศาสตราจารย์	ดร.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ช่วงการดำาเนินการ และช่วงผลการดำาเนินการ

คำาสำาคัญ:สังคมแห่งการเรียนรู้ ประเทศไทย

Abstract

It is accepted among many countries that developing learning society is 
one of the strategies to provide lifelong learning to people. This research was 
carried out with the objectives to: 1) synthesize the process of developing learn-
ing society for Thailand,and 2) develop a guideline manual for selecting and 
publicizing the learning community or learning society. 

The method of the study composed of 2 main phases. The first phase 
was a documentary research and studying cases study of learning societies in 
other countries. The second phase was a field study. For the field study, the 
researcher purposively selected 9 learning communities, which were accepted 
as learning societies, from 9 provinces in every part of the country. Then from 
each community, people who involve in operating learning community were 
purposively selected. They were: (1) 5 members of community committee; (2) 
3 representative of villagers ; and (3) 2 representative of related agencies. The 
total samples from was 90 people. Research instruments composed of the com-
munity survey form and the structured interview formats for the 3 groups of the 
samples. The data, which was qualitative data, was analysed by content analysis.

The main findings were: -

The process of developing learning society for Thailand included 13 
steps. They were:- (1) selecting a community ; (2) initiating step; (3) setting 
up a core group; (4) expanding the interests; (5) searching steak-holders; (6) 
personnel development ; (7) analysing the community situation; (8) developing 
the community plan; (9) analysing capability of steak-holders; (10) organizing 
activities; (11) following-up and evaluation; (12) publicizing the results; and (13) 
network creation.
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The manual for selecting and publicizing learning community /society 
covered 3 main criterias. They were criteria for: the initiating step; the operating 
step and the outcomes step. 

Keywords:learning society, Thailand

บทนำา

การศึกษามีความจำาเป็นต่อชีวิต
มนษุยใ์นทกุชว่งอาย ุเพราะมนษุยต์อ้งเผชญิ
กบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมสิง่แวดลอ้ม
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวะการณ์
ปัจจุบัน ความจำาเป็นของการศึกษาจะยิ่ง
ดูชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมีความเปลี่ยน
เปลงเกิดขึ้นมากมาย ซึ้งมีผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยู่และต่อการดำาเนินชีวิต 
และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น นับวัน
จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น
เกินกว่าที่จะใช้ความรู้ที่สะสมมาเมื่อสมัย
อยู่ในวัยเรียนมาช่วยได้ การศึกษาที่บุคคล
ได้รับเมื่ออยู่ในช่วงวัยเรียนนั้นเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นอาจเรียกว่าเป็น
พืน้ฐานหรอืเปน็ เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหบ้คุคล
แสวงหาความรู้ได้ต่อไป ซึ่งช่วงชีวิตหลังวัย
เรียนเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่าหลายเท่า
ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
และความจำาเปน็ของการทีป่ระชาชนจะตอ้ง
ไดร้บัการศกึษาตลอดชวีติเปน็อยา่งมาก โดย
เฉพาะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยคุของความ
เจริญและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นยุคข้อมูล

ขา่วสาร สงัคมมคีวามเปลีย่นแปลงอยา่งมาก
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง วฒันธรรม 
วทิยาการเทคโนโลย ีสิง่เหลา่นีต้า่งมผีลกระ
ทบถึงทุกประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทำาใหป้ระเทศตา่งๆ ตระหนกัถงึความจำาเปน็
ของ การศึกษาตลอดชีวิตและมุ่งปฏิรูปการ
ศึกษา ของตน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้พยายามกำาหนด
นโยบายและแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต

การทีจ่ะชว่ยใหป้ระชาชนไดม้โีอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น จะคาดหวังเฉพาะ
การจัดบริการการศึกษาของสถาบันการ
ศึกษาเท่านั้นคงไม่เป็นการเพียงพอเพราะ
ประชาชนแตล่ะคนคงไมส่ามารถเรยีนอยูใ่น
สถานศกึษาไดต้ลอดชวีติ เพราะตา่งมภีาระ
ต่างๆ มากมายที่ทำาให้ไม่มีเวลาที่จะมาเข้า
เรียนในสถานศึกษาได้ตลอดเพราะฉะนั้น
ต้องมีการศึกษารูปแบบอื่นหรือวิธีการอื่น
ทีจ่ะชว่ยใหป้ระชาชนทกุวยัไดม้โีอกาสเรยีน
รู้อยู่เสมอแม้จะพ้นจากวัยเรียนมาแล้ว ซ่ึง
ไม่ใช่การเข้าเรียนในชั้นเรียนแต่ต้องเป็นรูป
แบบการศึกษาที่ผสมผสานกลมกลืนควบคู่
อยู่ในวิถีชีวิตในการทำางานและในกิจกรรม
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ในชีวิตประจำาวัน

หนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายประเทศนำา
มาใช้ก็คือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(สุมาลี สังข์ศรี, 2544) เช่น ประเทศสห
ราชอาณาจักร ส่งเสริมให้สร้างวัฒนธรรม
เพือ่การเรยีนรูแ้กป่ระชาชนโดยใหก้ารศกึษา
เป็นปกติวิสัยของการดำาเนินชีวิต กลมกลืน
ไปกับการดำาเนินชีวิตและพัฒนาเมืองแห่ง
การเรยีนรู้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาส่งเสรมิ
ใหม้กีารพฒันาแหลง่การเรยีนรูใ้นชมุชน จดั
เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ำาใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็สิง่ที่
เข้าถึงได้ง่าย

นอกจากนัน้อีกหลายประเทศกำาลังใจ
ใหค้วามสนใจในการพฒันาสงัคมและ ประเทศ
ชาตขิองตนใหเ้ป็นสังคมแหง่การเรยีนรูเ้ชน่กนั 
เพราะการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูเ้ป็นอกี
แนวทางหนึง่ทีจ่ะทำาให้ประชาชนทกุเพศทุก
วยัทีอ่ยูใ่นแตล่ะชมุชนหรอืแตล่ะสงัคมยอ่ยๆ 
ได้อยู่ใกล้ชิดกับการศึกษา ใกล้ชิดกับแหล่ง
การเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ภายใน
ชุมชนของตนเอง มกิีจกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่น
วถิกีารดำาเนนิชวีติ จงึเปน็การงา่ยและสะดวก
ทีจ่ะเขา้ถงึแหลง่ความรู้จะเรียนรู้เม่ือใดกไ็ด้
และเปน็แรงจงูใจทีจ่ะเรยีนรูท้ำาใหป้ระชาชน
มีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยไดต้ระหนักถงึการสร้าง
สงัคมแหง่การเรียนรู้เชน่เดยีวกบัประเทศอืน่ๆ 
โดยหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดพ้ยายามนำาแนวคดิ
เรือ่งสงัคมแหง่การเรยีนรูม้าสูก่ารปฏิบตั ิดงั
จะพบไดว้า่ได้มกีารดำาเนนิการพฒันาสงัแหง่

การเรียนรู้ในหลายพื้นที่และหลายรูปแบบ

เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาสงัคม
แห่งการเรียนรู้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยโดยการ
สนับสนุนของสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษาจึงได้ทำาโครงการวิจัยเพื่อจะศึกษา
แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ในเชงิของแนวคดิ หลักการและการปฏิบตัจิริง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการใน
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

2. เพื่อจัดทำาคู่มือแนวทางการคัด
เลือก/ยกย่อง บุคคล ชุมชน และสังคมแห่ง
การเรียนรู้

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการ
ดำาเนินการวิจัย 2 ส่วนหลักคือ

1. การวจิยัเอกสารรวมท้ังการศกึษา
กรณีมีตัวอย่างในต่างประเทศ

2. การวิจัยภาคสนาม

1. การวิจัยเอกสาร

ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร รายงาน บทความ 
และงานวจิยัทเีกีย่วขอ้งกบัการสรา้งสงัคมแหง่
การเรยีนรูห้รอืชมุชนแหง่การเรยีนรูท้ัง้ในและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้การศกึษากรณตีวัอยา่ง
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สงัคมแหง่การเรยีนรูใ้นตา่งประเทศ ซึง่ในทีน้ี่
เลอืกประเทศสหราชอาณาจกัร เนือ่งจากเปน็
ประเทศทีร่เิริม่การพฒันาเมอืงแห่งการเรยีน
รู้ และมีการพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง 

2. การวิจัยภาคสนาม

ในการวจิยัภาคสนาม ผูว้จิยัทำาการ
ศึกษาเชิงคุณภาพจากชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรหรือหนว่ยท่ีทำาการศกึษา
ในครั้งนี้ คือ ชุมชนที่ได้รับการพิจารณา
ว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในช่วงที่ทำาการศึกษาวิจัยแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อยู่
ในกลุม่จงัหวดันำารอ่งการสรา้งชมุชนแหง่การ
เรียนรู้ของสำานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียนซึ่งมี 22 จังหวัดทั่วประเทศ

กลุ่มที่ 2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ไม่
ได้อยู่ในโครงการนำาร่องแต่มีคุณสมบัติเป็น
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้ัง้นีไ้ดร้บัคำาแนะนำาจาก
ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ กศน. จังหวัดใน
แต่ละภูมิภาค

กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลอืกชมุชนแหง่
การเรยีนรูแ้บบเจาะจง โดยในแตล่ะภาคเลอืก 
2 จงัหวัด จงัหวดัหนึง่อยูใ่นโครงการนำารอ่ง
และอกีจงัหวดัหนึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นโครงการและ
ในแต่ละจังหวัดเลือกชุมชนแห่งการเรียนรู้
จังหวัดละ 1 ชุมชน รวมภาคละ 2 จังหวัด 

2 ชมุชน ยกเวน้ในภาคกลางเลอืก 3 จงัหวดั 
3 ชุมชน รวมชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ศึกษา
ทั้งหมด 4 ภาค 9 ชุมชน

จากนั้นในแต่ละชุมชนผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งและการ
ดำาเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
(1) กรรมการชุมชนที่ร่วมดำาเนินงานชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 5 คน (2) ผู้แทนประชาชน
ในชุมชน 3 คน (3) บุคลากรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรท้องถิ่น 2 คน รวม 10 
คน ดังนั้นใน 9 ชุมชน (9 จังหวัด) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวม 90 คน

เครื่องมือในการวิจัย

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบดว้ย (1) แบบศกึษาวเิคราะหช์มุชน 
(2) แบบสมัภาษณก์รรมการดำาเนนิการชมุชน
แหง่การเรยีนรู ้(3) แบบสมัภาษณป์ระชาชน 
(4) แบบสมัภาษณห์น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ
องค์กรท้องถิ่น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยประสานงานกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากร กศน. และ
องคก์รทอ้งถิน่และกรรมการชมุชนในพืน้ทีท่ี ่
ศึกษาเพื่อขออนุญาตเข้าไปทำาการศึกษาใน
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้ีเ่ลอืกเปน็พืน้ทีศ่กึษา
จากนัน้นดัสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่
จะครบทุกคน ผู้วิจัยใช้เวลาเก็บรวบรวม
ข้อมูล 9 ชุมชนใน 4 ภาคประมาณ 4 เดือน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

การเสนอแนวทางการสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู้และเกณฑ์การยกย่อง
ชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยนำาข้อมูลทั้งหมดมา
สงัเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูจากการวจิยัเอกสาร
แล้วเสนอแนวทางการสร้างสังคมแห่งการ
เรยีนรูส้ำาหรบัประเทศไทยและเกณฑ์ประเมนิ
และยกย่องชมุชน/สงัคมแหง่การเรยีนรู ้จาก
นัน้จดัสมัมนาผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 15 ทา่น 
เพ่ือขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว
นำามาใช้ปรับปรุงแนวทางการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และเกณฑ์ในการประเมิน
และยกย่องชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ผลการวจิยั ผลการวจิยั ในประเดน็
หลักมีดังนี้

1. กระบวนการในการพฒันาสงัคม
แห่งการเรียนรู้สำาหรับประเทศไทย

การพัฒนาชมุชนหรอืสงัคมแหง่การ
เรยีนรูส้ำาหรบัประเทศไทยมกีระบวนการซึง่
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ 13 ขั้นตอน 
ดังนี้

1. กำาหนดพื้นที่

2. หาจุดเริ่มต้น

3. ตั้งกลุ่มแกนกลาง

4. สร้างความสนใจในวงกว้าง

5. แสวงหาหุ้นส่วน

6. พัฒนาบุคลากร 

7. วิเคราะห์สภาพชุมชน

8. จัดทำาแผนชุมชน

และกำาหนดกิจกรรมเรียนรู้

9. วิเคราะห์ศักยภาพของหุ้นส่วน

และแบ่งปันความรับผิดชอบ

10. ดำาเนินการจัดกิจกรรม

11. ติดตามประเมินผล

และเรียนรู้จากสิ่งที่ได้รับ 

12. ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

13. สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้
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1) กำาหนดพื้นที่ ในการจะสร้าง
สังคม/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือเมืองแห่ง
การเรียนรู้ ควรมีการกำาหนดขอบเขตหรือ
พื้นที่ว่าจะเป็นสังคมขนาดใด เช่น หมู่บ้าน
หรือตำาบล หรืออำาเภอ หรือจังหวัด ซึ่งเมื่อ
สังคมย่อยๆ เหล่านี้ต่างเป็นชุมชนหรือเป็น
เมืองแหง่การเรยีนรู ้ในทีส่ดุเมือ่รวมกนักจ็ะ
เป็นภาพรวมของทั้งประเทศ

2) หาจดุเริม่ต้น ในแต่ละชมุชนควร
พิจารณาหาจุดเริ่มต้น ตัวอย่างของสหราช
อาณาจกัร บางชมุชนเริม่ตน้โดยปจัเจกบคุคล
หรือผู้ทรงพลัง บางชุมชนเร่ิมโดยองค์หรือ
หนว่ยงานหลกัในชมุชน กรณขีองประเทศไทย
สามารถกระทำาได้ท้ัง 2 แบบ เชน่ ถา้เริม่โดย
บุคคลอาจหาบุคคลที่ประชาชนในชุมชนให้
ความเคารพนับถือศรัทธา ได้แก่ ครู ผู้เฒ่า
ผู้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซึ่งตรงกับลักษณะ
ของสงัคมไทย)ใหเ้ปน็ผูร้เิริม่และชว่ยขยายแนว
ความคดิและสรา้งความเขา้ใจ และความรว่ม
มอืในวงกวา้ง หรอืถ้าจะเริม่โดยองคก์รหลัก
ในชุมชน ในสังคมไทยอาจจะเป็นกรรมการ
หมูบ่า้น องค์การบรหิารสว่นตำาบล (อ.บ.ต.) 
หรือหนว่ยงานการศกึษานอกโรงเรยีนใหเ้ปน็
ผู้ริเริ่มพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

3) ตัง้กลุม่แกนกลาง สหราชอาณาจกัร
เริม่ดว้ยการจดัต้ังกลุม่แกนกลางเพือ่เร่ิมการ
พฒันาเมอืงแหง่การเรยีนรูใ้นขัน้ตน้ก่อน กลุม่
น้ีประกอบไปด้วยผู้แทนขององค์กร หน่วย
งาน สถาบนัหลกัๆ ทีจ่ะมาเปน็แกนนำาเพือ่
เริ่มต้นการสร้างชุมชน/เมืองแห่งการเรียนรู้

กอ่น เมือ่การดำาเนนิการเริม่คงตวัมากขึน้ จงึ
จดัตัง้กรรมการทีจ่ะทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานจรงิ 
และมีจำานวนกรรมการมากขึ้น

4) สร้างความสนใจในวงกว้าง ควร
หาวธิกีารทีจ่ะขยายแนวความคดิใหเ้กดิการ
ยอมรับในวงกว้าง ให้ประชาชนทุกกลุ่มใน
ชมุชนไดเ้ขา้ใจ เกิดความสนใจและใหค้วาม
รว่มมอืโดยอาจจดัประชมุประชาชนทัง้หมูบ้่าน 
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ (หลังการ
สร้างความสนใจในวงกว้างแล้ว อาจมีองค์
กรอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมเป็นกรรมการดำาเนิน
การเพิ่มขึ้น)

5) การแสวงหาหุน้สว่น การดำาเนนิ
กิจกรรมเมืองแห่งการเรียนรู้จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ใน
ลักษณะของหุ้นส่วน (ซึ่งขยายมาจากกลุ่ม
แกนกลาง) โดยกลุม่แกนกลางจะเชญิผูแ้ทน
จากทกุกลุม่ในชมุชนมาเปน็หุน้สว่น บางเมอืง
อาจมผีูด้ำาเนนิงานไมก่ีค่นทำาในรปูของบรษิทั
หรอืองคก์รทีไ่ด้รบัการรบัรอง โดยมีตัวแทน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

สำาหรับของไทย องค์กรดำาเนินงาน
อาจจะเป็นกรรมการหมู่บ้าน หรือองค์การ
บรหิารสว่นตำาบล และมกีรรมการท่ีประกอบ
ไปดว้ยตวัแทนของทกุกลุม่ในชมุชน (ตำาบล/
หมู่บ้าน) เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แทนทาง
ศาสนา โรงเรียนในชุมชน สถานประกอบ
การ ร้านค้า และหน่วยธุรกิจต่างๆ หน่วย
งานของรฐัและเอกชนในทอ้งถิน่ และผูแ้ทน
ประชาชน ประการสำาคัญคือทุกหน่วยงาน
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หรือทุกฝ่ายท่ีเป็นกรรมการจะต้องร่วมมือ
กันแบบหุ้นส่วนนั่นคือ ร่วมวางแผน ร่วม
ลงทุน ร่วมดำาเนินงาน และร่วมรับผล โดย
นำาจุดเดน่และทรพัยากรทีม่อียูม่าใชร้ว่มกนั
มิใช้ร่วมมือเพียงการช่วยให้นโยบายให้คำา
แนะนำาเท่านั้น

6) พฒันาบคุลากรทีจ่ะเป็นผูด้ำาเนนิ
งานชุมชน/เมือง/สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
ใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจถงึหลกัการ
วิธีการ และขั้นตอนในการพัฒนาเมืองแห่ง
การเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรอาจกระทำา
โดยการฝึกอบรม การให้ศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง การศึกตัวอย่าง ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้จากที่ต่างๆ เป็นต้น

7) วเิคราะหส์ภาพปญัหาและความ
ต้องการของชุมชน การสร้างชุมชนแห่งการ
เรยีนรูน้ัน้ยึดหลกัการจดักจิกรรมใชช้มุชนเปน็
ฐาน ดังนั้นต้องเริ่มที่ชุมชนเพื่อนำาข้อมูลมา
ใชใ้นการวางแผนจดักจิกรรมการเรียนรู้ของ
ชุมชน ทั้งนี้ อาจาดำาเนินการโดยการจัดทำา
เวทีชาวบ้านกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพื่อให้
ได้ความคิดเห็นจากประชาชนทั้งชุมชน จะ
ได้ทราบว่าจะต้องพัฒนาในด้านใดอีกบ้าง

8) จัดทำาแผนชุมชน และกำาหนด
ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน กรรมการ
หรือองค์กรดำาเนินการนำาข้อมูลจากการ
วเิคราะห์ชุมชนมาจดัทำาแผนการดำาเนนิงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อาจจะมีทั้งแผนระยะ
สั้นและระยะยาว

9) วิเคราะห์ศักยภาพของหุ้นส่วน 
เนื่องจากการจัดสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
นัน้ อาศยัการมีสว่นรว่มแบบหุน้สว่นจากทกุ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์
เพื่อจะนำาจุดเด่นของแต่ละหุ้นส่วนมาใช้ 
เชน่ วเิคราะหว์า่หุน้สว่นใดจะชว่ยสนบัสนนุ
ทรัพยากรในด้านใด เช่น ด้านเงินทุน ด้าน
อาคารสถานที ่ด้านวทิยากร ด้านวสัดุอปุกรณ ์
ฯลฯ เพือ่จะไดร้ะดมมาใชใ้นการดำาเนนิงาน

10) ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ โดยนำาหลักการในการจัดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่กล่าวไว้ข้างต้นมาใช้ดังนี้

10.1 ด้านผู้จัดกิจกรรมใช้หลัก
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน คือ ร่วมลงทุน 
ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนินงาน และร่วมรับ
ผลจากการดำาเนินงาน นอกจากนั้นควรใช้
หลักการเรียนรู้ทั้ง 3 ระดับ คือ การจัดตั้ง
องค์กร (ควรรวมตวัในรปูกรรมการ) ในเรือ่ง
ของการปรึกษาหารือและการทบทวนผล
การดำาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำามาพัฒนา
งานที่จะทำาต่อไป

10.2 ดา้นประชาชนผูร้บัรกิาร ควร
ใชห้ลกัการมสีว่นรว่มของประชาชนนัน่คอืสง่
เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมี
สว่นรว่มตัง้แตแ่สดงความคดิเหน็ในการสรา้ง
ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้รว่มแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัสภาพปญัหาของชมุชนและสิง่ทีค่วร
ปรบัปรงุ รว่มวางแผน รว่มจดักจิกรรม และ
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ร่วมรับผลจากกิจกรรม

10.3 ด้านการจัดกิจกรรม ยึดหลัก
ความหลากหลายยดืหยุน่สมัพนัธ์กับวถีิชวีติ 
เปิดกว้างเพื่อความเสมอภาค เข้าถึงได้ง่าย
และมีความต่อเนื่อง

- กจิกรรมทีจ่ดัเพ่ือสง่เสรมิการเรยีน
รู้ตลอดชีวิตควรมีหลากหลายประเภทให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยเลือกได้ตามความ
ต้องการและความสนใจ

- การจดักจิกรรมควรใหส้มัพนัธก์บั
วิถีการดำาเนินชีวิต

- ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม
กัน ที่จะเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทุก
ประเภทในชุมชน

- แหล่งการเรียนรู้ทุกแหล่งควรเข้า
ถึงได้ง่าย ไม่มีกฎระเบียบที่จะสะกัดกั้น
กลุ่มเป้าหมาย

- การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ซึ่งอาจจะทำาได้หลายวิธีจนประชาชนร่วม
กิจการมีการเรียนรู้จนเป็นนิสัยในท่ีสุดก็จะ
เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้

- สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลการศึกษา
ไปนานๆ และผูท้ีม่ภีาระดา้นตา่งๆ มากมาย
ไม่มีเวลาเรียนรู้

- การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ในชุมชน

11) การติดตามประเมินผลการ
ดำาเนินงาน หลักการข้อหนึ่งของการสร้าง

เมืองแห่งการเรียนรู้ก็คือ การไตร่ตรอง
ทบทวนผลการดำาเนนิงาน เพราะฉะนัน้เมือ่
ดำาเนนิการไปไดร้ะยะหนึง่ ควรมกีารตดิตาม
ประเมนิเพือ่เรยีนรูผ้ลการดำาเนนิงานแลว้นำา
มาใชป้รบัปรงุงานตอ่ไป นอกจากนัน้ยงัอาจ
ศกึษาการดำาเนนิงานจากชุมชนอืน่ๆ เพือ่นำา
มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

12) ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนิน
งานเปน็ระยะๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทกุกลุม่ได้
เกดิความรู้ความเขา้ใจมากย่ิงขึน้และไดเ้หน็
ผลของการดำาเนนิงาน ซึง่จะทำาใหป้ระชาชน
ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมมากข้ึน การ
ประชาสัมพันธ์อาจทำาโดยการจัดประชุม
สัมมนา การจัดนิทรรศการ การใช้สื่อต่างๆ 
รวมทั้งสื่อพื้นบ้าน

13) สร้างเครือข่ายชุมชน/เมือง
แห่งการเรียนรู้ ควรมีการประสานเชื่อมโยง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วย
กนั โดยอาจจดัตัง้กลุม่ประสานงานเครอืขา่ย
เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ ส่งเสริมสนับสนุนกัน
ในการดำาเนนิงาน อกีทัง้ยงัไดเ้รยีนรูแ้ละนำา
ผลของเครอืขา่ยมาปรบัปรงุชุมชนของตนให้
พัฒนายิ่งขึ้น

2. คูม่อืแนวทางการคดัเลอืก/ยกยอ่ง
ชุมชนหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลจากการ
วจิยัได้เสนอเกณฑใ์นการตดัสนิชมุชน/สงัคม
แหง่การเรยีนรู ้3 ดา้นหลกั คอื 1) การรเิริม่ 
2) การดำาเนนิการ 3) ผลการดำาเนนิการ ดงั
รายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 การริเริ่มสร้างสังคม/ชุมชน
แห่งการเรียนรู้มีประเด็นพิจารณาดังต่อไป
นี้(10 คะแนน)

2.1.1 การกำาหนดขอบเขตพืน้ท่ีท่ีจะ
พฒันาเปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู(้2 คะแนน)

2.1.2 ผู้เป็นจุดเริ่มต้น(2 คะแนน)

2.1.3 การตั้งกลุ่มแกนกลาง 
(2 คะแนน)

2.1.4 การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกลุ่มแกนกลาง (2 คะแนน)

2.1.5 การขยายความสนใจในวง
กว้าง(2 คะแนน)

2.2 การดำาเนนิการของชมุชน/สงัคม
แห่งการเรียนรู้ มีประเด็นพิจารณาดังต่อไป
นี้ (10 คะแนน)

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของชุมชนและจัดทำาแผนชุมชน(2 คะแนน)

2.2.2 การกำาหนดกลุ่ม เป้าหมาย
ที่จะพัฒนา และการกำาหนด จุดให้บริการ 
(1 คะแนน)

2.2.3 การนำาศกัยภาพของชมุชนมา
ใช้ในการพัฒนา (2 คะแนน)

2.2.4 ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน 
(2 คะแนน)

2.2.5 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม (1 คะแนน)

2.2.6 การนเิทศตดิตามผลประเมนิ
ผล (1 คะแนน)

2.2.7 การนำาผลการประเมินมาใช้
และประชาสัมพันธ์ผลแก่สาธารณชน (1 
คะแนน)

2.3 ผลการดำาเนินงานมีประเด็น
พิจารณาดังต่อไปนี (10 คะแนน)

2.3.1 กิจกรรมหลากหลายและต่อ
เนื่อง(2 คะแนน)

2.3.2 การมีสว่นร่วมของประชาชน 
(2 คะแนน)

2.3.3 ผลในเชงิการถา่ยทอดและแลก
เปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งประชาชน (2 คะแนน)

2.3.4 ผลในเชงิการรวบรวมองคค์วาม
รู้และขยายตัวของแหล่งเรียนรู้ (2 คะแนน)

2.3.5 ประชาชนนำาความรู้ไปใช้
พัฒนา (2 คะแนน)

2 .3 .6 การสร้ าง เครือข่ าย  
(1 คะแนน) 

คะแนนรวม 30 คะแนน

อภิปรายผล

ผลการวจิยัมปีระเดน็สำาคญัทีน่ำามา
อภิปรายดังนี้

1. ผลการวจิยัไดเ้สนอกระบวนการ
ในการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูส้ำาหรบัสงัคม
ไทยว่าประกอบไปด้วย 13 ขั้นตอน คือ 1) 
กำาหนดพื้นที่ 2) หาจุดเริ่มต้น 3) ตั้งกลุ่ม
แกนกลาง 4) สร้างความสนใจในวงกว้าง 
5) แสวงหาหุ้นส่วน 6) พัฒนาบุคลากร 7) 
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วิเคราะห์สภาพชุมชน 8) จัดทำาแผนชุมชน 
และกำาหนดกิจกรรมเรียนรู้ 9) วิเคราะห์
ศักยภาพของหุ้นส่วน และแบ่งปันความรับ
ผิดชอบ 10) ดำาเนินการจัดกิจกรรม 11) 
ติดตามประเมินผลและเรียนรู้จากสิ่งที่ได้
รับ 12) ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน
แลกเปล่ียนเรยีนรู ้13) สรา้งเครอืขา่ยชุมชน
แหง่การเรยีนรู ้ทัง้นีร้ายละเอยีดในการดำาเนนิ
การแต่ละขั้นตอนสามารถยืดหยุ่นและปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ
แต่ละสังคมได้เสมอ 

กระบวนการในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้มีความ
สอดคล้องกับหลักการของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่กล่าวไว้โดยนักการศึกษาหลายๆ
ท่าน รวมทั้งการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในต่าง
ประเทศเป็นหลักการพัฒนาเมืองแห่งการ
เรยีนรูข้องสหราชอาณาจักรมหีลกัการหลาย
ประเดน็เชน่ การเริม่จากบคุคลทีเ่ปน็หลกัการ
ของชุมชนหรือสถาบันที่เป็นหลักของชุมชน 
จากนั้นจะมีการตั้งกลุ่มแกนกลาง และการ
สร้างความสนใจในวงกว้างเพื่อขยายแนว
ความคิดซึ่ง ขั้นตอนในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ท่ีได้จากวิจัยครั้งนี้ก็ยึดหลักการ
นั้นเช่นกัน แต่ปรับให้เข้ากับสังคมไทย เช่น 
บุคคลหรือลุ่มคนที่หลักในสังคมไทยอาจ
เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่บุคคลในชุมชนเคารพ
นับถือเป็นต้น นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับ Faris (1998) ซึ่งกล่าวว่าการพัฒนา
เมืองแห่งการเรียนรู้ยึดหลักการที่สำาคัญคือ 
การมีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน การมีส่วน

ร่วมของเครือข่าย และการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการประเมินผล และ
สอดคล้องกับ Choi (2003) ว่าการพัฒนา
เมอืงแหง่การเรยีนรูค้วรมแีนวทางการดำาเนนิ
งานทีช่ดัเจน มีการกำาหนดและแบง่งานกลุม่
ผูรั้บผดิชอบอยา่งชัดเจน กำาหนดโครงการที่
ชดัเจนดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและประเมนิ
ผลการดำาเนนิงาน ซึง่ผลจากการวจิยันีม้ขีัน้
ตอนในการจัดทำาแผนชุมชน การวิเคราะห์
ศักยภาพของหุ้นส่วน การจัดกิจกรรม (ซึ่ง
เน้นการสนองความต้องการของประชาชน
และมีความต่อเน่ือง) การติดตามประเมิน
ผล และยังสอดคล้องกับ Candy (2005) 
ซึง่ไดเ้นน้วา่การสรา้งเมอืงแหง่การเรยีนรูน้ัน้
ยดึหลกัการศกึษาตลอดชวีติเปน็หลกัสำาคญั
ของการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึง
แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
ได้จากการวิจัยครั้งน้ีก็ยึดหลักการให้ความ
สำาคัญของการศึกษาซึ่งจะเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาชุมชนหรือสังคม การจัดกิจกรรมที่
เสนอจะเปน็กจิกรรมการศกึษาหลายรปูแบบ
เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติและนำา
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่

2. ในส่วนของคู่มือแนวทางการคัด
เลือก ยกย่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการ
วิจัยได้เสนอเกณฑ์ในการประเมินไว้ 3 ช่วง
หลกั คอื 1) ชว่งการรเิริม่ 2) ชว่งดำาเนนิการ 
และ 3) ชว่งผลการดำาเนนิการ ซึง่แตล่ะชว่ง
มีประเด็นย่อยสำาหรับประเมินดังนี้
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ช่วงดำาเนินการจะประเมินใน 7 
ประเด็น คือ (1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของชุมชนและจัดทำาแผนชุมชน (2) การ
กำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา และการ
กำาหนดจดุใหบ้รกิาร (3) การนำาศกัยภาพของ
ชุมชนมาใช้ในการพัฒนา (4) ความร่วมมือ
แบบหุน้ส่วน (5) การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วม (6) การนิเทศติดตามผลประเมิน
ผล (7) การนำาผลการประเมินมาใช้และ
ประชาสัมพันธ์ผลแก่สาธารณชน

ในการประเมินแต่ละประเด็นย่อย
ในแต่ละช่วงจะมีเกณฑ์ให้ทั้งนี้ได้จัดทำาเป็น
คูม่อื เชน่ ประเด็นการกำาหนดพืน้ท่ีท่ีจะเป็น
ชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ในช่วงการริเริ่ม 
มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน ถ้ามีการกำาหนด
ชดัเจนได ้2 คะแนน ถา้กำาหนดไวก้วา้งๆ ได ้
1 คะแนน ไมไ่ดก้ำาหนดได ้0 คะแนน เปน็ตน้

ประเด็นที่ใช้ประเมินการเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่เสนอจากผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกบัลกัษณะ หลกัการและขัน้ตอน
การพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัศกึษา
จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและกรณศีกึษาตา่งๆ 
เช่น ในขั้นเริ่มต้นมีประเด็นที่ประเมิน 5 
ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงใน
การศึกษากรณีเมืองแห่งการเรียนรู้ของสห
ราชอาณาจกัร ซึง่มขีัน้ของการเริม่ต้น 4 ขัน้
ย่อยๆ และผู้วิจัยได้เพิ่มประเด็นย่อยไปอีก 
1 ประเด็นคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แกส่มาชกิในกลุม่แกนกลางทัง้นีเ้พราะกลุม่
นี้เป็นกลุ่มที่จะเริ่มต้นการสร้างสังคมแห่ง

การเรยีนรูห้รอืชมุชนแหง่การเรยีนรูก้ลุ่มน้ีจะ
ตอ้งมคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและชดัเจนจงึจะ
สามารถขยายแนวความคดินีไ้ปสู่วงกวา้งได ้
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ให้ไว้โดย Cisco 
(2010) วา่หลกัการสำาคญัประการหนึง่ของ
การสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูค้อืการพฒันา
ศักยภาพของผู้จัดกิจกรรมหรือในขั้นของ
การดำาเนนิการ ซึง่มีประเดน็ทีจ่ะประเมิน 7 
ประเดน็นัน้ แตล่ะประเดน็สอดคลอ้งกบัขัน้
ตอนและหลกัการสำาคญัของการสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู้ เช่น ประเด็นการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของชุมชนและการจัดทำาแผน
ชุมชน ประเด็นนี้มีความจำาเป็นดังที่ Choi 
(2003) กล่าวว่า ในการสร้างเมืองแห่งการ
เรยีนรูน้ัน้จะตอ้งมแีนวทางการดำาเนนิงานที่
ชัดเจนมีโครงการที่ชัดเจน

การติดตามและประเมินผลการ
ดำาเนนิงานมนีกัการศกึษาหลายทา่นไดเ้นน้
มาก เชน่ Faris (1998), Choi (2003) และ 
Cisco (2010)

ในขัน้ของผลการดำาเนนิงานมปีระเดน็
ย่อย 6 ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน เช่น 
กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและต่อ
เนื่องนั้นสอดคล้องกับแนวทางที่ให้ไว้โดย 
Choi (2003) และ Cisco (2010) ที่เน้น
กจิกรรมหลากหลายสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายและเน้นความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการสร้างสังคมแห่ง
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การเรียนรู้ให้ประสบผลสำาเร็จ

เพ่ือให้การพัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ประสบผลสำาเร็จผู้
วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1) กำาหนดนโยบายการสรา้งสงัคมแหง่
การเรยีนรูท้ีช่ดัเจน ประเทศไทยควรกำาหนด
นโยบายการส่งเสริม/การพัฒนาสังคมแห่ง
การเรยีนรูท่ี้ชดัเจนซ่ึงครอบคลมุทัง้หลักการ
และแนวปฏิบตัทิีท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วข้องจะนำาไป
ดำาเนินการได้ ทั้งนี้กระทรวงหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเป็นผู้รับผิดชอบ

2) กระทรวงหรือหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบในเรื่องนี้ควรประสานขอความร่วม
มือไปยังจังหวัดทุกจังหวัดให้นำานโยบายไป
สู่การปฏิบัติ

3) กระทรวงหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
ควรจดัทำาสือ่ซึง่ใหข้อ้มลูความรูเ้กีย่วกบัการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะหลัก
การและข้ันตอนในการสรา้งหรอืพฒันาสังคม
แห่งการเรียนรู้ สื่อที่ผลิตอาจจะมีทั้งสื่อสิ่ง
พิมพ์ในรูปของคู่มือและ VCD

4) กระทรวงหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
ควรเชิญหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบในเร่ืองนี้ 
ในระดับจังหวัด จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
เพือ่รว่มสมัมนารบัฟงัการชีแ้จงรายละเอยีด 
และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งมอบสื่อตาม
ข้อ 3 ให้ไปศึกษาและเผยแพร่ความรู้ต่อไป

5) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนีใ้น

ระดับจงัหวัดแตล่ะจงัหวัด นำาความรู ้ขอ้มูล
ข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับการสร้างหรือการ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้
แทนหนว่ยงาน ผูแ้ทนองคก์รรฐั และเอกชน 
และผู้แทนประชาชนในทกุระดับตัง้แตร่ะดับ
จังหวัด อำาเภอ ตำาบล ไปจนถึงหมู่บ้าน

6) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ทุกกลุ่มในเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต และ
เรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชน
ตระหนกัวา่การศกึษามคีวามจำาเปน็สำาหรบั
ทกุคนทกุชว่งอาย ุและสังคมแหง่การเรยีนรู้
จะช่วยให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่าง
ตอ่เนือ่ง นอกจากนัน้หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
ในทกุจงัหวดัควรใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องนี้ในทุกระดับทั้งระดับจังหวัด อำาเภอ 
ตำาบล รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในแต่ละชุมชนโดยวิธีต่างๆ เช่น 
ใช้สื่อหลายรูปแบบ การประชุม การจัดเวที
ชาวบ้านเป็นต้น

7) พัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในแต่ละจังหวัด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจัดฝึกอบรมผู้
แทนจากหน่วยงาน ผู้แทนองค์การท้องถิ่น 
กรรมการหมูบ่า้นและตวัแทนของประชาชน
จากแต่ละตำาบลเพื่อให้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

8) หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งควรทำาหนา้ที่
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เปน็พีเ่ลีย้ง ในระยะเริม่ตน้ของการสรา้งสงัคม
แหง่การเรยีนรูห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจจะ
เปน็ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวัดหรอื
ศนูยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอำาเภอที่
ดูแลพื้นที่นั้นๆ ควรทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้
แก่แต่ละชุมชนที่จะพัฒนาเป็นชุมชนหรือ
สังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
และดำาเนินการต่อไปได้

9) ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนัก
วา่สงัคมแหง่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดโ้ดยคนใน
ชุมชนเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวดัทีจ่ะชว่ยดแูลการสรา้งสงัคมแหง่การ
เรยีนรูใ้นแตล่ะพ้ืนทีค่วรสร้างความตระหนกั
แกก่ลุ่มกรรมการทีร่บัผดิชอบและประชาชน
ในชมุชนวา่การสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูน้ัน้
ตอ้งสรา้งโดยคนของชุมชนเองและจะดำาเนิน
ไปได้อย่างต่อเน่ืองก็ต้องอาศัยคนในชุมชน
เอง เพราะฉะนั้นจึงต้องการการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนคนในชุมชนจะต้องบริหาร
จัดการและดำาเนินการเองไม่ควรรอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก

10) ในการดำาเนนิงานควรคำานงึถงึ
หลักการสำาคัญของการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัจงัหวดั
ท่ีทำาหน้าทีด่แูลการสร้างสงัคมแห่งการเรียน
รู้นั้นนอกจากจะช่วยให้กรรมการที่รับผิด
ชอบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในแต่ละ
ชุมชนดำาเนินการตามขั้นตอนของการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ทุกขั้นตอนแล้วยังควร
เนน้หลกัการสำาคญัๆ ในการสรา้งสงัคมแหง่

การเรยีนรูด้ว้ยเชน่การวเิคราะหส์ภาพปญัหา
ของชมุชนเพือ่จะไดรู้ว้า่จะตอ้งพฒันาในเรือ่ง
ใดบา้ง การอาศยัศกัยภาพหรอืทรพัยากรใน
ชุมชนเอง การร่วมมือแบบหุ้นส่วน ใช้หลัก
การของการเรียนรู้เป็นกลไปในการผลักดัน
ใหเ้กดิการพฒันา หลกัการตดิตามและเรยีน
รู้จากผลการดำาเนินงานเป็นต้น

11) ส่งเสริมให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดำาเนินงาน หน่วยงานที่
เป็นผู้ดูแลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในแต่ละชุมชนควรให้กรรมการของแต่ละ
ชุมชนกำาหนดแผนการ ติดตามผลประเมิน
ผลเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบจุดเด่น จุด
อ่อน ปัญหาอุปสรรคของการดำาเนินงาน
และได้เรียนรู้จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา
เพือ่เปน็บทเรยีนสำาหรบัการดำาเนินงานตอ่ไป

12) การนเิทศโดยผูบ้รหิาร ผูบ้รหิาร
ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจากสว่นกลาง และ
ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ ควรมีการนิเทศ
ตรวจเยีย่มพืน้ทีท่ดีำาเนนิการในแตล่ะแหง่เพือ่
เป็นขวัญกำาลังใจ เพื่อให้คำาแนะนำาปรึกษา 
และเพือ่ชว่ยหาทางแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้ นอกจากนัน้ยงัคงชว่ยให ้แตล่ะพืน้ที่
จัดกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

13) การจดัทำารายงานผลการดำาเนนิ
งาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ 
กรรมการผูร้บัผดิชอบของแตล่ะพ้ืนที/่ชมุชน 
จดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานหลงัจากการ
ตดิตามประเมนิผลแล้ว เพ่ือเปน็ผลของการ
ดำาเนนิงานและเพือ่เปน็ขอ้มลูสำาหรบัศกึษา
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หาแนวทางที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดจน
เพื่อเก็บไว้เปรียบเทียบดูพัฒนาการของ
แต่ละระยะ 

14) ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนิน
งานแกส่าธารณชนเป็นระยะๆ หนว่ยงานที ่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้กรรมการผู้รับผิด
ชอบของแต่ละชุมชนทำาการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ผลงานหลังจากดำาเนินการไปได้
ระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
เกิดความรูค้วามเขา้ใจและไดเ้ห็นผลงานของ
สงัคมแหง่การเรียนรู้ การประชาสัมพนัธ์อาจ
ทำาโดย การจดัเวทชีาวบ้าน การจดันทิรรศการ 
การจัดแสดงผลงานการเผยแพร่ในรูปสื่อ
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ต่างๆ เป็นต้น

15) หาวิธีการที่จะส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการ
สรา้ง เครอืข่ายการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู ้
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทุกระดับควรหาวธีิการ
และชว่ยสนบัสนนุเพือ่ใหก้จิกรรมดำาเนนิตอ่
ไปรวมทัง้ชว่ยประสานกบัสงัคม/ชมุชนแหง่
การเรียนรู้แหล่งอื่นๆ ในระยะเริ่มแรกเพื่อ
ให้เป็นเครือข่ายกันหลังจากนั้นให้แต่ละ
ชุมชนประสานเพือ่ช่วยสง่เสรมิซึง่กนัและกนั 
ต่อไป
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การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน  
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บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจำาเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรเพื่อนำามาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ชุมชนหรือ
สงัคมไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการกำาหนดและพฒันาหลกัสตูรใหห้ลากหลายและสอดคลอ้งกบั
สภาพท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สำารวจ
ความต้องการจำาเป็นพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2) พฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับ
เหมาะสมมากขึ้นไป 3) ทดลองใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 4) ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ  
(สิงห์จันทร์บำารุง)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
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อีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 
5 /2 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบหลักสูตร เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อีสาน แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพระดับมากที่สุด จำานวน 10 แผน มีค่า (  = 4.73,  
S.D. = 0.40) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 ข้อ โดยมีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .53 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .78 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.25-0.62 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 ที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนและใช้หลักสูตร ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ จำานวน 35 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายขอ้ตัง้แต ่0.34-0.99 คา่ความเชือ่มัน่ท้ังฉบบั 0.96 และ การวิเคราะหข์อ้มลู ใช้คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1) ผลการสำารวจความต้องการจำาเป็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 พบว่า ทุกฝ่ายมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนบ้านหนองฉิม  
(สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2) ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์
บำารุง) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง เพลงกลอ่มเดก็อีสาน ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด (  = 4.68, S.D. =0.19)

3) ผลการทดลองใชแ้ละหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ (สงิห์

จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อสีาน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธภิาพเทา่กบั 85.61/84.00 และค่าดชันปีระสทิธผิล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มเติม มีค่าเท่ากับ 0.5935 แสดงว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 59.35

4) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตร อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (  = 4.66, S.D. = 0.08) และความคิดเห็นของ
ครูผู้ใช้หลักสูตรมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
(  = 4.70, S.D. = 0.46)
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โดยสรปุ หลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ (สงิหจ์นัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้พัฒนาขึ้นตาม
ความตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้และเปน็หลกัสูตรท่ีมีองคป์ระกอบครบถ้วนและสอดคล้องกนั
โดยผ่านการประเมนิจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระดับเหมาะสมมาก มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
สามารถนำาไปใช้ในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ 

คำาสำาคัญ:การพัฒนาหลักสูตร, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ABSTRACT

Curriculum development is one of the most important aspects in educa-
tion reform. Schools must develop curriculum for use in learning process by 
giving a chance for learners, communities or societies to take part in identifying 
and developing the curriculum so that the curriculum varies and be consistent 
with local conditions and students’ needs. The purposes of this research study 
were: 1) to survey the needs in developing Thai language substance group cur-
riculum (additional supplement) on the topic of Isan lullabies for Pratomsuksa 
5, Ban Nongchim (Singchanbumrung) School ; 2) to develop the curriculum of 
Thai language substance group curriculum (additional supplement) on the topic 
of Isan lullabies for Pratomsuksa 5 which has quality index at the level of “very 
good” onward ; 3) to try out the employment of Thai language substance group 
curriculum (additional supplement) on the topic of Isan lullabies for Pratomsuksa 
5 with the required efficiency of 80/80 ; and 4) to evaluate the outcome of us-
ing Thai language substance group curriculum (additional supplement) on the 
topic of Isan lullabies for Pratomsuksa 5, Ban Nongchim (Singchanbumrung) 
School. The sample used in this study consisted of 30 Pratomsuksa 5 students 
attending Ban Nongchim (Singchanbumrung) school in the second semester of 
academic year 2011. The research instruments were comprised of the school 
curriculum on Isan lullabies ; the 10 instructional plans that have quality index at 
the “very good” lev (  = 4.73, S.D. = 0.40) ; the 30 itemed learning achievement 
test with the discrimination values from .20 to .53 and the reliability value of .78 
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; the 20-itemed questionnaires in the 0-5 Likert scale, with itemized discriminat-
ing powers ranging 0.25-0.62 and a reliability of 0.78. The questionnaires asked 
Pratomsuksa 5/2 students’ opinions about instruction using the school curriculum 
of Ban Nongchim (Singchanbumrung) school ; and the 35-itemed questionnaires 
in the 0-5 Likert scale on opinions of the teachers who taught and used school 
curriculum, with the itemized discriminating values ranging 0.34-0.99 and the 
reliability value of 0.96. Data analysis employed Mean, Standard Deviation, and 
percentage.

The results of the study were as follows:

1) Findings from surveying the needs of school committees, Prathomsuksa 
5 students’ parents, teachers of Thai language, and Prathom Suksa 5 students 
suggested that all the sectors demand to develop Thai language substance group 
curriculum (additional supplement) on the topic of Isan lullabies for Pratomsuksa 
5, Ban Nongchim (Singchanbumrung) School.

2) The development and evaluation of Thai language substance group 
curriculum (additional supplement) on the topic of Isan lullabies for Pratomsuksa 
5/2, Ban Nongchim (Singchanbumrung) School resulted the “highly suitable” 
level (  = 4.68, S.D. =0.19). 

3) Trying out the use and finding the efficiency of Thai language sub-
stance group curriculum (additional supplement) on the topic of Isan lullabies 
for Pratomsuksa 5/2, Ban Nongchim (Singchanbumrung) School resulted the 
efficiency of 85.61/84.00 and the index of effectiveness of instructional plans of 
the additional supplement at 0.5935, meaning students gained 59.35 in learning.

4) Evaluating opinions of students on learning activities using the designed 
curriculum suggested the “highly agree” level (  = 4.66, S.D. = 0.08) and the 
opinions of teachers on the suitability of the curriculum were at the “highly suit-
able” (  = 4.70, S.D. = 0.46). 

In conclusion, the school curriculum of Ban Nongchim (Singchanbumrung) 
school in the Thai language substance group curriculum (additional supplement) 
on the topic of Isan lullabies for Pratomsuksa 5, that was developed, was the 
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curriculum that has complete and consistent elements ; was approved by a team 
of experts at the “very good” level ; has efficiency and effectiveness ; and can be 
used for teaching students and make them accomplish curriculum’s objectives.

Keywords:Development curriculum, Thai language substance group 

บทนำา

การพัฒนาหลักสูตรในท้องถ่ินใน
ระดบัโรงเรยีนจงึถอืเปน็หวัใจสำาคัญของการ
พฒันาการศกึษาซึง่ครผููส้อนและผูบ้รหิารการ
ศกึษาจะตอ้งตระหนกัในความจำาเปน็ของการ
พฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่โดยการนำาภมูปิญัญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาว
บา้น เพือ่การพัฒนาหลกัสตูรของถานศกึษา
และจำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งนำากระบวนการ
วิจัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพราะ
การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และ
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลกัสตูรสามารถนำาข้อค้นพบมาแกไ้ขปญัหา 
และนำามาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น นิทานพื้นบ้าน 
ปริศนาคำาทาย ผญา เพลงกล่อมเด็กอีสาน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน. 2552: 17) เพลงกลอ่มเดก็อสีาน เปน็
เพลงพืน้บา้นเพลงแรกท่ีเดก็ไดยิ้นไดฟั้ง และ
ซมึซบัอยูใ่นจติวิญญาณของคนอีสาน แมใ้น
ปจัจุบนัไมม่บีทบาทสำาคญัเดน่ชดัในวถิชีวีติ
ประจำาวัน แต่เพลงกล่อมเด็กยังมีเรื่องราว
มากมายที่อยู่ในความทรงจำาของคนอีสาน 
แมใ้นยคุปจัจบุนัทีค่นรุน่ใหมเ่ริม่หวนหาความ

อบอุ่นในอดีต เพลงกล่อมเด็กมีส่วนในการ
ถ่ายทอดปรัชญาการดำาเนินชีวิต และหล่อ
หลอมบุคลิกภาพของชาวอีสานมายาวนาน 
จึงควรที่จะได้มีการศึกษาในประเด็นต่างๆ 
จากเพลงกล่อมเด็กเป็นสื่อในการปลูกฝัง
คา่นยิมทีพ่งึประสงคต์ามวถิไีทยแกเ่ยาวชน
รุน่ใหม ่โดยเฉพาะภาคอสีานทัง้ 17 จงัหวดั 
เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งภูมิปัญญาไทยได้สูญหาย
ไปจากสงัคมไทยเปน็อนัมากและเกอืบหมด
สิน้ โดยมภีมูปิญัญาสากลทีไ่มเ่หมาะสมกบั
สังคมไทยเข้ามาแทนที่ เห็นได้จากเนื้อหา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะการ
ศกึษาในระบบมเีน้ือหาด้านภมูปิญัญาสากล
มากกวา่ภมูปิญัญาไทยจงึทำาใหภ้มูปิญัญาไทย
ไม่ไดร้บัการฟืน้ฟ ูและนำาคณุคา่มาปรบัใชใ้น
การจดัการศกึษาและวถิชีวีติไทยในปจัจบุนั
ทำาใหก้ารถา่ยทอดภมูปิญัญาไทยนอ้ยลง ทัง้นี้
เนื่องจากขาดแคลนผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ไทย ผู้คนส่วนใหญ่ละเลย ละทิ้ง ไม่สนใจที่
จะศกึษาภมูปิญัญาไทยการจดัการศกึษาใน
ปัจจุบันจัดแบบขาดดุลทางภูมิปัญญา ขาด
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
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อย่างต่อเนื่อง ขาดนโยบายในการส่งเสริม
ด้านภูมิปัญญาไทย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจโดย
ศึกษาค้นคว้าแนวทางการปฏิบัติ เพื่อการ
พฒันาหลกัสตูรสาระเพิม่เตมิในการพฒันา
ผูเ้รยีน โดยการสำารวจภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ี
ในชุมชน และความสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรือ่งเพลงกลอ่มเดก็อสีาน ทีจ่ะนำามาพฒันา
เป็นหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และสง่ผลให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นภาษา และวรรณกรรมท้องถิน่ ใหเ้ดก็รุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น และร่วมใจกันอนุรักษ์ สืบทอด
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของภาคอีสานให้
คงอยู่ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อสำารวจความต้องการจำาเป็น
ในการพฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ 
(สิงหจ์นัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนา
หลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ (สงิหจ์นัทร์
บำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย(สาระ
เพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีม่คีณุภาพตัง้แตร่ะดบั
เหมาะสมมากขึ้นไป

2. เพือ่ทดลองใชแ้ละหาประสทิธภิาพ
ของหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์

จนัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
(สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80

3. เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่ม
เตมิ) เรือ่ง เพลงกลอ่มเดก็อสีาน ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5

ขอบเขตของการวิจัย

 โดยมีกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร
ในการวิจัยดังนี้

กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร

ข้ันตอนท่ี 1 การสำารวจความตอ้งการ
จำาเปน็ในการพฒันาหลกัสตูรครผููร้ว่มพฒันา
หลักสูตรสาระเพิ่มเติม 3 คน

1.2 นักเรียนท่ีได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง จำานวน 20 คน

1.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจงจำานวน 20 คน

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ทัง้หมดจำานวน 4 คน ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโครงร่าง
หลักสูตร

2.1 ครูผู้สอนหลักสูตรสาระเพิ่ม
เติม 3 คน
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2.2 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 
ปีการศึกษา 2554 จำานวน 20 คน

2.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจงจำานวน 20 คน

2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จำานวน 4 คน

2.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน จำานวน 5 คน

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม

3.1 ครูจำานวน 3 คน ที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง

3.2 นักเรียนที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจงจำานวน 30 คน (1 ห้องเรียน)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้
หลักสูตรสาระเพิ่มเติม

4.1 ครูจำานวน 3 คน ที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง 

4.2 นักเรียนที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจงจำานวน 30 คน (1 ห้องเรียน) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เอกสารประกอบหลักสูตร เรื่อง 
เพลงกลอ่มเดก็อสีาน แผนการจดัการเรยีนรู ้
ทีม่คีณุภาพระดบัมากทีส่ดุ จำานวน 10 แผน 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน จำานวน 30 ข้อ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำานวน 

20 ข้อ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนและใช้หลักสูตร ชนิดมาตราส่วน 
5 ระดับ จำานวน 35 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย

การวจัิย สรปุผลการพฒันาหลกัสตูร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่ม
เตมิ) เรือ่ง เพลงกลอ่มเดก็อสีาน ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผล ดังนี้

1. ผลการสำารวจความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน จาก
การตอบแบบสอบถามของนักเรียน คณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูป้กครอง
นกัเรยีน ครผููส้อนภาษาไทยพบวา่ นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการให้โรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อีสานอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
ครูผู้สอนภาษาไทย มีความต้องการพัฒนา
หลักสูตรในระดับมากที่สุด 

2. ผลการประเมินการพัฒนา
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ประสิทธิภาพของหลักสูตรโรงเรียนบ้าน
หนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง เพลง
กล่อมเด็กอีสานช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผู้
เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ด้วยการใช้แบบ
ประเมนิแบบมาตราสว่น 5 ระดบั มคีา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ผลการประเมินการทดลองใช้
และหาประสิทธิภาพหลักสตูรโรงเรียนบ้าน 
หนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง เพลง
กลอ่มเดก็อสีาน ช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 ดงันี้

3.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพ่ิม
เติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสานชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่5โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่้
วจัิยสรา้งข้ึน ไดค้ะแนนเฉลีย่จากการสงัเกต
พฤติกรรมระหวา่งเรยีน การประเมนิผลงาน
และการทดสอบย่อยของนักเรียน คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.61 และได้คะแนน
เฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน คดิเปน็รอ้ยละ 84.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 80/80

3.2 คา่ดัชนปีระสทิธผิลของหลกัสตูร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพ่ิม
เติม) เรือ่ง เพลงกลอ่มเดก็อสีาน ชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่5 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ และทดลองใช้

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บา้นหนองฉมิ (สงิหจ์นัทรบ์ำารงุ) จำานวน 30 
คน โดยมีค่าดชันปีระสิทธผิลเทา่กบั 0.5935 
คือ ผู้เรียนมีความรู้หลังจากได้รับการจัด
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรยีน
รูต้ามหลกัสูตรโรงเรยีนบา้นหนองฉิม (สงิห์
จนัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
(สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้ปรับปรุงด้าน
เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ ให้มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมแล้ว ร้อยละ 59.35

4. ผลการประเมินการใช้หลักสูตร
หลักสูตรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ (สิงหจั์นทร์
บำารุง) กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระ
เพ่ิมเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

4.1 ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่
การเรยีนดว้ยหลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ 
(สิงหจ์นัทร์บำารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตาม
เกณฑแ์ละแปลความหมายคา่เฉลีย่ (บญุชม 
ศรีสะอาด และคณะ . 2551: 96) ปรากฏ
ว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.66) 
ระดับคุณภาพเห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.2 ความคดิเหน็ของครผููใ้ชห้ลกัสตูร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่ม
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เติม) เรือ่ง เพลงกลอ่มเดก็อสีาน ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีค่า (  = 4.70) 
และแยกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการ 
มีค่า (  = 4.74) ระดับคุณภาพเหมาะสม
มากทีส่ดุ ดา้นจดุมุง่หมาย มคีา่ (  = 4.67) 
ระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ด้านคำา
อธิบายรายวิชา มีค่า ( = 4.67) ระดับ
คุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร มีค่า (  = 4.73) ระดับคุณภาพ
เหมาะสมมากที่สุด ด้านเวลาเรียน มีค่า  
(  = 4.70) ระดับคุณภาพเหมาะสมมาก
ที่สดุ ด้านแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มค่ีา (  = 4.80) ระดบัคณุภาพเหมาะ
สมมากท่ีสุด ด้านสื่อการสอนและแหล่ง 
เรยีนรู ้มคีา่ (  = 4.33) ระดบัคณุภาพเหมาะ
สมมาก ดา้นการวดัและประเมินผล มีคา่ (  
= 4.60) ระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด 

อภิปรายผล

จากผลการวจิยั การพฒันาหลกัสตูร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนำาไปสู่การ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการจำาเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 พบว่า ทุกฝ่ายมีความต้องการ
ให้มีหลักสูตร โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์
จนัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
(สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 และมคีวามพรอ้มใน
การใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นการใหค้ำาปรกึษา การ
ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ การเป็น
วิทยากรให้ความรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผล
หลากหลายวิธี นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและ
ใช้ชุมชนเป็นสถานท่ีในการถ่ายทอดความ
รู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สงดั อทุรานนัท ์(2527: 38-42) ทีใ่หค้วาม
สำาคญักบัการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน เปน็ก
ระบวนการที่มคีวามสำาคญัและเป็นขั้นตอน
แรกของการพฒันาหลกัสตูร เพือ่ใหท้ราบถงึ
สภาพปัญหาความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียนซ่ึงจะช่วยให้สามารถจัดหลักสูตรให้
สนองความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขนิษฐา สุวรรณศร (2550: 83) ได้
ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีเรือ่ง การประดิษฐด์อกไมช้บุ
ยางพารา สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ที่
ไดส้ำารวจความต้องการในการพัฒนาหลกัสตูร 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน (ร้อยละ 100) 
มีความต้องการให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีเรือ่ง การประดิษฐด์อกไมช้บุ
ยางพารา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
เพื่อใช้สอนนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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หลกัสตูรทีใ่ชอ้ยู ่สว่นใหญ่ถกูกำาหนดมาจาก
ส่วนกลาง ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เซเดอร์สตรอม (1985: 242 - 252) 
ไดศ้กึษาการพฒันาหลกัสตูรวรรณกรรมทอ้ง
ถิ่นในแคนาดา พบว่า แหล่งข้อมูลในห้อง
สมุดมีจำานวนน้อยมาก จึงมีความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ
นักเรียน การดำาเนินการพัฒนาหลักสูตร ใช้
วธิกีารวจิยัเชงิสำารวจ โดยสำารวจเกีย่วกบัรปู
แบบที่สำาคัญสำาหรับวรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่ง
เนน้การใชก้รณพีเิศษสำาหรบัชาวแคนาดาใน
ภาคเหนือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กลอเรีย เจ โธมัส (2002: 439 - 449) ได้
ศกึษาเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัดนตรพีืน้เมอืงของ
ชาวบัลกาเลีย พบว่า การนำาครูมาอบรม
โดยให้มีการศึกษาแบบร่วมมือ ในการสร้าง
หลักสตูรการรว่มมอืระหวา่งชมุชนกบันกัการ
ศึกษาในการออกแบบการเรียนรู้ กำาหนด
เป้าหมายของบทเรียน การใช้ผู้เชี่ยวชาญ
จากท้องถิ่น จะทำาให้ครูได้ออกแบบวิธีการ
ในการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องเหมาะ
สม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรจินา 
ดี อามิโก (2001-2002) ได้ทำาการค้นคว้า
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองของชาว
บลักาเรยี ซ่ึงแสดงออกถงึความเปน็ชาติและ
สิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันมา ในหมู่บ้านบัลกา
เรียนนั้นมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบมาด้วย
วธิกีารพดูออกไปเรือ่ยๆ ไปตามยคุสมยัรวม
ทัง้การเปลีย่นแปลงการเมอืง เศรษฐกจิ โดย
ทำาการศึกษามาตั้งแต่ปี 1999 เริ่มจากการ

ไปศึกษาภาษา การสัมภาษณ์ สอบถามนำา
มารวบรวมเก็บเป็นข้อมูลและยังสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ เยแมน (2001: 518-528) 
ไดท้ำาการศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูร
เฉพาะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ในท้องถ่ิน โดยได้ดำาเนินการพัฒนายกร่าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการแล
สภาพบริบทของท้องถิ่น จากนั้นจึงนำามาท
ดลอง และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คซู
โซ (2001: 1311 – A) ไดศ้กึษาวธิกีารสรา้ง
และพัฒนาหลักสูตรรูปแบบสหวิทยาการ 
โดยอาศัยความร่วมมือในกลุ่มครู พบว่า 
การสร้างหลักสูตรควรคำานึงถึง 6 ประการ 
ดงันี ้1. การเลอืกหวัขอ้เพือ่จดัทำาหนว่ยการ
เรยีน 2. กระบวนการวาวแผน 3. ความรว่ม
มือในการวางแผน 4. ระยะเวลาที่ใช้ในใน
การวิเคราะห์ปัญหา 5. ผลกระทบต่อครู 6. 
ทิศทางการทำางานของครู

 2. การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง 
เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะ
สมกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำางาน 
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความ
สนใจและตั้งใจ ทำาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
ทำางานและเหน็คณุคา่ของการทำางาน มคีวาม
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ใน
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การทำางานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
มีโอกาสใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง  
ผู้เรยีนกลา้แสดงออก กลา้ถาม ตอบคำาถาม 
นำาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า อย่างถูก
ตอ้งและมเีหตผุล ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการวดั
และประเมนิผลการเรียนรู้ตามความเหมาะ
สมทัง้จากการสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งเรยีน 
การประเมินผลตามสภาพจริง จากผลงาน
และจากการทดสอบ ศกึษาค้นคว้างานที่ได้
รบัมอบหมายจากแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
และสม่ำาเสมอ ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรรู้จัก
ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ มคีวามเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสำาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตยรู้จัก
บทบาทหนา้ทีก่ารเปน็ผู้นำาผู้ตามทีดี่ ผู้เรียน
มีกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและนำาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเข้าใจซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532: 244) 
และธำารง บวัศร ี(2542: 8-9) กลา่ววา่ในการ
กำาหนดเปา้หมายของหลกัสตูรตอ้งพจิารณา
ถงึความสอดคล้องกับความต้องการและแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมอืง ส่วนการกำาหนดจดุประสงค์
ของเนื้อหาวิชาก็ต้องยึดแนวทางจาก เป้า
หมาย การนำาเสนอเนื้อหาวิชาต้องคัดเลือก
เนือ้หา ทีส่ามารถทำาใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมท่ี
พึงประสงค์ตามจุดประสงค์ และเป้าหมาย
ของหลกัสตูร โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธีิการและ
กจิกรรมการวดั/ประเมินผลตอ้งสามารถวดั
ไดต้ามทีจ่ดุประสงคก์ำาหนดไว ้และสอดคลอ้ง
กับงานวจิยัของ ศริพิร บตุรราช (2548: 74 

- 77) ทีไ่ด้ศกึษา เรือ่ง ไก่ย่างสตูรโบราณของ
ชุมชนท่าขอนยาง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา่ หลกัสตูรท้องถิน่ท่ีพฒันา
ขึ้นทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ปจัจยั ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ มี
ประโยชน์และความเหมาะสมในระดับเห็น
ดว้ยทกุดา้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเยาว
นาฏ วรรณศริ ิ(2548: บทคัดยอ่) ไดท้ำาการ
ศกึษาวจิยั เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชาเพิ่ม
เติม ท 40202 วรรณกรรมท้องถิ่นเขตทวี
วฒันา เพือ่ถา่ยทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ พบวา่ 
ประสทิธภิาพของเอกสารประกอบหลกัสตูร
อยู่ในระดบัดมีาก และสอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของ เอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา (2548: 67) ได้
ทำาการศกึษาวจิยั เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูร
ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง 
หมอลำากลอน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่3 โรงเรียนมว่งหวานพฒันศกึษา จงัหวดั
ขอนแกน่ พบวา่ การตรวจสอบคณุภาพของ
หลกัสตูรโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ภาพรวมของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของหลักสูตร
ที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ 
หลักการ คำาอธิบายรายวิชา เวลาเรียน 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การสอนและแหล่งเรียนรู้ ส่วนจุดมุ่งหมาย 
โครงสรา้งหลกัสตูรการวดัและประเมนิผล มี
ความเหมาะสมในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ กญัญารตัน ์นาเสถยีร (2548: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง การ
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พฒันาหลักสตูรทอ้งถิน่ เรือ่ง วรรณกรรมทอ้ง
ถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผลการ
ประเมนิหลกัสูตรโดยการอาศัยแนวคิดในการ
ประเมนิหลกัสูตรแบบ Puissance Measure 
(P.M.) ได้หลักสูตรมีค่า P.M. ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ เท่ากับ 14.25 ด้านผลการเรียน
รู้ที่คาดหวัง เท่ากับ 16.67 สรุปตามเกณฑ์
การประเมินได้ว่าหลักสูตรมีคุณค่าสูง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิคเตอร์ เอ็ม ซุก
โบ (2003: 1 - 8) ได้ศึกษานโยบายด้าน
ภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นในฟิลิปปินส์ 
โดยอธบิายถงึมติทิีห่ลากหลายทางภาษา พบ
วา่ นโยบายดา้นภาษาในฟลิปิปนิสท์ำาใหเ้กดิ
ผลกระทบดา้นการอา่นออกเขยีนไดใ้นวาเรย ์
จงึมกีารบรรจกุวนีพินธ ์(Poetry) ของวาเรย ์
ลงไป ใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่งานดา้นวชิาการ 
เครอืขา่ยวทิย ุและการใชน้วตักรรมในการขบั
เคลือ่น โดยในสว่นของงานด้านวิชาการใหม้ี
การอ่านกวีนิพนธ์ในการรับเข้าทำางานใหม่ 
ในส่วนของเครือข่ายวิทยุเกิดขึ้นโดยการส่ง
แขง่ขนั และในทางการใชน้วตักรรมในการขับ
เคลือ่น เปน็กวนีพินธจ์ากงานเขยีนทีม่คีวาม
หมายเพื่อสร้างทัศนคติที่ต้องการให้คงอยู่

3. ผลการทดลองใช้และหาประ 
สทิธผิลของหลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ 
(สงิห์จนัทรบ์ำารงุ)กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อสีาน ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องมาจากหลักสูตร 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
85.61/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
อาจเป็นเพราะเพลงกล่อมเด็กอีสานซึมซับ
อยูใ่นวถิชีวีติของชมุชน ทำาใหผู้เ้รยีนมโีอกาส
สัมผัสและมีความรู้ เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
อีสาน มาแต่ยังเด็ก มากหรือน้อยตามค่า
นิยมของครอบครัวหรือสังคมนั้นๆ และผู้
วจิยัยงัไดจ้ดักระบวนการเรยีนรูห้ลากหลาย
วิธี โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นความรู้จากสื่อ
อินเทอร์เน็ต การสอบถามผู้รู้ ซึ่งเป็นวิธี
การที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีกิจกรรมที่
ทา้ทายความอยากรู้อยากเหน็ เชน่ การออกไป
สมัภาษณป์ราชญช์าวบา้น การออกไปศกึษา
แหลง่เรยีนรูภ้ายนอก ทำาใหน้กัเรยีนเกดิการ
เรียนรู้จากประสบการณต์รง จงึทำาให้คะแนน
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่า
กอ่นเรยีน ทำาใหบ้รรลเุปา้หมายของการวจิยั 
ซ่ึงไปตามหลักการของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้สอน
จึงออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้
เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการ
เรยีนรูซ้ึง่เปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ำาหนด และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนันทา เมฆ
สุทัศน์ (2548: บทคัดย่อ) ที่ทำาการศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการฟัง
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ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรท้องถิ่น สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แบบ
ฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรท้องถ่ินที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.29/78.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด อาจเนื่องจากแบบฝึกเสริมทักษะ
ที่ได้สร้างขึ้นตามข้ันตอนกระบวนการ มี
การปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญ และนำาไปทดลองสอนก่อนนำาไป
สอนจรงิ แบบฝึกเสริมทักษะท่ีสร้างขึน้มีราย
ละเอียดชัดเจน มีการจัดกระบวนการเรียน
รู้ให้กับผู้เรียนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติจริง 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญรัตน์ 
โจนลายดา. (2549: บทคัดย่อ) ได้ทำาการ
ศกึษาวจิยั การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน เรือ่ง 
การสานตะกร้าพลาสติก พบว่า ผลการวัด
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 26.20 คดิเปน็รอ้ยละ 87.33 
ของคะแนนเต็ม 30 ทำาให้ได้ประสิทธิภาพ
ของแผนการสอนตามเกณฑ ์91.14/87.33 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกัลยา 
กุหลาบขาว (2549: บทคัดย่อ) ได้ทำาการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้อง
ถิ่น รายวิชา ภาษาล้านนาเบื้องต้น หน่วย 
พื้นฐานภาษาล้านนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พบ
ว่า ประสิทธภิาพของหลกัสตูรอยูใ่นระดบัดี
ขึ้นไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮาร์
กรีฟส์ (2009: 31 - 38) ได้ทำาการศึกษา
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
หลกัสตูรทอ้งถิน่ในแถบเอเชยีตะวนัออกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ข้อควรมีใน
เครื่องมือในหลักสูตรท้องถ่ิน ได้แก่ ความ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ (Lack 
of Competent Staff) ครูมีทัศนคติที่ดี
และมีความอดทน (Teacher attitude and 
resistance) ความวติกกังวลในสิง่ทีไ่มรู่ข้อง
ครู (Fear of the unknown) แหล่งศึกษา
หาข้อมูลไม่เพียงพอ (Lack of resources) 
และคา่ดชันปีระสทิธผิลของหลกัสตูรโรงเรยีน
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระเพิ่มเติม) เรื่อง 
เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 
0.5935 คดิเปน็รอ้ยละ 59.35 หมายความ
วา่ ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลังจากการเรยีน
จบทุกแผนโดยเฉลี่ยร้อยละ 59.35 การที่
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนมีความก้าวหน้า
ดงัปรากฏสบืเนือ่งมาจากหลกัสตูรโรงเรยีน
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสาระเพ่ิมเติม) เรื่อง 
เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชมุชน มรีายละเอยีดครบถว้น สมบรูณ ์ชดัเจน 
สาระการเรียนรู้เป็นเรื่องที่พบในชุมชนและ
ท้องถิ่น ผู้เรียนเห็นความสำาคัญและคุณค่า
ของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ทำาให้เกิดการ
อนุรักษ์และเกิดความรักในท้องถิ่นตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญร่วม ตาล
จนิดา (2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้ำาการพฒันา



70

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 2 May – August 2013 

หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การทำาไม้กวาดดอก
หญ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผล
การวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 
0.8210 คดิเปน็รอ้ยละ 82.10 หมายความ
ว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 
82.10 อาจเน่ืองมาจากแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ีน่ำามาใช ้ผา่นกระบวนการสรา้งและ
ขัน้ตอนการประเมนิตรวจสอบ จากอาจารย์
ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างดีย่ิง รวมท้ังผ่าน
การประเมินอย่างรอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
กอ่นนำาไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัณฑ์ธิมา ภูรี
โรจน์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบ
บรูณาการ กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ เรื่อง 
ระบำากรมหลวงชมุพรรำาลกึ สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบที่
สอดคลอ้งกับจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้นกัเรยีน
ไดค้ะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงู
กวา่กอ่นเรียน คะแนนมคีวามแตกตา่งอยา่งมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่หลงั
จากทดลองใช้หลักสูตรนี้ นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพร สรอ้ย
จติร (2549: บทคดัยอ่) ไดท้ำาการศกึษาวจิยั 
เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ กลุม่สาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง 

การทอผา้ไหมมดัหมีส่รุนิทร ์ช่วงชัน้ที ่3 พบ
วา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรทอ้งถิน่กลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
เรื่อง การทอผ้าไหมมัดหมี่สุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 
3 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7758 คือผู้
เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.58 

4. ผลการประเมินการใช้หลักสูตร
โดยประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนอง
ฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง เพลงกลอ่ม
เด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผู้
เรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร มีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง อาจเป็น
เพราะวา่ หลกัสตูรทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มคีวาม
สอดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่ กจิกรรม
การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชมุชน จากปราชญช์าวบา้นซึง่เปน็ผูม้คีวามรู้
และมรูีปแบบวิถกีารดำาเนนิชวิีตภายใตข้อ้คดิ 
ปรชัญา ผูเ้รยีนได้เรยีนรูส้ิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วัทำาให้
เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้
งา่ย นอกจากนีผู้เ้รยีนยงัไดส้บืคน้ความรูจ้าก
สื่อที่หลากหลาย เช่น เอกสาร วารสาร สื่อ
อนิเทอรเ์นต็ เป็นตน้ การจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้การจัดทำาสื่อการเรียนรู้ประเภทใบความรู้ 
ใบกิจกรรม สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรยีนรูก้ารวดัและประเมนิผลใชว้ธิกีารวดัจาก
ผลงานและตามสภาพจรงิ ซึง่สามารถวดัได้
ครอบคลมุจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ัง้ดา้นความ
รู ้กระบวนการและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
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โดยเลอืกใชเ้ครือ่งมอืตามความเหมาะสมกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ แจ้งข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินให้ผู้เรียนรับทราบ จึงทำาให้ผู้
เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
ผลงานตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2528:113-114) และใจ
ทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 192) กล่าวไว้
วา่ หลกัสตูรทีจั่ดขึน้สามารถตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่
และเพื่อวัดผลดูว่า ผลผลิตคือผู้เรียนนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความ
มุ่งหวังของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรัฉรา วงศ์บุตร 
(2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหน
องฉิม (สิงหจ์นัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีน
รู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรม
ทอ้งถิน่ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 พบวา่ โดยภาพ
รวมนกัเรียนมคีวามคดิเหน็ตอ่การเรยีนดว้ย
หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองฉมิ 
(สิงหจ์นัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมทอ้งถิน่ 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ในระดบัเหน็ดว้ยอยา่ง
ยิ่ง มีค่าเท่ากับ 4.54 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของโกเบลล ์(2009: unpaged) ได้
ศกึษาเกีย่วกับกฏหมายปฏริปูการศกึษาและ
ผลกระทบของกฏหมายที่มีต่อการตัดสินใจ
หลักสูตรท้องถิ่น การสอนในชั้นเรียนและ
ความพึงพอใจในอาชีพครูในรัฐอิลลินอยส์ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพุศิ อัคพนิ 
(2553: บทคดัยอ่) ไดท้ำาการศกึษาวจัิย เรือ่ง 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง ผา้
ฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยใช้การวิจัย
แบบผสานวธิ พบวา่ นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ตอ่การเรยีนโดยใช้หลกัสตูรท้องถิน่โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก คอื ดา้นเนือ้หา 
รปูแบบการเรยีน สือ่และแหลง่การเรยีนรู ้การ
วัดผลและประเมินผล และผลการประเมิน
ความคิดเห็นของครูผู้ใช้หลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง 
เพลงกล่อมเด็กอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 พบว่า หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น มีคุณภาพ
ระดับ 4.70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร
โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เนื้อหาของ
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ทอ้งถิน่ การจดักจิกรรมเหมาะสม และมกีาร
วัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรยีนรูม้คีวามเหมาะสม โดยเปดิโอกาสใหผู้้
เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เนื้อหาสาระเป็นเรื่อง
ที่ผู้เรียนมีความสนใจ จึงทำาให้หลักสูตรมี
คุณภาพระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัลยา กุหลาบขาว (2549: บทคัดย่อ) 
ทีไ่ดพ้ฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ เรือ่ง การพฒันา
หลักสูตรท้องถ่ิน รายวิชา ภาษาล้านนา
เบื้องต้น หน่วยพื้นฐานภาษาล้านนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำาหรับนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตร พบ
ว่า ค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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แสดงว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีความ
สอดคลอ้งกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนิรัฉรา วงศ์บุตร (2553: บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษาโรงเรยีนบา้นหนองฉิม(สงิหจ์นัทรบ์ำารงุ) 
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สาระทอ้งถิน่ 
เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่1 พบวา่ความคดิเหน็ของครผููใ้ชห้ลกัสตูร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์
จนัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69และยัง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โอโนวา แมค๊แอล
เวอร์ (2009: 1 - 12) ได้ทำาการศึกษาต้น
กำาเนิดของภาษาของประเทศแคนาดา พบ
ว่า ครูต้องรู้วัฒนธรรมและสภาพที่เป็นจริง
ของท้องถิ่น จึงจะสามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และครูต้องทำาวิจัย เตรียม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ พรอ้มทัง้รวบรวมแหลง่ขอ้มลู
จากหลายแหล่งในการสร้างวรรณกรรมที่
เป็นของท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาหลักสูตร
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำารุง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพ่ิม
เติม) เรือ่ง เพลงกลอ่มเดก็อสีาน ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลตอ่การจดักระบวนการเรยีน

รู้ให้กับผู้เรียน ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
เรื่อง เพลงกล่อมเด็กอีสาน จะต้องทำาการ
สำารวจความตอ้งการหลกัสตูรโรงเรยีนกอ่น 
เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่
มากที่สุด

1.2 ผู้พฒันาหลกัสตูรโรงเรยีน เรือ่ง 
เพลงกล่อมเด็กอีสาน ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองทีจ่ะพฒันาเปน็อยา่งด ีและจะ
ตอ้งทำาการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เพิ่มเติม พร้อมทั้งต้องทำาความเข้าใจเกี่ยว
กับกระบวนการข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดทำาแผนการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล

1.3 บทบาทของครูในการโน้มนำาผู้
เรยีนใหเ้กดิความตระหนกัถงึคณุคา่ของทอ้ง
ถ่ิน โดยนักเรียนจะต้องรู้จักทอ้งถ่ินของตนเอง
อยา่งลกึซึง้ เกดิความรกัและความภาคภมิูใจ
ในท้องถิ่น อันจะนำาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นครูควรมีบทบาทใน
การพดูโน้มน้าวชกัจูง หรอืจัดกิจกรรมตา่งๆ 
เสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความรกัและภาคภมูใิจในภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ของตนเอง และเกดิความตระหนกัในคณุคา่
ของความเป็นท้องถิ่น

1.4 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัด
ทำาห้องเรยีนภูมปิญัญาวถีิชวีติพืน้บ้านทอ้งถ่ิน
ตนเอง การจดักจิกรรมการประกวดรอ้งเพลง
กลอ่มเดก็ในวนัแมแ่ห่งชาติ และจัดทำาเนยีบ
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วทิยากรทอ้งถิน่หรอืปราชญช์าวบา้นในทอ้ง
ถิน่ทีนั่กเรยีนอาศยัอยู ่และเชญิชมุชนเขา้มา
มสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 
อนัจะสง่ผลใหก้ารอนรุกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่
ยั่งยืนสืบไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน 

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรมกีารพัฒนาหลกัสตูรสาระ
เพิม่เตมิในระดบัชัน้อืน่ๆ เพือ่ใหน้กัเรยีนได้
มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ควรมกีารพัฒนาหลกัสตูรสาระ
เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่นอก
เหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่
มีความสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ และเปน็
เอกลักษณ์ประจำาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุง อนุรักษ์และสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง 
ซึ่งจะทำาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สูญหายไป

จากสังคมไทย

2.3 ควรมีการนำาส่ือเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้กับผู้เรยีน 
เพือ่เปน็การผสมผสานสือ่นวตักรรมทอ้งถิน่
กับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.4 ควรนำาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม
ทีพ่ฒันา มาจัดทำาเปน็หลกัสตูรบนเครอืขา่ย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

2.5 ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรสาระ
เพิ่มเติมในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชน สังคม และท้อง
ถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีหลักสูตรที่ควรพัฒนาและนำา
เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน คือ สาระ
เพิ่มเติม เรื่อง นิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน 
ผญาอีสาน
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ความต้องการการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของครู  
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Sopon Chumponsak1, Sunthorn Kohtbantau2, Praneephan Jaruwatanaphan3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบความต้องการทั้งสามด้านดังกล่าว 
โดยจำาแนกตามตัวแปรต้น คือ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ และเพื่อรวบรวมปัญหา
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำานวน 132 คน ซึ่ง
ได้มาโดยตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ตวัเลอืก
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีค่าความเช่ือมั่น .80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และวิธีการ
ของ เชฟเฟ ผลการวิจัยสำาคัญสรุปได้ดังนี้
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1. ครผูู้สอนกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะในโรงเรยีนมธัยมศกึษา มคีวามตอ้งการการ
นิเทศภายในโดยรวม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา
สาขาศิลปะและสาขาอื่นๆ มีความต้องการนิเทศภายในโดยรวม รายด้าน และรายข้อส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นในเรื่อง การแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา การ
นเิทศการใช้หลกัสูตร การนำาผลการประเมนิมาปรับปรงุ พัฒนาและแก้ไข การใชเ้ทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้และหลักการวัดผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นในเรื่องการนิเทศ การใช้หลักสูตร และการนำาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา
และแกไ้ข แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และในเรือ่ง การวเิคราะหข์อ้มลู
จุดเน้นความต้องการของท้องถิ่น การนิเทศ กำากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
หลักการวัดผลการเรียนรู้ ที่ระดับ .05 

3. ครผูู้สอนกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ทีม่ปีระสบการณต์่ำา
กว่า 5 ปี 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความต้องการนิเทศภายในโดยรวม รายด้านและ
รายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นในเรื่องการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดทำาหลักสูตรสถาน
ศึกษา บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผน การ
จัดทำาหลักสูตร การอบรมการใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการ
ใชเ้ทคโนโลยจีดัการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และสว่นใหญไ่มแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้ในเรือ่ง
การแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร
ท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนการจัดทำาหลักสูตร และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลจุดเน้นความต้องการของท้องถ่ิน การอบรมการใช้หลักสูตร การพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลกัการจดัการเรยีนรู ้และเครือ่งมือวดัผลการเรยีนรู ้ทีร่ะดบั .05 

4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา เห็นปัญหาสำาคัญ
ได้แก ่ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจดา้นการจดัทำาหลกัสตูรทอ้งถิน่ โรงเรยีนขาดสือ่ วสัดอุปุกรณ์
การสอนไม่เพียงพอและครูขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดประเมินผลที่หลาก
หลาย และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญคือควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นท้องถิ่นความเป็น
เอกลักษณ์ของไทย ควรจดัตัง้งบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณเ์พิม่มากขึน้ และควรจดั
อบรมเทคนิคการวัดผลและประเมินผล

คำาสำาคัญ: การนิเทศภายใน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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Abstract

The purposes of this research were to study the needs for internal supervi-
sion in art subjects of teachers in secondary schools under Buriram Secondary 
Education Service Area Office 32 in 3 aspects, namely curriculum development, 
learning management, and learning measurement and evaluation aspects; to 
compare the needs in the 3 aspects as classified by educational level and ex-
perience; and to collect additional problems and suggestions related.

The sample used in this research were 132 teachers teaching art subjects, 
derived through Krejcie & Morgan’s Table and simple ramdom sampling. The 
instrument used for collecting the data was the 5-point - rating - scale question-
naire, constructed the researcher and with reliability of .80. The statistics used 
for analysing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, F-test, and Scheffe’s Method.

The main research were findings were summarized as follows:-

1. The teachers teaching art subjects in secondary schools had needs for 
internal supervision as a whole, in individual aspects, and by item at the high level. 

2. The teachers teaching art subjects in secondary schools with the edu-
cational level in art field and other fields had needs for internal supervision as 
a whole, in individual aspects, and by item mostly at the high level; except on 
appointing school curriculum developers, supervising on curriculum implementa-
tion, using evaluation results to improve, develop and adapt, using technology 
to organize learning, and learning evaluation principles, it was found at the high-
est level, and mostly with no difference; except on supervising on curriculum 
implementation and, using evaluation results to improve, develop and adapt, it 
was found with statistically significant difference at the .01 level, and on analysing 
data emphasizing local needs, supervising and controlling organization of learning 
activities and learning evaluation principles at the .05 level.

3. The teachers teaching art subjects in secondary schools with experi-
ence below 5 years, 5-10 years, and more than 10 years had needs for internal 
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supervision as a whole, in individual aspects, and by item mostly at the high 
level; except on appointing schools curriculum developer, student learning roles, 
analysing local curriculum, planning, preparing curriculum, training on curriculum 
implementation, developing desirable characteristics, and using technology to 
organize learning, it was found at the highest level and mostly with no difference; 
except on appointing school curriculum developers, analysing core curriculum, 
local curriculum, and school curriculum, planning curriculum preparation, and 
participating in curriculum development, it was found with statistically significant 
difference at the .01 level, and on analyzing data emphasizing local needs, train-
ing on curriculum implementation, developing desirable characteristics, learning 
organization principles, and instruments for learning evaluation at the .05 level, 

4. The teachers teaching art subjects in secondary schools perceived main 
problems on teachers lacking knowledge and understanding in local curriculum 
preparation, schools lacking instructional media materials and equipment, and 
teachers lacking knowledge and understanding in diverse evaluation processes; 
and gave important suggestions that curriculum be improved to become local-
ized and of Thai identity, budget on materials and equipment be increased and 
training on measurement and evaluation techniques be conducted.

Keywords:Internal supervision, teachers of art subjects, curriculum  
development, learning management, learning measurement and 
evaluation

บทนำา

การบริหารโรงเรียนจะประสบความ
สำาเร็จได้นั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความ
รู้สามารถนำาหลักการนิเทศภายใน เทคนิค 
วิธีการ สื่อและเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับผู้รับการนิเทศภายในเพ่ือให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ

ภายในโรงเรียน เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของผู้
บรหิารสถานศึกษาทีจ่ะต้องกำากบัดแูลใหค้รู
นำานโยบายและความมุง่หมายของการศกึษา
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน กระบวนการนิเทศ
ภายในจึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิง
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ตอ่การพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ จำาเปน็ทีต่อ้งอาศยั ผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถ ชว่ยนเิทศภายในเพือ่พฒันาคณุภาพ
การศกึษาใหด้ย่ิีงขึน้ การนเิทศภายในนบัวา่มี
ความสำาคญัและจำาเปน็อย่างย่ิงตอ่การพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
เพราะการนเิทศภายในเปน็กระบวนการหนึง่
ทีช่ว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในองคก์าร เพือ่
ให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
ชว่ยใหค้รมูคีวามรูท้นัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์
เสมอ และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
รู้ เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจความพึงพอใจ
แกค่รแูละชว่ยใหค้รเูกดิความเชือ่มัน่ในความ
สามารถของตนเองในดา้นวชิาชพีอนัจะนำาไป
สูเ่ป้าหมายสงูสดุของการจดัการศกึษาใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์คอื ผู้เรยีนมีคณุภาพการนเิทศ
ภายในถือว่าเป็นงานหนึ่งของงานวิชาการ 
ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารโรงเรียน
เพราะการนิเทศภายในเป็นกระบวนการ 
หรือวิธีการ หรือกิจกรรม ที่บุคลากรภายใน
โรงเรยีนจดัขึน้ เพือ่ปรบัปรงุสง่เสรมิคณุภาพ
การเรยีนการสอนภายในโรงเรยีนให้ดยีิง่ขึน้ 
สร้างความเชือ่มัน่ในตนเองของครผููส้อนการ
นเิทศภายในเปน็สว่นยอ่ยของการนเิทศ เพือ่
ปรับปรงุและพฒันาการสอนในโรงเรยีนโดย
มุง่ทีพ่ฤตกิรรมของครทูีส่ง่ผลตอ่คณุภาพของ
ผู้เรียน ลักษณะของการนิเทศภายใน มีการ
พฒันาหลกัสตูร การจดัการเรยีนรู ้การจดัสิง่

อำานวยความสะดวก การจดัหาวัสดอุปุกรณ ์
การจดัอบรมประจำาการ การปฐมนเิทศ การ
บริการพิเศษ งานสัมพันธ์ชุมชน และงาน
ประเมินผล โดยมีความมุ่งหมายเพือ่พฒันา
วชิาชพีครแูละคณุภาพของผูเ้รยีน (ปรยีาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์. 2548: 28)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นก
ลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
ทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ 
ความมีคุณค่าทั้งตนเองและสังคม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยสาระ
การเรียนรู้ 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ซึ่งแต่ละสาระมีลักษณะแตกต่าง
กนัไปตาม แนวทางการแสดงออกและการรบั
รู้ การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศลิปะในโรงเรยีนมธัยมนัน้ผูส้อนตอ้งศกึษา 
ทำาความเข้าใจ ด้านสาระทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ ต้องมีความรู้ ซึ่งครอบคลุม
ถึง การเตรียมการสอน การจัดการเรียนรู้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ภายในโรงเรยีน 
และประเมินผลหลักสูตร เพื่อกำาหนดว่ามี
การบรรลุวัตถุประสงค์

การจัดการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรู้
ศลิปะเป็นกระบวนการสำาคญัในการนำาหลกัสตูร
สู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรยีนรู ้สมรรถนะสำาคัญและคุณลกัษณะ อนั
พงึประสงคข์องผูเ้รยีน เปน็เปา้หมายสำาหรบั
พฒันาเดก็และเยาวชนในการพฒันาผูเ้รยีน
ให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ครูผู้
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สอนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะตอ้งพยายาม
คัดสรร กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระการ
เรียนรู้ท่ีกำาหนดไว้ ในหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำาคัญให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551ง: 25 )

นอกจากนีใ้นการวดัและประเมนิผล
การเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะครผูู้
สอนต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีความ
สำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
รู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการ
เรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิของผูเ้รยีนและครอบคลมุ
กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้ง 3 
ดา้น คือ ดา้นความรู ้ความคดิ ความสามารถ 
ดา้นทกัษะและกระบวนการ และดา้นเจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จึงต้องวัดและ
ประเมินผลจากสภาพจริง และต้องอยู่บน
หลกัการพืน้ฐานสองประการคอืการประเมนิ
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนและเพือ่ตดัสนิผลการเรยีน

ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าผู้เรียนต้องได้รับ
การพฒันาคณุภาพการศกึษาซึง่เปน็ผลกระ
ทบมาจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ การขาดการนิเทศ
ภายใน อย่างเป็นระบบและไม่ได้มีการ

ดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ ผู้บริหารไม่ได้
เล็งเห็นความสำาคัญของการนิเทศภายใน 
กระบวนการนิเทศภายในไม่เป็นรูปธรรมที่
ชดัเจน จึงต้องทำาให้มกีารพฒันาการจัดการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาใหม้คีณุภาพ วธิกีาร
ที่นำามาซึ่งการพัฒนาที่ประสบผลสำาเร็จดัง
กล่าวก็คือการนิเทศภายใน (จินดา กรอง
ทอง. 2552: 3)

มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
ภายใน อุทัย ปลีกล่ำา (2545: บทคัดย่อ) 
กล่าวว่าครูมีความต้องการการดำาเนินการ
นเิทศภายในอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอนโดยครูผู้สอนมีความต้องการ การ
นเิทศภายในเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน
ของตนเอง และลัดดา เจียมจูไร (2546: 
บทคดัยอ่) รายงานวา่ครูในโรงเรียนสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
กลุ่มที่ 1 บางกอกน้อยมีความต้องการการ
นิเทศภายในอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ดา้นการใชส้ือ่การเรยีนการสอน ดา้นการวดั
และประเมินผล และด้านการวางแผนการ
สอน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรเีพญ็ 
สนั่นนาม (2543: บทคัดย่อ) กล่าวว่าครูผู้
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักัดเทศบาลใน
เขตการศึกษา 7 มีความต้องการการนิเทศ
ภายใน 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการใช้สื่อการสอนและด้าน
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การวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เพื่อนำาความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศไป
พฒันาประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรู ้ดงันัน้
การนิเทศภายในจงึเปน็กระบวนการทีจ่ดัขึน้
เพ่ือพัฒนาปรบัปรงุประสทิธภิาพ คณุภาพการ
เรียนการสอนในโรงเรียนให้สูงขึ้นโดยความ
รว่มมือจากบคุลากรทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องส่งเสริม 
สนับสนุน ครูผู้สอนทุกคนให้ได้พัฒนาการ
จดัการเรยีนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำาคญัอยา่งมี
คุณภาพ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของของผู้
เรยีนทุกคนตามความมุง่หมายของหลกัสตูร 
จากความเปน็มาและความสำาคญัของปญัหา
ดงักลา่ว ผูว้จัิยจึงสนใจศึกษาความต้องการ
นเิทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะของ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 เพือ่
นำาผลการวิจัยไปพัฒนา ปรับปรุงงานนิเทศ
ภายในกลุม่สาระ การเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุด กับ
บุคลากรครู ชุมชน และพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ง
เสริมผู้เรียนมีคุณธรรม ได้รับการพัฒนาให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักความเป็นไทย ให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะ
ดา้นเทคโนโลย ีสามารถทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการการนเิทศ
ภายในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะของครใูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน 3 
ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการพฒันาหลกัสตูร ดา้นการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ
การนเิทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
ของคร ูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ทั้ง 3 ด้านจำาแนกตามตัวแปรต้น 
คือ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์

3. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอ
แนะเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัความตอ้งการการนเิทศ
ภายใน กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะของครใูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรได้แก่ ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ จำานวน 198 คน จากโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2554 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จำานวน 132 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งได้
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มาโดยตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
เครจซีและมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสำารวจรายการที่
สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่าง  

ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับซึ่งถามเกี่ยวกับ ระดับ
ความต้องการการนิเทศภายใน ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลาย
เปิดเกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ
เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ทั้ง 3 ด้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป ซึ่งค่าสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
ทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบความแตก
ต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 32 จำานวน 132 คน เมื่อ
จำาแนกตามสถานภาพวฒุกิารศกึษา เปน็ครู
ผู้สอนสาขาศิลปะ คิดเป็น ร้อยละ 57.58 
ครูผู้สอนสาขาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 42.42 
ตามลำาดับ เมื่อจำาแนกตามประสบการณ์ 
กลุ่มประสบการณ์ต่ำากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 ประสบการณ์ 5-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 37.87 และมากกว่า 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 16.66 

2. ความต้องการการนิเทศภายใน 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
32 มีความต้องการการนิเทศภายในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย
รวม รายด้านและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
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ตารางคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั
ความตอ้งการการนเิทศภายใน โดย
รวมและเป็นรายด้าน

ความต้องการ 
การนิเทศภายใน

S.D. ระดับ

1. ด้านการพัฒนา
หลักสูตร

4.38 0.25 มาก

2. ดา้นการจดัการเรยีนรู้ 4.32 0.23 มาก

3. ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

4.22 0.17 มาก

รวมเฉลี่ย 4.31 0.14 มาก

จากตาราง พบวา่ ครกูลุม่สาระการ
เรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บรุรีมัย ์เขต 32 มคีวามตอ้งการนเิทศภายใน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก 

เมือ่จำาแนกตามตัวแปรต้น ไดแ้กวุ่ฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
ทีมี่วฒุกิารศกึษาสาขาศลิปะและสาขาอืน่ๆ 
มคีวามตอ้งการนเิทศภายในดา้นการพฒันา
หลกัสตูร ดา้นการจัดการเรยีนรู ้และด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นในเรื่อง การแต่งตั้งให้เป็นผู้จัด
ทำาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการใช้
หลกัสตูร การนำาผลการประเมินมาปรับปรงุ

พฒันาแกไ้ข การใชเ้ทคโนโลย ีจดัการเรยีนรู ้
และหลกัการวดัผลการเรยีนรูก้ลุม่สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับมากที่สุด

ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ทีม่ปีระสบการณต์่ำา
กว่า 5 ปี 5-10 ปีและ มากกว่า 10 ปี 

มคีวามตอ้งการนเิทศภายใน ดา้นการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรยีนรู ้และ
ดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้อยูใ่น
ระดับมาก ยกเว้นในเรื่องการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทของผู้
เรยีนในการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ

การวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่น การ
วางแผนการจัดทำาหลักสูตร การอบรมการ
ใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียน
รู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. เปรียบเทียบความต้องการการ
นิเทศ ภายใน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 3.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 
ที่มีวุฒิการศึกษา สาขาศิลปะ และสาขา
อื่นๆมีความต้องการการนิเทศภายในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร โดยรวม รายด้าน และ
รายข้อ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นใน
เรื่อง การนิเทศการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ และการนำาผลการประเมนิ
มาปรบัปรงุพฒันาแกไ้ข แตกตา่งกนัอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในเรื่อง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจุดเน้นความต้องการ
ของท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดับ .05 ด้านการจดัการเรยีนรู้ 
สว่นใหญท่กุข้อไมแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้ในเรือ่ง 
การนเิทศ กำากบั ตดิตามการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ท่ีระดับ .05 และดา้นการวดัและประเมนิผล
การเรียนรู้ ส่วนใหญ่ทุกข้อไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ในเรื่อง หลักการวัดผลการเรียนรู้
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 
ทีม่ปีระสบการณต์า่งกนั มคีวามตอ้งการการ
นิเทศภายใน โดยรวมและด้านการพัฒนา
หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้าน การจัดการเรียน
รู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการ
พฒันาหลกัสตูร สว่นใหญแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้
ในเรื่องการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดทำาหลักสูตร
สถานศกึษา การวเิคราะหห์ลักสูตรแกนกลาง 
การวเิคราะห์หลกัสตูรท้องถิน่ การวิเคราะห์
หลกัสตูรสถานศกึษา การวางแผนการจดัทำา
หลักสูตร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และในเรื่อง การวิเคราะห์
ขอ้มลูจดุเนน้ความตอ้งการของทอ้งถิน่และ 

การอบรมการใชห้ลกัสตูรแตกตา่งกนัอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้านการจัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่อง การพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลกัการจดัการ
เรยีนรู ้แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 

 ด้านการวดัและประเมินผลการเรยีน
รู้ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นใน เรื่อง 
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การอภิปรายผล 

1. ความต้องการการนิเทศภายใน
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะของครใูนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีความ
ต้องการการนิเทศภายในทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายผลดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร มี
ความต้องการการนเิทศภายในโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมา
จาก หลักสูตรถือว่าเป็นมวลประสบการณ์
ทั้งหมดที่ครูผู้สอนต้องมีความรู้และเข้าใจ
อย่างดีเพื่อพัฒนาหลักสูตรไปสู่การสอนให้
กับผู้เรียน ไปจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอน
ต้องมีการวางแผนไว้กับแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูทั้งน้ีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
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ความสามารถ ทั้งทางด้านสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด
ของการจดัการศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีนและ
บคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้งในการนเิทศภายในตอ้ง
เร่งดำาเนินการนิเทศภายในด้านการพัฒนา
หลกัสตูรตามความตอ้งการของครูกลุม่สาระ
การเรียนรู้ศิลปะในเรื่องการจัดทำาหลักสูตร 
การใช้เทคโนโลยี การนำาผลการประเมินมา
ใชใ้นการพฒันาปรบัปรงุแกไ้ข และหลกัการ
วดัผลกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคลอ้งกับงานวจิยั
ของ แมททอกซ์ (Mattox. 1978: 7061-A 
; อ้างถึงใน ศิริพงษ์ เสาวภา. 2547: 56) 
ได้ศึกษาเรื่องความต้องการในการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
รัฐอิลลินอยล์ สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการที่อยู่ในระดับมาก คือ 
การพฒันาหลกัสตูรและยงัสอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ เวน (Wayne. 1980: Abstract ; 
อ้างถึงใน ชุติมา ไตรยุทธยงค์. 2549: 56) 
ไดศ้กึษาเรือ่งการรบัรูบ้ทบาทการนเิทศการ
ศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา 
แห่งรัฐเวอร์จิเนีย ผลการวิจัยพบว่า ในด้าน
ความรบัผดิชอบและขอบขา่ยงานทีม่อีนัดบั
ความสำาคญัสงู ไดแ้ก ่งานเกีย่วกบัหลกัสตูร

1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีความ
ตอ้งการการนเิทศภายในโดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรู้
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะเปน็กระบวนการ
สำาคญัในการนำาหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตั ิซึง่ตอ้ง
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
สำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้รยีน เป็นเปา้หมายสำาหรบัพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ
ตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัด
สรร กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดย
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้ที่
กำาหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศลิปะ รวมทัง้ปลกูฝงัเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะสำาคญัใหผู้เ้รยีนบรรลตุามเปา้หมาย 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งใน
การนิเทศภายในต้องเร่งดำาเนินการนิเทศ
ภายในด้านการจัดการเรียนรู้ ตามความ
ต้องการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผล
การวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกับงานวจิยัของ ศรี
เพญ็ สน่ันนาม (2543: บทคัดยอ่) ไดศ้กึษา
ความต้องการ

การนิเทศภายในของครูผู้สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขต
การศึกษา 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มคีวาม
ต้องการการนิเทศภายใน ด้านการจัดการ
เรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก และยังสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ แมททอกซ์ (Mattox. 1978: 
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7061-A ; อ้างถึงใน ศริพิงษ์ เสาวภา. 2547: 
56) ไดศึ้กษาเรือ่งความตอ้งการในการปฏบิตัิ
งานของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในรฐั
อลิลนิอยล ์สหรฐัอเมรกิา ผลการวจิยัพบวา่ 
ความต้องการที่อยู่ในระดับมาก คือ ความ
ต้องการด้านการจัดการเรียนรู้

1.3 ดา้นการวดัและประเมนิผลการ
เรียนรู้ มีความต้องการการนิเทศภายในอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลัก
การพืน้ฐานสองประการคอืการประเมนิเพือ่
พฒันาผูเ้รยีนและเพือ่ตัดสนิผลการเรยีน ใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลสำาเรจ็นัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการ
พฒันาและประเมนิตามตวัชีว้ดัเพือ่ใหบ้รรลุ
ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้สะทอ้นสมรรถนะ
สำาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ทั้งระดับ
ชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษา และระดบัชาต ิการวดัและประเมนิผล
การเรยีนรู ้เปน็กระบวนการพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศทีแ่สดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ 
และความสำาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพผูบ้รหิารโรงเรยีนและ
บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการนเิทศภายในตอ้ง
เร่งดำาเนินการนิเทศภายในด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตามความต้องการ
ของครกูลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผลการวิจัยครั้ง
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีเพ็ญ สนั่น
นาม (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ
ต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขต
การศึกษา 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มคีวาม
ต้องการการนิเทศภายใน ด้านการวัดและ
ประเมนิผล อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ แมททอกซ์ (Mattox. 1978: 
7061-A ; อ้างถึงใน ศิริพงษ์ เสาวภา. 
2547: 56) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการใน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศกึษาในรฐัอลิลนิอยล ์สหรฐัอเมรกิา ผลการ
วิจัยพบว่า ความต้องการที่อยู่ในระดับมาก 
คือ การประเมินผล 

2. ผลการเปรยีบเทยีบความตอ้งการ
การนเิทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำาแนกตาม 
วฒุกิารศกึษา และประสบการณ ์โดยรวมครทูี่
มวีฒุติา่งกนัมคีวามตอ้งการการนเิทศภายใน
ไมแ่ตกตา่งกนั และครทูีม่ปีระสบการณต์า่ง
กนัมคีวามตอ้งการนเิทศภายในแตกตา่งกนั 
เน่ืองมาจากครท่ีูมวีฒิุสาขาศลิปะและสาขา
อ่ืนๆ ใหค้วามสำาคญัของการนิเทศภายใน ใน
เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผล เหมือนกันและ
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ครทูีม่ปีระสบการณต่์างกัน มคีวามต้องการ
การนิเทศภายในแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องมา
จากครูที่มีประสบการณ์มากมีโอกาสได้รับ
การอบรม ศึกษาดูงาน มีความชำานาญการ
มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย

2.1 ความตอ้งการการนเิทศภายใน
ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน

ด้านการพัฒนาหลักสูตร ครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีความต้องการนิเทศ
ภายในโดยรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นในเรื่อง การนิเทศการใช้หลักสูตร 
การนำาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไข และการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเน้นความ
ต้องการของท้องถิ่น ครูที่มีวุฒิสาขาอื่นๆ
มีความต้องการการนิเทศภายในมากกว่า
วุฒิสาขาศิลปะทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่
มีวุฒิสาขาอื่นๆ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ การใช้หลักสูตร การประเมิน
หลกัสตูรและดา้นหลกัสตูรทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร
และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการนิเทศภายใน
ตอ้งใหค้วามสำาคัญต่อการนเิทศภายในเรือ่ง
ดงักลา่ว ใหเ้ปน็ปจัจบุนัและตอ่เนือ่ง เพือ่ให้
ครูท่ีมีวุฒิสาขาอื่นๆได้ปรับปรุงงานต่างๆ 
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรยีนสงูขึน้ มคีณุลักษณะอนัพงึประสงค์
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ครทูีม่วีฒุกิาร
ศกึษาตา่งกนัมคีวามตอ้งการนเิทศภายในโดย

รวมและรายขอ้ไมแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้ในเรือ่ง 
การนเิทศ กำากบั ตดิตามการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ แตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ครู
ทีม่วีฒุสิาขาอืน่ๆ ยงัไมม่คีวามเขา้ใจในการ
จดั การเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ซึง่
ครูผู้สอนต้องเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการเรยีนรู ้การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การ
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้
เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดังนั้นจึงมีความ
ต้องการการนิเทศ กำากับติดตามในระดับ
มากและแตกต่างจากครูที่มีวุฒิการศึกษา
สาขาศิลปะ ดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการนิเทศภายในต้องให้ความ
สำาคัญต่อการนิเทศภายในเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง เพื่อให้
ครูท่ีมีวุฒิสาขาอื่นๆได้ปรับปรุงงานต่างๆ 
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
อันจะทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 

ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยั
ของ ศรีเพ็ญ สนั่นนาม (2543: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาความต้องการการนิเทศภายใน
ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบ
วา่ ครูผู้สอนวชิาสามัญและครูผู้สอนวชิาการ
งานอาชพี มคีวามตอ้งการการนเิทศภายใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกัน
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ดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาตา่งกนั ม ีความตอ้งการ
นิเทศภายในโดยรวมและรายข้อไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นในเรื่อง หลักการวัดผลการเรียน
รู้ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูที่มี
วุฒิการศึกษาอื่น ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เรือ่ง การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ ควร
มกีารวดัประเมนิผลทีห่ลากหลาย ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพือ่ตดัสินผลการเรยีนใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลสำาเรจ็นัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการ
พฒันาและประเมนิตามตวัชีว้ดัเพือ่ใหบ้รรลุ
ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้สะทอ้นสมรรถนะ
สำาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ท้ังเป็น
ระดบัชัน้เรยีน ระดบัโรงเรยีน ระดบัเขตพืน้ที่
การศกึษา และระดบัชาต ิดงันัน้ผูบ้รหิารและ
บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการนเิทศภายในตอ้ง
ใหค้วามสำาคญัตอ่การนเิทศภายในเรือ่งการ
วัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหเ้ปน็ปจัจบุนั
และตอ่เนือ่ง เพือ่ใหค้รทูีม่ ีวฒุสิาขาอืน่ๆได้
ปรบัปรงุงานตา่งๆ ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การสง่
เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาและเรยีนรูอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพใหผ้ลสมัฤทธิข์องผู้เรียนเปน็ไป
ตามเกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

 ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคลอ้งกบังาน
วจิยัของ ศรเีพญ็ สนัน่นาม (2543: บทคดัยอ่) 
ไดศ้กึษาความตอ้งการการนเิทศภายในของครู
ผูส้อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาล
ในเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้
สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
มีความต้องการการนิเทศภายใน ด้านการ
วัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

2.2 ความตอ้งการการนเิทศภายใน
ของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ครูที่มี
ประสบการณ์ต่างกันมีความต้องการนิเทศ
ภายในโดยรวมและรายข้อส่วนใหญ่แตก
ต่างกัน ในเรื่อง การแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดทำา
หลกัสตูรสถานศกึษา การวเิคราะหห์ลกัสตูร
แกนกลาง การวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่น 
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผน การจัด
ทำาหลักสูตรกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสตูร การวิเคราะห์ข้อมูลจุดเน้น 
ความตอ้งการของทอ้งถิน่และการอบรมการ
ใชห้ลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์มาก
ย่อมมีโอกาสในการได้รับการนิเทศ การ
อบรม ด้าน การพัฒนาหลักสูตร มากกว่า
ครทูีม่ปีระสบการณน์อ้ย และหลกัสตูรมกีาร
เปล่ียนแปลงตลอดเวลารวมถงึกระบวนการ
นิเทศยังไม่เป็นระบบ มีมาตรฐาน ส่งผลให้
ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความต้องการ
การนเิทศภายในแตกตา่งในเรือ่งดงักล่าว ดงั
น้ันผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง
ในการนเิทศภายในตอ้งเร่งดำาเนนิการนเิทศ
ภายในดา้นการพฒันาหลกัสตูรในเรือ่งดงักลา่ว 
ตามความต้องการของครู ที่มีประสบการณ์
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ต่างกันใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงาน
วจิยัของศรเีพญ็ สนัน่นาม (2543: บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาความต้องการการนิเทศภายใน
ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตการศกึษา 7 ผลการวจิยั พบ
วา่ ครทูีม่ปีระสบการณใ์นการสอนต่ำากวา่ 5 
ปี และครท่ีูมปีระสบการณใ์นการสอนตัง้แต ่
5 ปีขึ้นไป มีความต้องการการนิเทศภายใน 
แตกต่างกันโดยครูที่มีประสบการณ์ในการ
สอนต่ำากว่า 5 ปี มีความต้องการการนิเทศ
ภายในมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
สอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปทุกด้าน 

ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน มีความต้องการนิเทศ
ภายในโดยรวมและรายขอ้สว่นใหญไ่มแ่ตกตา่ง
กนั ยกเวน้ในเรือ่ง การพฒันาคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์หลกัการจดัการเรยีนรู ้แตกตา่ง
กนั ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะว่า ครูทีมี่ประสบการณ์
มากเคยชินกับหลักสูตรเดิม วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบเดิมซึ่ง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อเข้าสู่ยุคการ
ปฏิรูปการศึกษาครูต้องมีการพัฒนาวิชาชีพ
เพือ่ การประเมนิทัง้ภายในและภายนอกจงึ
มีความต้องการการนิเทศภายในด้านการ
จัดการเรยีนรู ้เรือ่งดงักลา่วแตกตา่งจากครทูี่
มีประสบการณ์ ต่ำากว่า 5 ปี ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรยีนและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการนเิทศ
ภายในตอ้งเรง่ดำาเนนิการนเิทศภายในโดยใช้

กจิกรรมการนเิทศภายในทีห่ลากหลายเพือ่
พฒันาศกัยภาพของครทูีม่ปีระสบการณต์า่ง
กนัโดยคำานงึถงึ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงาน
วิจัยวันฤดี ปุยะติ (2551: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาปัญหาและความต้องการการนิเทศ
ภายใน ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ครทูีม่ปีระสบการณต์า่งกนั มคีวามตอ้งการ
การนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้

ดา้นการวดัและประเมนิผล การเรยีนรู ้
มคีวามตอ้งการการนเิทศภายในโดยรวมและ
รายขอ้สว่นใหญไ่มแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้ในเรือ่ง 
เครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรู ้ความตอ้งการการ
นเิทศภายในของครทูีม่ปีระสบการณต่์างกนั 
ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ใน
การสอนมาก ยอ่มได้รบัโอกาสในการนเิทศ
ภายในมากกว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อย
เพียงแต่กระบวนการนิเทศยังไม่เป็นระบบ
ที่มีมาตรฐาน จึงมีความต้องการการนิเทศ
ภายในแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการนเิทศภายใน
ตอ้งเรง่ดำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีนเพือ่
พฒันาศกัยภาพของครทูีม่ปีระสบการณต์า่ง
กันถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นไปในมาฐาน
เดยีวกนัมวีธิกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลาก
หลายของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ผลการวิจยัคร้ังนีส้อดคล้องกับงาน
วจิยัของศรเีพญ็ สนัน่นาม (2543: บทคดัยอ่) 



92

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 2 May – August 2013 

ได้ศึกษา ความต้องการการนิเทศภายใน
ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตการศกึษา 7 ผลการวจิยั พบ
วา่ ครทูีม่ปีระสบการณใ์นการสอนต่ำากวา่ 5 
ปี และครท่ีูมปีระสบการณใ์นการสอนตัง้แต ่
5 ปีขึ้นไป มีความต้องการการนิเทศภายใน 
แตกต่างกัน โดยครูที่มีประสบการณ์ในการ
สอนต่ำากว่า 5 ปี มีความต้องการการนิเทศ
ภายในมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
สอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวจัิยในครัง้นีผู้ว้จัิย
มขีอ้เสนอแนะการนำาไปใชแ้ละเพือ่การวจิยั
ต่อไปดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 ควรให้ผู้บริหาร และครูได้รับ
การอบรมเกีย่วกบัการนเิทศภายใน ในเรือ่ง 
การกำาหนดจุดมุ่งหมาย กระบวนการ และ
ขัน้ตอน การดำาเนนิงานนเิทศภายใน เม่ือพบ
ปญัหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงานนเิทศ
ภายในควรเร่งแก้ไขเพื่อให้การนิเทศภายใน
มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลและตอ่เนือ่งเปน็
ไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

1.2 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ครแูละผูบ้รหิารมคีวามรู้และการสร้างความ
เข้าใจการพัฒนาการนิเทศภายใน ด้านการ
พฒันาหลกัสตูร ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ดา้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้
บริหารสถานศกึษา หวัหนา้ฝา่ยวิชาการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาหลักการจัดการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความ
จำาเป็นของโรงเรียน 

1.3 ผูบ้ริหารและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการนิเทศภายใน ควรนำาข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความต้องการ การนิเทศภายใน ด้านการ
พฒันาหลกัสตูร ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ดา้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่เป็น
ประโยชนต์อ่การนเิทศภายใน กลุม่สาระการ
เรียนรู้ศิลปะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครผููส้อนให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และสามารถแกป้ญัหา
ที่เกิดขึ้นอันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไป

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรศึกษาความต้องการ การ
นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบตัว
แปรอืน่ๆ เชน่ เพศ อาย ุสถานภาพตำาแหนง่ 
และขนาดของโรงเรียน 

2.3 ควรมกีารวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่ว
กับความต้องการการนเิทศภายในตามความ
ต้องการของผู้บริหารและครู
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บทคัดย่อ

การประเมินหลักสูตรเป็นการรวบรวมและศึกษาข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
และการใช้ข้อมูลสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาพสงัคมปจัจบุนัการวจิยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพือ่ประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 
โปรแกรมวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ปกีารศกึษา 
2554โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากร จำานวน 
631 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จำานวน 34 คน นักศึกษา จำานวน 90 คน บัณฑิต จำานวน 
169 คน ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ จำานวน 169 คน และเพือ่นรว่มงานของบณัฑติ จำานวน 
169 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ใน
การวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดับ จำานวน 4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จำานวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต เห็นว่าด้านบริบทโดยรวมและจำาแนกตามด้าน
ยอ่ย ไดแ้ก ่วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร โครงสรา้งของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 

1นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3อาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1M.Ed.	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2Associate	Professor	Dr.	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University.
3Tether,	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University.
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มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมขีอ้เสนอแนะว่าควรสำารวจความต้องการของผู้เรยีน
เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป และควรจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การวิจัยเบื้องต้น และการใช้คอมพิวเตอร์สำานักงาน 

2. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต เห็นว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมและจำาแนก
ตามด้านย่อย ได้แก่ คุณลักษณะผู้เรียน คุณลักษณะของคณาจารย์ และวัสดุการศึกษา สื่อ 
ตำาราเรียนและสถานที่เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควร
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลให้เพียงพอ และควรเพิ่ม
อุปกรณ์พลศึกษาที่ใช้สำาหรับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

3. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต เห็นว่าด้านกระบวนการโดยรวมและจำาแนกตาม
ดา้นยอ่ย ได้แก่ กระบวนการจัดการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผล และการบรหิาร
จัดการหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควรวางแผนเพิ่ม
อัตรากำาลังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอกับภาระงาน เพื่อให้อาจารย์รับ
ผิดชอบเฉพาะงานสอนเพียงอย่างเดียว

4. บัณฑิต ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และเพ่ือนร่วมงานของบัณฑิต เห็นว่าด้าน
ผลผลติโดยรวมและจำาแนกตามดา้นยอ่ย ไดแ้ก ่คณุภาพการปฏบิตังิานทัว่ไป ดา้นคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และคุณภาพการปฏิบัติงานด้านพลศึกษามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่าบัณฑิตควรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และ
ทันสมัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาตนเอง

โดยสรปุ หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ โปรแกรมวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมทุกด้านอยู่ในระดับมากจึงสมควร
ใช้หลักสูตรนี้ต่อไป แต่ควรหาแนวทางพัฒนาให้หลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ความเป็นเลิศด้านพลศึกษา

คำาสำาคัญ:การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต, โปรแกรมวิชาพลศึกษา, ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

ABSTRACT

Curriculum evaluation is the collection and study of data including data 
analysis and the utilization of information to adjust and develop curriculum so as 
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to make the curriculum up-to-date and in line with current social conditions. This 
research study, using the CIPP Model form, aimed to evaluate the curriculum 
of Bachelor of Education in Physical Education, Institute of Physical Education, 
northeastern campuses in the academic year 2011. Using the Stratified Random 
Sampling technique, the sample consisted of 631 affiliates which include 34 
instructors, 90 students, 169 graduates, 169 graduates’ superiors, and 169 
graduates’ colleagues. The research instruments of the study were composed 
of four sets of 5-leveled rating-scaled questionnaires and four sets of structured 
interviews. Statistics employed in data analysis were percentage, Mean, and 
Standard Deviation. 

Findings of the study were as follows:

1. The instructors, students, and graduates thought that, overall and in 
detail aspects, the context which includes the objectives, structure, and content 
of the curriculum were at the “highly appropriate” level. They suggested that 
the learner needs should be surveyed in order to be employed as a guideline 
for further curriculum development as well as there should be the instruction of 
some courses including English for Communication, Introduction to Research 
Study, and the Utilization of Office Computer. 

2. The instructors, students and graduates thought that, overall and  
in detail aspects, the fundamental factors which include characteristics of  
learners, characteristics of instructors, educational materials, media, textbooks,  
and location of instruction were at the “highly appropriate” level. They  
recommended the sufficient provision of computers for students to use for  
searching and the increase of physical education instruments employed in  
instruction. 

3. The instructors, students and graduates thought that, overall and 
in detail aspects, the processes which include instruction, measurement and  
evaluation, and curriculum administration processes were at the “highly 
agree” level. They suggested a plan to increase the number of instructors and  
facilitative staff members in accordance with the work load so that instructors 
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บทนำา

การประเมนิหลกัสตูรมคีวามสำาคญั
อย่างมากในกระบวนการจัดการศึกษา 
เป็นเครื่องมือที่จำาเป็นสำาหรับการควบคุม
คณุภาพ การประกนัคณุภาพของการศกึษา
หลายๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับ
โรงเรียน ระดับเขตจนถึงระดับชาติ (ชวลิต 
ชูกำาแพง. 2551 : 187) หลักสูตรมีความ
สำาคัญและความจำาเป็นสำาหรับการจัดการ
ศึกษา เพราะหลักสูตรเป็นสิ่งทำาให้จุดมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ เนือ่งจากหลกัสตูรเปน็แผน
หรือแนวทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุ

ตามความมุ่งหมาย และยังเป็นแนวทางใน
การวางแผนงานทางวิชาการ เป็นเครื่อง
มือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา เป็น
สิ่งที่กำาหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
เนือ้หา เปน็แนวทางสำาหรบัการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน สือ่ แหลง่การเรยีนรู ้และ
การประเมินผลการเรียนการสอน ดังนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรเป็นเครื่องมือบ่งชี้
ทศิทางการพฒันาประเทศและพฒันามนษุย์
ควบคู่กันให้มีคุณภาพน่ันเอง การพัฒนา
มนษุยท์ีด่แีละมคีณุภาพตอ้งอาศยัหลกัสตูร
ท่ีมีคุณภาพ คือ หลักสูตรท่ีมีความชัดเจน 
เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับบริบท
ของการนำาหลกัสตูรไปใช ้กระบวนการหนึง่

take teaching part only. 

4. The graduates, the graduates’ superiors, and the graduates’ colleagues 
thought that, overall and in detail aspects, the outcome which includes general 
performance; virtue, morality, and professional ethics; and physical educational  
performance were at the “highly appropriate” level. They suggested that  
graduates should additionally research into new and up-to-date knowledge in 
order to catch up with the current changing world and for self-development. 

 In conclusion, the curriculum of Bachelor of Education in Physical  
Education, Institute of Physical Education, northeastern campuses were at the 
“highly appropriate” level in all aspects. Therefore, the curriculum should be 
continuingly implemented. Yet, ways to develop the more appropriate curriculum 
should be obtained for the excellence in Physical Education later on.

Keywords: Curriculum Evaluation of Bachelor Education Program Northeastern 
Campus
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ทีท่ำาใหห้ลกัสูตรมคีณุภาพ คอื การประเมนิ
หลกัสตูร เพราะการประเมนิหลกัสตูรเปน็ก
ระบวนการรวบรวมสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัสตูรหรอืตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
เพื่อนำามาพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (สม
พงษ์ ชาตะวิถี และคณะ 2552 : 1) การ
ศึกษาเป็นกระบวนการที่ปลูกฝัง ถ่ายทอด
ความรู้ เจตคติ คุณลักษณะต่างๆ ให้เกิด
กับตัวผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามหรือ
ทำาใหด้ีขึน้ทกุดา้น การศึกษาเปน็กจิกรรมที่
สำาคญัทีส่ดุในการพฒันาคน เพือ่ใหไ้ปพฒันา
ศกัยภาพทีแ่ตล่ะคนมอียูใ่หส้ามารถนำาออก
มาใช้ทำาประโยชน์ต่อสังคมได้สูงสุด (วิมล
รัตน์ สุนทรโรจน์. 2553 : 1) จากแนวคิด
ท่ีกลา่วมาชีใ้หเ้หน็ถึงความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมี
การประเมินหลักสูตร เพื่อเป็นรากฐานของ
การพัฒนาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ใช้หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา โปรแกรม
วิชาพลศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
จนถึงปัจจุบัน ได้ดำาเนินการจัดการศึกษา
มาแลว้ 7 ป ีแตย่งัไมม่กีารประเมนิหลกัสตูร
ในระดับวิทยาเขต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะประเมินหลักสูตรนี้ เพื่อตรวจสอบว่า
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนยัง
มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
ปจัจบุนันีอ้ยูห่รอืไม ่ในการประเมนิหลกัสตูร
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการประเมินแบบ CIPP 

(CIPP Model) ของ Stufflebeam (ชวลิต 
ชูกำาแพง. 2553 : 49) ซึ่งหลักการประเมิน
ด้วยรูปแบบประเมินแบบ CIPP นี้ จะเริ่ม
ตั้งแต่ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลกัสตูร เนือ้หาสาระของหลกัสตูร ดา้นปจัจยั
เบือ้งตน้ (Input) ประกอบดว้ย คณุลกัษณะ
ผู้เรียน คุณลักษณะของคณาจารย์ วัสดุการ
ศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่เรียน 
ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน การวดัผล
และประเมนิผล การบรหิารจดัการหลกัสตูร 
ด้านผลผลิต (Product) ประกอบด้วย คณุภาพ
การปฏิบติังานทัว่ไป ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพลศึกษา

ผลของการวจิยัครัง้นีจ้ะเปน็ประโยชน์
ในการตัดสนิใจ ทัง้ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน และสามารถนำาผลการประเมินมาใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
และผลผลิตที่ได้จากหลักสูตรมีสมรรถนะ
เป็นไปตามที่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
สมรรถนะของบัณฑิตตามมาตรฐานความ
รู้วิชาชีพครู และสุดท้ายของการประเมิน
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการ
ของสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน
เปน็อยา่งไรเหมาะสมหรอืไม ่และการพฒันา
ประเทศชาติต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพือ่ประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยประเมินแบบ 
CIPP Model ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

3. ด้านกระบวนการ (Process)

4. ด้านผลผลิต (Product) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 
1,253 คน จำาแนกได้ดังนี้

1.1 อาจารยป์ระจำาคณะศกึษาศาสตร ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนปีการ
ศึกษา 2554 จำานวน 68 คน

1.2 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้น
ปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ปกีารศกึษา 2554 
จำานวน 180 คน

1.3 บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศึกษา สาขา
วชิาพลศกึษา โปรแกรมวชิาพลศกึษา สถาบนั
การพลศกึษา วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ปีการศึกษา 2552 – 2553 จำานวน 
335 คน

 1.4 ผูบั้งคับบัญชาของบัณฑติท่ีสำาเรจ็
การศกึษา สาขาวิชาพลศกึษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษาสถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืปกีารศกึษา 2552–2553 
จำานวน 335 คน

1.5 เพือ่นรว่มงานของบณัฑติทีส่ำาเรจ็
การศกึษา สาขาวิชาพลศกึษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษาสถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2552 - 
2553 จำานวน 335 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัศกึษากบัประชากร
โดยดำาเนนิการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยการสุม่

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 50 และมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้

2.1 กำาหนดขนาดกลุ่มประชากรที่
ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 1,253 คน 

2.2 จำาแนกประชากรออกเปน็กลุม่ๆ 
ซึง่แบ่งออกได ้5 กลุม่ คอื กลุม่อาจารย ์กลุม่
นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม
บัณฑิต กลุ่มผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และ
กลุ่มเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต 

2.3 จำาแนกกลุ่มประชากรแตล่ะกลุ่ม 
ออกเป็น 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตชัยภูมิ 
วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ 
และวิทยาเขตอุดรธานี
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2.4 แบง่จำานวนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยกำาหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งรอ้ยละ 50 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 631 คน ดังนี้ 

2.4.1 อาจารย์ประจำาคณะศึกษา
ศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนปี
การศึกษา 2554 จำานวน 34 คน

2.4.2 นกัศกึษาทีก่ำาลงัศกึษาอยูช่ัน้
ปีที่ 5 สาขาวิชา พลศึกษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ปกีารศกึษา 2554 
จำานวน 90 คน

2.4.3 บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนอื ปกีารศกึษา 2552 – 2553 
จำานวน 169 คน

2.4.4 ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตที่
สำาเรจ็การศกึษา สาขาวชิาพลศกึษา โปรแกรม
วชิาพลศกึษาสถาบันการพลศกึษา วทิยาเขต
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ปกีารศกึษา 2552 
– 2553 จำานวน 169 คน

2.4.5 เพื่อนร่วมงานของบัณฑิตที่
สำาเรจ็การศกึษา สาขาวชิาพลศกึษา โปรแกรม
วชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืปกีารศกึษา 2552 
– 2553 จำานวน 169 คน

ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้
นี้มี 2 ชนิด คือ 

1. ชนิดที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
จำานวน 4 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชา
พลศึกษา สำาหรับอาจารย์เป็นผู้ตอบ 

1.2 ฉบับท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ตอบ 

1.3 ฉบับท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
สำาหรับบัณฑิตเป็นผู้ตอบ 

1.4 ฉบับท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
สำาหรบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงานของ
บัณฑิตเป็นผู้ตอบ

2. ชนิดที่ 2 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ชนิดมีโครงสร้าง จำานวน 4 ฉบับ มีราย
ละเอียดดังนี้
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ฉบับที่ 1 สัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยว
กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

ฉบับที่ 2 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

ฉบับที่ 3 สัมภาษณ์บัณฑิตเกี่ยว
กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

ฉบับที่ 4 สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา
ของบณัฑติเกีย่วกับบณัฑติท่ีสำาเร็จการศกึษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศกึษา วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ปีการศึกษา 2552 – 2553

การจัดกระทำาข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล

1. ขอ้มลูจากแบบสอบถามฉบบัที ่1-4 
ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่
(Frequency) และคำานวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ 
1-4 ตอนที่ 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ดำาเนินการดังนี้

2.1 นำาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ทั้งหมด ตรวจสอบความสมบูรณ์

2.2 นำาแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์แต่ละฉบับมาตรวจให้คะแนนเป็น
รายข้อ ตามเกณฑ์การให้คะแนน

2.3 นำาคะแนนทีไ่ดร้บัไปดำาเนนิการ
วเิคราะหท์างสถติ ิเพือ่วเิคราะหค์วามคดิเหน็
เกีย่วกบัความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยใชค้า่
เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด 
และขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ ์ผูว้จิยันำาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการ
พรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analysis)

สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ขอ้มลู ได้แก ่ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล

1. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต 
เห็นว่าด้านบริบทโดยรวมและจำาแนกตาม
ด้านย่อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และมีด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ของอาจารย์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด แสดงว่าหลักสูตรสามารถนำาไป
ใชใ้นการปฏบิตัจิรงิได ้และเสรมิสรา้งทกัษะ
ที่สามารถนำาไปประกอบอาชีพด้านการ
พลศึกษาได้ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 
มีการกำาหนดหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา
มีความเหมาะสม ส่วนเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ งานจริงได้ และมีข้อเสนอแนะว่า
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ควรสำารวจ ความตอ้งการของผูเ้รียนเพือ่นำา
มาใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาหลักสูตรต่อ
ไป และควรจดัการเรยีนการสอนในรายวิชา 
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร, การวจิยัเบือ้ง
ตน้ และการใช้คอมพวิเตอรส์ำานักงาน เพราะ
ต้องนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

2. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต 
เหน็วา่ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้โดยรวมและจำาแนก
ตาม ด้านย่อย ได้แก่ คุณลักษณะผู้เรียน 
คณุลกัษณะของอาจารย ์และวสัดุการศกึษา 
สื่อ ตำาราเรียนและสถานที่เรียน มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดับมาก แสดงว่าผู้เรียนมี
เจตคตทิีด่ตีอ่สาขาวชิาทีเ่รยีน อาจารยป์ฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
และมวีนิยัในตนเอง มกีารเขา้สอนตรงเวลา
และสอนเต็มเวลา มีความรู้ความสามารถ
ในด้านพลศึกษา มีทักษะ เทคนิคและวิธี
สอนที่หลากหลาย มีการเตรียมการสอนที่
ดีช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีคุณภาพ ส่วนสื่อการเรียนการสอนเกี่ยว
กับการพลศึกษาควรมีอุปกรณ์และสื่อการ
สอนทันสมัย หลากหลาย และเพียงพออยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี มีสถานที่เรียนเหมาะ
สมเอื้ออำานวยต่อการเรียนการสอน และมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจัดเครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ให้เพียงพอ และควรเพิ่มอุปกรณ์กีฬาที่ใช้
สำาหรับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

3. อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต 
เหน็วา่ดา้นกระบวนการโดยรวมและจำาแนก

ตาม ดา้นยอ่ย ไดแ้ก่ กระบวนการจัดการเรยีน
การสอน การวดัผลและประเมนิผล และการ
บริหารจัดการหลักสูตร มีความเหมาะสมอ
ยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
การวดัและประเมนิผลตามวตัถปุระสงคข์อง
แต่ละวิชา มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนซัก
ถามและแสดงความคิดเห็น 

การกำาหนดกิจกรรมการเรียนใน
แต่ละรายวิชามีความชัดเจน วิธีการจัดการ
เรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน มีความ
ยุติธรรมในการวดัผลและประเมนิผลผู้เรยีน 
มีความชัดเจนของเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมนิผล สว่นการบรหิารจดัการหลกัสตูร
มีการนำาผลการติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียน การสอนไปปรับปรุงและ
พฒันาการเรยีนการสอน และจดัอาจารยใ์น
แต่ละรายวิชาเหมาะสมและควรมีการปลูก
ฝังทกัษะและจรรยาบรรณวชิาชพีครูของนกั
พลศกึษาใหก้บัผูเ้รยีน และมขีอ้เสนอแนะวา่
ควรวางแผนเพิ่มอัตรากำาลังคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอกับภาระ
งาน เพือ่ใหค้ณาจารยร์บัผดิชอบเฉพาะงาน
สอนเพียงอย่างเดียว

4. บณัฑติ ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ 
และเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต เห็นว่าด้าน
ผลผลิตโดย รวมและจำาแนกตามด้านย่อย 
ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไป ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชพี และคณุภาพการปฏบิตังิานดา้นการ
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พลศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าบัณฑิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มและผู้อืน่ได ้มมีนษุยส์มัพนัธ์
ทีด่ตีอ่เพือ่นรว่มงานและบคุคลท่ัวไป มคีวาม
อดทนต่ออุปสรรค์และปัญหาในการทำางาน 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มี
ความสภุาพ ออ่นนอ้มถอ่มตน มสีมัมาคารวะ 
มีความรู้ที่ถูกต้องทางพลศึกษา มีความ 
สามารถสอนพลศกึษารวมถงึการตดัสนิกฬีา
และมสีามารถในการคน้ควา้วจิยัและพฒันา
ทางพลศึกษาเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป และมีข้อเสนอแนะว่า
บัณฑิตควรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และทัน
สมยัเพิม่เตมิเพือ่ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง
ของโลกปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาตนเอง
ไม่ให้หยุดอยู่กับที่

อภิปรายผล

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑติ โปรแกรมวิชาพลศกึษา สถาบนัการ
พลศกึษา วทิยาเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มีประเด็นที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า อาจารย์ 
นกัศกึษา และบณัฑติมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
กันว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมสร้าง
ทกัษะทีส่ามารถนำาไปประกอบอาชพีดา้นการ
พลศึกษาได้ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร
มีการกำาหนดหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชามี
ความเหมาะสม สามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ สตฟัเฟลิบมี (บญุชม ศรสีะอาด. 
2528 : 236-239) ที่พบว่า การประเมิน
องค์ประกอบของหลักสูตรมี 4 ด้าน คือ 1. 
การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม เปน็การประเมนิ
สภาพแวดล้อม สภาพที่พึงปรารถนา และ
สภาพที่เป็นจริง บ่งชี้ถึงปัญหาและความ
ต้องการอันนำาไปสู่การตัดสินใจ 

2. การประเมนิปัจจยัเบือ้งตน้ เป็นการ
ประเมินทรัพยากรเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก
สำาหรับการวางแผนและการออกแบบการ
ใช้หลักสูตร 3. การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) เป็นการประเมิน
กระบวนการต่างๆ ของการใช้หลักสูตร
สำาหรับการตัดสินใจว่าจะดำาเนินการด้วย
วิธีการใดจะแก้ไขอย่างไร 

4. การประเมินผลผลิต เป็นการ
ประเมินองค์ประกอบที่เป็นผลผลิตและ
ผลกระทบของการใช้หลักสูตรว่า เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ และ
ยังเป็นข้อมูลสำาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร และสอดคล้อง
กับงานวจิัยของ ธรรมรงค์ ภนูาชัย (2547 : 
95) พบวา่ การประเมนิหลกัสตูรการศกึษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
สอดคลอ้งกบัสงัคมปจัจบุนั และสามารถนำา
ไปปฏิบัติได้จริงในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑาทิพย์ จันทร์เรือน (2552 
: 54-104) ) พบว่า การประเมินด้านบริบท 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมปจัจบุนั 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สามารถนำาไปปฏิบัติจริงได้ โครงสร้างและ
เนือ้หามคีวามเหมาะสม การจดักระบวนวชิา
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ที่เป็นจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรญิญา สมานญาต ิ(2554 : 54-111) พบ
วา่ การประเมนิหลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ 
โปรแกรมวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สถาบนั
การพลศกึษา วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ด้านบริบทโดยรวมและจำาแนกตาม
ด้านย่อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสรา้งของหลักสูตร และเนือ้หาสาระของ
หลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ พบวา่ อาจารย ์
นกัศกึษา และบณัฑิตมคีวามเหน็สอดคล้องกนั
วา่ดา้นคณุลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนมทีกัษะ 
เทคนิค และวิธีสอนที่หลากหลาย มีการเต
รียมการสอนที่ดีช่วยให้การจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนมีคุณภาพ และวัสดุการศกึษา 
ส่ือ ตำาราเรยีน และสถานทีเ่รียนเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชวลติ ชกูำาแพง (2551 : 147) กล่าววา่ การ
ประเมนิผลหลกัสตูรใดๆ โดยทัว่ไปแลว้ จะ
มีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกันอยู่ 3 ประการ 
คือ 1. เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น โดยดู
ว่าหลักสูตรที่จดัขึ้นสามารถตอบสนองตาม
วตัถปุระสงคท์ีห่ลกัสตูรนัน้ต้องการหรอืไม่ 2. 
เพือ่ตดัสนิใจวา่การวางเคา้โครงและรปูระบบ
ของหลกัสตูร ตลอดจนการบรหิารงาน และ

การสอนตามหลกัสตูรเปน็ไปในทางทีถ่กูตอ้ง
หรือไม่ 3. เพื่อวัดผลดูว่าผลผลิตคือผู้เรียน
นั้นเป็นอย่างไร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภัทราวรรณ ฤทธิวงศ์ (2547 : 95) 
พบว่าการประเมินหลักสูตรการศึกษามหา
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดา้นปจัจัยปอ้นมคีวามเหมาะ
สมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละประเด็นปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็น ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เรียน 
ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน และ
วัสดุการศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่
เรียนเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อานนิ สขุณะล้ำา (2548 : บทคดัยอ่) พบวา่ 
การประเมนิหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่ิงอำานวย
ความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก สามารถนำาความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการ
ทำางานมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพ
สังคมปัจจบุนั และสอดคล้องกบังานวจัิยของ 
เบรียทรับท์ (Breithaupt. 1997: 1668-A) 
พบวา่ การศกึษาการพฒันาหลกัสตูรโดยรว่ม
มือกันโดยรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยี
การเรียนการสอนสำาหรับหุ้นส่วนระหว่าง
โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย พบว่า (1) การ
พฒันาหลกัสตูรโดยรว่มมอืกนัเปน็วธิกีารทีม่ี
ประสทิธภิาพต่อนกัศกึษาฝึกสอนและครพ่ีูเลีย้ง
ในการใชค้อมพวิเตอรส์นบัสนนุหลกัสตูรของ
พวกตน (2) นกัศกึษาฝกึสอนอาจจะจดัการ
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ชว่ยเหลอืจากคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ
มากท่ีสดุมาใหค้รพูีเ่ลีย้งกไ็ด ้และ(3) ความ
ตอ้งการท่ีใชค้อมพวิเตอรส์นับสนุนหลกัสตูร 
จะตอ้งเกดิจากความตอ้งการใชจ้รงิของครไูม่
ใช้แผ่นคำาสั่งจากโรงเรียน หรือจากผู้บริหาร
ระดับเขตการศึกษา 

3. ดา้นกระบวนการ พบวา่ อาจารย ์
นกัศกึษา และบณัฑติมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
กันว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำาหนด
กิจกรรมการเรียนในแต่ละรายวิชามีความ
ชัดเจน วิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะ
สมกับผู้เรียน มีการวัดผลและประเมินผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ โพรวัส (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2528 : 243-252) ที่กล่าว
ว่า การประเมินหลักสูตร เพื่อตัดสินใจว่า
หลักสูตรที่ดำาเนินการใช้อยู่ควรปรับปรุง
หรือดำาเนินการต่อ ยกเลิกการใช้ โดยมีขั้น
ตอนการประเมินหลักสูตร 5 ขั้นตอน คือ 
1. นิยามหลักสูตร 2. การเริ่มใช้หลักสูตร 
3. การประเมนิกระบวนการ 4. การประเมนิ
ผลผลิตของหลักสูตร 5. การวิเคราะห์ค่าใช้
จา่ยและผลตอบแทน การประเมนิหลกัสตูร
ทุกขั้นตอนของโพรวัส จะต้องนำาไปเปรียบ
เทยีบสิง่ทีเ่ปน็จรงิในหลกัสตูรกบัสิง่ทีก่ำาหนด
ไวเ้ปน็มาตรฐานวา่มคีวามสอดคลอ้งหรอืไม่ 
หากไมส่อดคลอ้งกจ็ะเปน็ขอ้มลูนำาไปสูก่าร
ตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิก
การใช้หลัก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรญิญา สมานญาต ิ(2554: 54-111) พบว่า 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
กระบวนการโดยรวมและจำาแนกตามด้าน
ย่อย ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล และการ
บรหิารจดัการหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
จุฑาทิพย์ จันทร์เรือน (2552 : 54-104) 
พบว่า การประเมินและศึกษาข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ปรับปรุง 
พ.ศ. 2543) ด้านกระบวนการ การบริหาร
หลักสูตร 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและมีการจัดทำาแผนการบริหาร
งานอย่างเป็นระบบ บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปจากสภาพที่เป็นจริง อาจารย์
ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ บทบาท
ของคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธจ์าก
สภาพทีเ่ปน็จริง ไดป้ฏบิตังิานตามหนา้ทีเ่ปน็
ประจำา ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวดัและการประเมนิผล ตามสภาพที่
เปน็จรงิส่วนใหญ ่ทำาไดถ้กูตอ้งตามหลักการ
วัดและประเมินผลทุกวิชา และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ บริกเมน (Bringman. 
1992: 2814-A) ได้ศึกษาเพื่อประเมินผล
ของหลกัสตูรการฝกึความพรอ้มของนกัเรยีน
ทีม่ตีอ่ความตัง้ใจ ความเข้าใจในการฟงัและ
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ทกัษะทางสังคมของนกัเรยีนอนบุาล พบวา่ 
นกัเรยีนทกุชัน้เรยีนสามารถรบัการฝกึไดใ้น
ทักษะการเรียนรู้ที่จำาเป็นต้องมีมาก่อนใน
ด้านความตั้งใจการฟังและการตอบ และ
การเข้ากับคนอื่นได้ (ทักษะทางสังคม) ผล
ก็คือพฤติกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักเรียน
สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมเหลา่นีไ้ปเปน็ผล
สมัฤทธิเ์พ่ิมข้ึน (ความเข้าใจในการฟงั) และ
แสดงใหเ้หน็ดว้ยวา่ครสูามารถไดร้บัการฝกึ
อบรมเพื่อรวมเข้าอยู่ในการฝึกอบรมคร้ังนี้
โดยไม่ต้องเปลี่ยนหลักสูตรที่มีอยู่ 

4. ด้านผลผลิต พบว่า บัณฑิต ผู้
บังคับบัญชาของบัณฑิต และเพื่อนร่วมงาน
ของบัณฑิต มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
คุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไป คุณภาพการ
ปฏบิตังิานด้านการพลศึกษาอยู่ในระดับมาก 
บณัฑติมมีนษุยส์มัพนัธท์ีด่ตีอ่เพือ่นรว่มงาน
และบุคคลทั่วไป สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและผู้อื่นได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 
127) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรนั้น
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยว
กับคุณภาพของหลักสูตร โดยใช้ผลการวัด
ในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่จะประเมินนำามา
พิจารณาร่วมกัน เช่น ตัวเอกสาร หลักสูตร 
วัสดุ กระบวนการเรียนการสอน ตัวผู้เรียน
ความคิดเหน็ของผูใ้ช้หลกัสตูร และความคดิ
เห็นจากผู้เกี่ยวข้องในชุมชนและสังคม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ ชาตะ
วิถี และคณะ (2552: 109) ที่ได้ประเมิน
ผลหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศกึษา พทุธศกัราช 2548 (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2550) พบว่า ผลการประเมินด้าน
ผลผลิต ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไป
ของบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชั้นปี
ที่ 5 และบัณฑิต มีความเห็นสอดคล้องกัน
วา่ คณุภาพการปฏบิตังิานทัว่ไปของบณัฑติ
อยู่ในระดับมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และบัณฑิต มีความ
เห็นสอดคล้องกันว่า บัณฑิตในหลักสูตรมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชพี อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปฏบิตังิาน
ดา้นพลศกึษา อาจารยผ์ูส้อน นักศกึษาชัน้ปี
ที ่5 และบณัฑติมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ 
บณัฑติในหลกัสตูรมคีณุภาพการปฏิบตังิาน
ดา้นพลศกึษา อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จริญญา สมานญาติ (2554 : 
54-111) การประเมนิหลกัสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื พบวา่ การประเมนิหลกัสตูร
ด้านผลผลิตโดยรวมและจำาแนกตามด้าน
ย่อย ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงานท่ัวไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และคุณภาพการปฏิบัติ งานด้าน
วทิยาศาสตรก์ารกฬีามคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เน
วิลล์ (Neville. 1999: 963- A) พบว่า การ
ศึกษาประสิทธิภาพผลของโปรแกรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผน
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ปรับปรุงโรงเรียนของคณะกรรมการการ
ศกึษาแหง่รฐัอลิลินอยส์ พบวา่ (1) กิจกรรม
ทีส่มัพนัธก์บัโปรแกรมการประคณุภาพการ
ศกึษา และการวางแผนปรบัปรงุโรงเรยีนน้ัน
สนบัสนนุความเขา้ใจในประโยชนข์องการรว่ม
กนัปฏบิตัมิากขึน้ (2) กรอบงานของรฐัไมไ่ด้
ทำาให้วาระทางเทคนิคของการวางแผนการ
ปรับปรุงสำาหรับโรงเรียนเหล่าน้ันก้าวหน้า
ขึ้นไป (3) การสนทนาเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่ง
สัมพันธ์กับกิจกรรมการสังเกตเข้าร่วมงาน
และสมัพนัธก์บัโอกาสนัน้ไดร้บัการสนบัสนนุ
จากการเขา้เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมการประกนั
คณุภาพการศกึษาและวางแผนการปรบัปรงุ
โรงเรยีน แตไ่มม่หีลกัฐานยนืยนัวา่โปรแกรม
นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าง
กระฉบักระเฉง (4) บทบาทของคะแนนจาก
การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานใน
ระบบโรงเรียน อันเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของ
การปรับปรุงโรงเรียนนั้นนับว่ามีนัยสำาคัญ 
(5)ภาพลกัษณ์ของคณะกรรมการการศึกษา
แห่งรัฐอิลลินอยส์ได้ปรับปรุงดีข้ึน ในท่ีตั้ง
ของโรงเรยีนเหลา่นีแ้ตล่ะโรงอนัเปน็ผลของ
ลกัษณะและการนำาการรเิริม่โครงการความ
รับผิดชอบนี้ไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ด้านบริบท

1.1 ควรจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของผู้เรียนเพื่อนำามาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

1.2 ควรจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การ
วจิยัเบือ้งต้น และการใช้คอมพวิเตอรส์ำานกังาน 
เพื่อใช้ในการทำางานต่อไปในอนาคต 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น

2.1 ศูนย์วิทยบริการควรจัดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 

2.2 ควรจดัอาคารสถานทีเ่รียน ทีใ่ช้
สำาหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา

2.3 ควรเพิ่มอุปกรณ์กีฬาทาง
พลศึกษาที่ใช้สำาหรับการจัดการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น

3. ด้านกระบวนการ

3.1 ควรมีการวางแผนเพิ่มอัตรา
กำาลังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เพียงพอกับภาระงานและความต้องการ
ของผู้เรียน

3.2 ควรมีหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชา
ทีเ่กีย่วกบัการใชว้ชิาชพีครแูละทางพลศกึษา
ให้เพิ่มขึ้น เพราะต้องนำาไปใช้ในการปฏิบัติ
งานจริง

4. ด้านผลผลิต

4.1 ควรจดัการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ
เนือ้หาวชิาเก่ียวกับการตดัสนิกีฬาใหม้ากยิง่
ขึน้ เพราะตอ้งนำาไปใชใ้นการปฏิบตังิานจริง
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4.2 ควรมเีพิม่ทกัษะการจดัการแขง่ขนั
กฬีาประเภทตา่งๆ ทีเ่ปน็กฬีาสากลใหม้ากยิง่
ขึน้ เพราะต้องนำาไปใชใ้นการปฏบิตังิานจริง

ขอ้เสนอแนะในการทำาวจิยัครัง้ตอ่ไป

1 ควรมีการประเมินหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม
ผลคุณภาพของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ โปรแกรมวชิา
พลศกึษา อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง ทัง้นี้

เพื่อหาข้อบกพร่องอันจะนำาไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

2 ควรมีการสำารวจดา้นคุณลักษณะ
อนัพงึประสงคข์องผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบัณฑติ โปรแกรมวชิาพลศกึษา 
จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่นำาไปเปน็ข้อมูล
ในการพฒันาหลกัสตูรและพฒันาคณุลกัษณะ
ของผู้สำาเร็จการศึกษาต่อไป
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รูปแบบการบริหารความเส่ียงการบริหารการเงินและพัสดุในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
A RISK ADMINISTRATION MODEL FOR FINANCE AND  
PROCUREMENT IN SECONDARY SCHOOLS

สมพิศ คงสิม1, วิเชียร ชิวพิมาย2, สำาเริง บุญเรืองรัตน์3, สุภัทรา เอื้อวงศ์4
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารความเสี่ยงการ
บริหารการเงินและพัสดุและพัฒนารูปแบบการบริหารความเส่ียงการบริหารการเงินและ
พัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิธีการดำาเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษา
สภาพปัญหาการบริหารความเส่ียง การบริหารการเงินและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยการสอบถามผู้บริหารและครูเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 60 โรงเรียน เพื่อให้เห็นความเป็นมา
ของการบริหารความเสีย่งการบรหิารการเงนิและพสัดขุองโรงเรยีนมธัยมศกึษาและกำาหนด
กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบสมมุติฐาน 2) จัดประชุม
สัมมนาผู้เชี่ยวชาญจำานวน 24 ท่าน เพื่อร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มเติมและ
ประเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงของสมมุติฐานรูปแบบ และปรับรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยง การบริหารการเงินและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3) นำารูปแบบ

1นักศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2รองศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3ศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
4พลเรือตรีหญิง	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสยาม
1Ph.D.(Candidate)	Educational	Administration.	Faculty	of	Education.	Vongchavalitkul	University.
2Assistant	Professor,	Faculty	of	Education.	Vongchavalitkul	University.
3Professor,	Faculty	of	Education.	Vongchavalitkul	University.
4Rear	Admiral	Dr.	Faculty	of	Education.	Siam	University.
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การบริหารที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำาไปปฏิบัติได้และ
มีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนที่ 2 ทดลองปฏิบัติบริหารจริงที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 
อำาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 2 เดือน และเมื่อสิ้นสุดการทดลองตามรูป
แบบคณะกรรมการมคีวามเหน็วา่รปูแบบทีน่ำามาทดลองมคีวามเหมาะสมมาก ครมูสีว่นรว่ม
ในการแก้ปัญหามากที่สุด การบริหารงานตามรูปแบบ

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุดและสามารถแก้ปัญหาได้มาก รูป
แบบนี้มีประโยชน์ และสามารถนำาไปใช้ดำาเนินการได้ 4) ปรับปรุงรูปแบบจากข้อมูลที่ได้
จากการทดลองบริหารและนำามาเขียนรายงาน

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเงินและพัสดุใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปฏิบัติได้และมีประโยชน์มาก ครูมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหามากที่สุด การบริหารงานตามรูปแบบส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานมากที่สุดและสามารถแก้ปัญหาได้มาก 

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the conditions and problems 
of school risk administration concerning finance and procurement and to develop 
a risk administration model for finance and procurement in secondary schools 
under the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education, in North-
eastern, Thailand, during the academic year 2011. The procedure of the research 
was divided into four steps:1) Explored the conditions and problems of school 
risk administration of finance and procurement from a sample of 60 schools 
and defined a conceptual framework in accordance with the hypothesis model. 
2) Arranged a seminar of 24 experts in order to brainstorm and share personal 
opinions on the problems, scrutinized a hypothetical model to verify its validity 
and revised the risk administration model for finance and procurement in second-
ary schools to be more complete in detail. 3) Implemented the complete model 
which was validated by the experts from step no. 2) for its accuracy, suitability 
and could be put into beneficial practice in Kanthararom school, Kanthararom 
district, Si Sa Ket province for two months. At the end of the experiment the 
administrative committees concluded the model was very suitable and teachers 
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were very much involved in solving problems. Administration operation accord-
ing to the model promoted great effectiveness in work and problem solving.The 
useful model could continue to proceed.4) Made the final adjustments from the 
trial experiment in step no.3) and wrote the research conclusions. 

Research results revealed that a risk administration model for finance and 
procurement in secondary schools was accurate, complete and could henceforth 
be put into useful practice allowing the teachers to be greatly involved in solving 
problems. Administration operation promoted work efficiency and was effective 
in solving the problems. 

Keywords:A risk administration model, finance administration and procurement.

บทนำา

 จากการสำารวจขององคก์รเพือ่ความ
โปรง่ใสนานาชาต(ิTransparency International 
Organization)ระหว่างปี 2538 - 2550  
พบวา่ประเทศไทยถกูจัดอันดบัความโปร่งใส  
ดังนี้ ปี พ.ศ. 2538 มีอันดับที่ 34 จาก 41 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2539 อันดับ37 จาก 54 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2540 อันดับ 39 จาก 52 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2541 อันดับ 61 จาก 85 
ประเทศ ปี พ.ศ.2542 อันดับ 68 จาก 99 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2543 อันดับ 60 จาก 90 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2544 อันดับ 61 จาก 91 
ประเทศ ป ีพ.ศ. 2545 อนัดบั 64 จาก 102 
ประเทศ ปี พ.ศ. 2546 อันดับ 70 จาก 
133 ประเทศ ปี พ.ศ. 2547 อันดับ 64 
จาก 146 ประเทศ ป ีพ.ศ.2548 อนัดบั 59 
จาก 159 ประเทศ ป ีพ.ศ.2549 อนัดับ 63 

จากจำานวน 163 ประเทศ และ พ.ศ. 2550 
อันดับ 84 จาก 179 ประเทศ (พิพัฒน์  
ยอดพฤติการ, 2550) ผลการจัดอันดับนี้
แสดงวา่นานาชาตเิหน็วา่ประเทศไทยมคีวาม
โปร่งใสค่อนข้างน้อย

 นอกจากนีจ้รุ ีวจิติรวาทการ (2549) 
ไดเ้สนอขอ้มลูของสถาบนัเพือ่ความโปรง่ใส
ในประเทศไทย (Transparency Thailand) 
ว่าในปี 2549 ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดภาพ
ลักษณ์คอรัปชั่นได้คะแนน 3.6 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในลำาดับที่ 
63 จากจำานวน 163 ประเทศ และอยู่ใน
อันดับ 9 ของประเทศในเอเชีย จากจำานวน 
21 ประเทศ ตกลงจากปี 2548 ซึ่งเคยได้
คะแนน 3.8 อันดับที่ 59 จาก 159 ทั่วโลก 
และปี พ.ศ. 2551 ได้คะแนน 3.5 คะแนน 
อยูใ่นลำาดบัที ่80 จากจำานวน 180 ประเทศ
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และอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศในเอเชีย 
ได้คะแนน 3.5 คะแนน จาก 21 ประเทศ 
ซึ่งอันดับคะแนนดีขึ้นกว่าปีพ.ศ. 2550 ได้
คะแนน 3.3 อยู่ในอันดับที่ 84 จากจำานวน 
179 ประเทศ แม้ว่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นแต่
ถอืวา่ยงัต่ำาอยู ่เนือ่งจากไมถ่งึครึง่ของคะแนน
เต็ม (มติชนออนไลน์, 2551) 

จากการพิจารณาการคอรัปชั่นราย
กระทรวงในระหวา่งป ี2540 - 2542 พบวา่
ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร มกีารทจุรติ
คอรปัชัน่สงูอยูใ่นระดบัต้นๆ ของขา้ราชการ
ไทย(สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับคณะ
กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบในวงราชการ(2537-2542) 
ได้กลา่วถงึขา่วและภาพสะท้อนเกีย่วกบัการ
โกง การทุจริต การประพฤติมิชอบในวง
ราชการ สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ถูกรอ้ง
เรยีนเปน็จำานวนมาก และมีแนวโนม้เพิม่ขึน้ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบได้
ลกุลามเข้าไปในสถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของรฐั ดงัที ่กรใจเลิศ ป่าไม ้(2546) รายงาน
วา่ในระหวา่งปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ. 2546 
มีขา้ราชการครถููกกลา่วหาวา่กระทำาผิดวนัิย 
และถูกลงโทษทางวินัย 1,920 คนโดยแยก
เป็นข้าราชการครูจำานวน 1,255 คน เป็นผู้
บรหิาร 665 คน ระดบัโทษทีไ่ดร้บัถกูลงโทษ
วนิยัรา้ยแรงจำานวน 450 คน ถกูลงโทษวนิยั
ไม่ร้ายแรงจำานวน1,039 คน ไม่มีโทษทาง
วินัย 431 คน มีลักษณะของการกระทำาผิด 

คอืการทุจรติเงินบำารงุการศึกษา การทุจรติการ
จัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตเงินประมูลก่อสร้าง
อาคาร การปลอมลายมอืชือ่เพือ่เบกิเงนิ การ
ปลอมสญัญาเงนิกู ้การแกไ้ขเอกสารการเงนิ
โดยพลการ การเรยีกเก็บเงนิ การยักยอกเงนิ
นอกระบบ การรายงานเท็จ การหลอกลวง
ผู้อื่นให้ได้มาซึ่งทรัพย์ การละทิ้งการปฏิบัติ
หนา้ทีร่าชการ กรณชีูส้าว ความผดิทางเพศ
ต่อเด็ก การดื่มสุรามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และการประพฤติชั่ว

 รัตนะ บวัสนธ์ (2545) ไดศ้กึษากรณี
ที่ครูถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
ศึกษาไทยในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่ 
(1) การจัดซื้อจัดจ้าง(2) โครงการอาหาร
เสริม (นม) สำาหรับนักเรียน (3) โครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน (4) การนำาสิ่งของ
และพาหนะของทางราชการไปใชส้ว่นตวั (5) 
การใช้เวลา ราชการไปปฏิบัติงานส่วนตัว
และ(6) การเอื้อประโยชน์หรือหาประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ประกอบ กลุเกลีย้ง (2549) ทำาการ
วิจัยพบว่าพฤติกรรมการคอรัปชั่นในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การทำาหรือใช้เอกสาร
ปลอม การใชเ้วลาราชการไปหาประโยชนแ์ก่
ตนเอง การออกคำาสั่งสถานศึกษาที่ขัดต่อ
ระเบยีบกฎหมาย การปฏบิติัหรอืละเวน้การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต การ
ละทิ้งหรือการทอดทิ้งหน้าที่ การพิจารณา
ความดีความชอบขดัต่อหลกัเกณฑวิ์ธกีารที่
กำาหนด การลว่งละเมิดสทิธเิดก็ การประพฤติ
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มิชอบในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
การประพฤติมิชอบในการคัดนักเรียนเข้า
เรียน การเรียก การรับหรือยอมจะรับเงิน 
หรอืทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดโดยมิชอบ 
การเบียดบัง ยักยอก หรือนำาทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยทุจริต การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณไม่โปร่งใส การเบิกจ่าย
เงินนอกงบประมาณไม่โปร่งใส การดำาเนิน
การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส การใช้ข้อสอบ
เอื้อเฉพาะผู้ที่ตนหรือคณะสอนพิเศษ การ
เสนอผลงานทางวิชาการเป็นเท็จ และการ
ตดัสนิผลการเรยีนโดยไม่เปน็ธรรมแกน่กัเรยีน

จากการศกึษาผลงานวิจยัดังทีก่ลา่ว
มาจะเหน็ลกัษณะของการทจุรติคอรปัชัน่และ
การประพฤติมิชอบในวงราชการตามกรอบ
ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดังนี้ 
1) ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ การทำาหรือการ
ใชเ้อกสารปลอม การใชเ้วลาราชการไปหาผล
ประโยชน์แก่ตนเอง การใช้เวลาราชการไป
ปฏบิตังิานสว่นตัว การออกคำาสัง่สถานศกึษา
ที่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย การปฏิบัติหรือ
ละเวน้การปฏิบัติหนา้ท่ีโดยมชิอบ หรือทุจริต 
การละทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ที ่การประพฤตมิิ
ชอบในการคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้เรยีน 2) ดา้น
บุคลากรได้แก่ การพิจารณาความดี ความ
ชอบขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่กำาหนด การ
ประพฤตมิชิอบในการคดัเลอืกบคุคลเขา้รบั
ราชการ ความผิดกรณีชู้สาว ความผิดทาง
เพศต่อเด็ก 3) ด้านบริหารวิชาการ ได้แก่ 
การใช้ข้อสอบเอื้อผู้เรียนพิเศษ การเสนอ
ผลงานทางวชิาการทีเ่ปน็เทจ็ การตดัสนิผล

การเรียนโดยไม่เป็นธรรมแก่นักเรียน และ
การเอื้อประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ และ4) ด้านการบริหารงบประมาณ 
ไดแ้ก ่การเรยีกหรอืยอมรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ
หรือประโยชน์อ่ืนโดยมิชอบ การเบียดบัง
หรือการยักยอก หรือนำาทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชส้ว่นตวัโดยทจุรติ การนำาสิง่ของ
และพาหนะของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่โปร่งใส การ
ทจุรติการจดัซือ้จดัจา้งโครงการอาหารเสรมิ 
(นม) สำาหรบันกัเรยีน โครงการอาหารกลาง
วันนักเรียน

ปญัหาการปฏบิตังิานการเงนิในสถาน
ศกึษาเปน็ทีท่ราบแลว้ว่าปญัหาดา้นการเงิน
เปน็ปญัหาทีพ่บไดบ้อ่ย การปฏบิตังิานการเงนิ
ของโรงเรยีนนัน้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับและมติคณะรัฐมนตรี ปรากฏ
วา่มหีลายเรือ่งทีโ่รงเรยีนปฏบิตัผิดิพลาดโดย
ไมเ่ขา้ใจหรอืรูแ้ตไ่มป่ฏบิตัจิงึเปน็ปญัหาเกดิ
ขึน้ มกีารทกัทว้งจากสำานกังานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ กระทรวงการคลงั และแมแ้ตห่นว่ย
งานที่อยู่ระดับเหนือโรงเรียนที่ไปตรวจแล้ว
พบปัญหาอยู่เป็นประจำา ไม่ว่าจะเป็นการ
เบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การนำาส่งเงิน การตรวจสอบและ
การรายงาน (กฤษณพงศ ์สายวรณ,์ 2548) 

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(2539) ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ปงีบประมาณ 2539 ผลการตรวจสอบทัว่ไป
ดา้นการเงนิ พบขอ้บกพรอ่ง ทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่



116

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 2 May – August 2013 

เงนิขาดบัญช ีไมม่หีลกัฐานทางการเงนิ เบกิ
เงนิเกนิสทิธปิระเภทเงนิสวสัดกิาร คา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทาง และคา่ตอบแทน จดัทำาบญัชี
ไมเ่รยีบรอ้ย ไมค่รบถว้นตามระเบยีบ ลกูหนี้
เงินยืมค้างชำาระนาน ยืมเงินมากเกินความ
จำาเป็น หลักฐานการจ่ายไม่เรียบร้อย การ
บรหิารและควบคมุพัสดไุม่รัดกุม ผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏบิตังิานหนา้ทีไ่มค่รบถว้น ไมม่กีาร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการรับเงินจ่ายเงินที่
บันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐานตามที่กำาหนด
ไว้ตามระเบียบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คน
เดยีวกนัทำาหนา้ทีร่บัจา่ยเงนิและบนัทกึบญัชี

กรใจเลศิ ปา่ไม ้(2548) ไดร้ายงานวา่
มขีา้ราชการครทูำาผดิวนิยัในปงีบประมาณ2548 
(1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548) 
กรณีทุจริต ด้านการเงิน พัสดุ จำานวน 122 
เรื่อง แม้แต่ในมหาวิทยาลัยประสาทสืบค้า 
(2552) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมักถูกฟ้อง
ในเรื่องเกี่ยวกับเงินรายได้และงบประมาณ 
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อธิการบดีถูก
ถอดถอน สภามหาวิทยาลัยถูกฟ้อง 

การทุจริตคอรัปช่ันและประพฤติมิ
ชอบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานการเงนิและพสัดุ
ของโรงเรียนที่กล่าวมานั้นพบว่าส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลในขณะที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้นยังปฏิบัติงานภายใต้การรับมอบอำานาจ
จากกรมเจา้สงักดัอยูซ่ึง่กรอบการใชอ้ำานาจ
และดลุยพนิจิตา่งๆ ยงัมขีอ้จำากดั แตข่ณะนี้
โรงเรยีนเปน็นติบิคุคลท้ังหมด ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ทำาให้เกิด
อำานาจภายในตนเองเพิม่ขึน้ เชน่ มาตรา 39 
(3) กำาหนดใหผู้้บริหารสถานศกึษาเปน็ผู้แทน
ของสถานศกึษา หรอืสว่นราชการในกจิการ
ทั่วไปรวมทั้งการจัดทำานิติกรรมสัญญาใน
ราชการสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ
มาและมอบอำานาจให้ ทั้งนี้ได้มีการกระจา
ยอำานาจทัง้ดา้นการบรหิารทัว่ไป การบรหิาร
บุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหาร
งบประมาณ แก่สถานศึกษาซึ่งอาจมีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญที่จะนำาไปสู่
ความลม้เหลวของคณุภาพการศกึษา ความ
ด้อยประสิทธิภาพในการจัดการ และนำาไป
สู่ความเสื่อมโทรมของสังคมการศึกษาใน
ระยะยาว ดังนั้นสถานศึกษาควรมีระบบ 
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อ
ป้องกันมิให้การทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นได้ 
จงึควรทีจ่ะตอ้งคดิถงึการบรหิารความเสีย่ง

จากปญัหาการทจุรติ คอรปัชัน่ การ
ประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติที่ผิดพลาด
ด้านงานการเงินในโรงเรียน ถือเป็นภัย
คุกคามอย่างรา้ยแรงทีมี่ผลตอ่การปฏบิตังิาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอาจ
มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู
ทำาให้คุณภาพการศึกษาลดลง ปัญหาด้าน
การเงินจึงเป็นประเด็นความเสี่ยงท่ีสำาคัญ
ของสถานศึกษา

การวิจัยและพัฒนา “รูปแบบการ
บรหิารความเสีย่งในการบรหิารงานการเงนิ
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และพัสดุของโรงเรียน” จึงมีความสำาคัญต่อ
การบรหิารและการจดัการในโรงเรยีน และเมือ่
ดำาเนนิการเสรจ็สิน้แลว้กจ็ะไดม้รีะบบ วิธกีาร 
กระบวนการป้องกันหรือการลดความเสี่ยง
ในการบรหิารงานการเงนิและพสัดโุรงเรยีน
มัธยมศกึษา ใหถ้กูตอ้งตามเจตนารมณข์อง
กฎหมาย และนโยบายแหง่รฐั สามารถสรา้ง
สังคมการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นสังคมที่มี
ดุลยภาพ สมานฉันท์ มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความพอเพียง

คำาถามการวิจัย

1. สภาพปัญหาการบริหารความ
เส่ียงการบรหิารการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีน
มัธยมศึกษาครอบคลุมอะไรบ้าง

 2. รูปแบบการบริหารความเส่ียง
การบริหารการเงินและพัสดุในโรงเรียน
มัธยมศึกษามีองค์ประกอบและขั้นตอน
ดำาเนินการอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนา
รปูแบบการบรหิารความเสีย่งการบรหิารการ
เงินและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ความสำาคัญของการวิจัย

1. ได้รูปแบบการบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเงินและพัสดุในโรงเรียน
มัธยมศกึษาเพ่ือใชเ้ปน็แนวทางใหห้นว่ยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำาไปพัฒนา การบริหาร
ความเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา

2. เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนา
ระบบการบรหิารการเงนิและพัสดใุหโ้ปรง่ใส
ไดม้าตรฐานตามแนวนโยบายแหง่รฐัเพือ่ให้
เกิดความชอบธรรมแก่นักเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

 กำาหนดขอบเขตของการวิจัยมุ่งไป
ที่การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเงินและพัสดุของโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปญัหาการ
บรหิารความเสีย่งการบรหาิรการเงนิและพสัดุ
ในโรงเรยีน มธัยมศกึษา โดยการสอบถามผู้
บรหิารและคร ูเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและพส ัดใุน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำา
นกังานคณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ปีการศึกษา 2553 ในภาคตะวันออกเฉยีง
เหนอืทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งจำานวน 60 โรงเรียน 
เกี่ยวกับ 1) สภาพปญหาการบริหารความ
เสีย่งการบรหิารการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีน 
2) ระดับความรุนแรงและโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทดลองรูปแบบในโรงเรียนกนัทรารมณ ์อำาเภอ
กนัทรารมย ์จงัหวดั    ศรสีะเกษ เปน็สำาคญั
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ได้ศึกษา สังเคราะห์ หลักการ 
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 
โครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความ
เสี่ยงด้านการเงินและพัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบ และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูป
แบบ นำามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุติฐานของการวิจัย

สมมตุฐิานรูปแบบการบริหารความ
เส่ียงการบรหิารการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา

ในการบรหิารความเส่ียงการบรหิารการ
เงนิและพสัดใุนโรงเรยีน ครอบคลมุขอบขา่ยภาระ
กิจการบรหิารงานการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา 4 ด้านได้แก่ (1) การบริหารการ
เงินตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(2)
การบริหารการเงนิและบญัช(ี3)การบรหิารงาน
พสัดแุละสนิทรพัย ์และ (4)การประเมนิผลการ
ดำาเนนิงานการเงินและพสัด ุและสอบถามเกีย่ว
กบัแนวทางหรอืวธิกีารทีโ่รงเรยีนไดเ้คยใชแ้กไ้ข
ปญัหาการบรหิารความเส่ียงการบรหิารการเงนิ
และพัสดุในโรงเรียน เพื่อให้เห็นความเป็นมา
ของการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเงิน

และพสัดขุองโรงเรยีนมธัยมศกึษา และกำาหนด

กรอบแนวคดิใหส้อดคลอ้งกับวัตถปุระสงคข์อง

การพัฒนารูปแบบสมมุติฐาน

ขัน้ตอนท่ี 2 เชญิผู้เชีย่วชาญจำานวน 

24 ท่านมาทำาการสนทนากลุ่ม ในวันที่ 26 
เดอืนมนีาคม พ.ศ.2554 ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนกนัทรารมณ ์โดยผูวิ้จัยเสนอผลการ
วจิยัในขัน้ตอนที ่1 ใหผู้เ้ชีย่วชาญไดร้บัทราบ 
และขอความคิดเห็นหรือข้อมูลบ่งชี้ระดับ
ปญัหาการบรหิารความเสีย่งการบรหิารการ
เงนิและพสัดเุพิม่เตมิแล้วนำาเสนอสมมุติฐาน
รูปแบบการบริหาร ใหผู้เ้ชีย่วชาญทราบเพือ่ขอ
ความเหน็และประเมนิตรวจสอบความเท่ียง
ตรงด้วยการตอบแบบสอบถามว่าถูกต้อง 
สมบูรณ์ ปฏิบัติได้ และมีประโยชน์หรือไม่

จากนั้นร่วมกันระดมแสดงความ
คิดเห็นปรับปรุงรูปแบบการบริหารความ
เสีย่งการบรหิารการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีน
มธัยมศึกษา แล้วให้ผู้เชีย่วชาญประเมนิตรวจ
สอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ปฏิบัติได้และ
มีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองบริหารรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงการบริหารการเงิน
และพสัดใุนโรงเรยีนมธัยมศกึษา ทีโ่รงเรยีน
กันทรารมณ์ อำาเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยการ

1. เลอืกกรรมการบรหิารฝา่ยตา่งๆ 
เพื่อให้กรรมการกำาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมาย และบทบาทหน้าที่
ของกรรมการฝ่ายต่างๆ

2. ให้กรรมการทดลองแก้ปัญหา1-
2 ปัญหาในระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน

3. ประเมินผลรูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงการบริหารการเงินและพัสดุใน
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โรงเรยีนมธัยมศกึษา ดว้ยการสอบถามความ
คดิเหน็ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
การบรหิารการเงนิและพสัดโุรงเรยีนกนัทรา
รมณ์ ที่มีต่อรูปแบบบริหารหลังจากทดลอง
บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสม การมีส่วน 
ร่วมของครู ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
งานการเงินและพัสดุ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และประโยชน์ของรูปแบบการ
บรหิารแลว้ปรบัปรงุรปูแบบเปน็ครัง้สดุทา้ย        

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและนำาเสนอรูป
แบบการบริหารความเสี่ยงการบริหารการ
เงินและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผลการวิจัย

1. ได้รูปแบบการบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเงินและพัสดุในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
สามารถนำาไปปฏบิตัไิดแ้ละมปีระโยชนม์าก 
(ดังภาพประกอบในบทคัดย่อ)         

รูปแบบการบริหารความเส่ียงการ
บรหิารการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
มีองค์ประกอบคือ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งการบริหาร
การเงินและพัสดุ คณะอนุกรรมการการ
บริหารความเสี่ยงการบริหารการเงินและ
พัสดุ 3 ฝ่ายได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและพัสดุ 
(2)คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหา
ความเสี่ยงทางการเงินและพัสดุและ(3) 
คณะอนุกรรมการติดตาม/ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานความเสี่ยงทางการเงินและพัสดุ 

2.ได้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการ
บรหิารความเสีย่งการบรหิารการเงนิและพสัดุ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของผู้บริหารและครู
เจ้าหน้าที่การเงินอภิปรายผล

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงการ
บรหิารการเงนิและพสัดใุนโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ท่ีวจัิยได ้พบวา่ มคีวามถูกต้อง เหมาะสม ครู
มสีว่นรว่มในการแกป้ญัหาการบรหิารงานตาม
รูปแบบส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานมากที่สุด การบริหารตามรูปแบบการ
บรหิารสามารถแกป้ญัหาไดม้าก มปีระโยชน์
สามารถนำาไปใชด้ำาเนนิการได ้ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ในการพัฒนารูปแบบคร้ังนีไ้ดพั้ฒนาขึน้จาก
การศึกษา เอกสารวิชาการและทฤษฎีเกี่ยว
กับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการ
ศึกษาจริยธรรมความมั่นคงในการทำางาน
ขององักฤษ (Higher Education Institution 
Ethics Integrity At Work, 2004) สว่นงาน
สาธารณะ รัฐบาลสก๊อตแลนด์ (The Scot-
tish Government Public Sector, 2007) 
สำานกัตรวจสอบภายในองคก์ร(Committee 
of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO, 2008)) 
ธารสดุา อมรเพชรกลุ(2546) เกษม ภู่เจรญิ
ธรรม (2549) ประกอบ กุลเกลี้ยง (2549) 
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (2550) เฟื่อง
ฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ (2550) อรัญ โสตถิ
พันธ์ (2550) จนนำามาสู่การตั้งสมมุติฐาน
รูปแบบบริหาร เพื่อแก้ปัญหาการบริหาร
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ความเสี่ยงการบริหารการเงินและพัสดุของ
โรงเรยีน จากนัน้กไ็ดศ้กึษาปญัหาการบรหิาร
ความเสี่ยงการบริหารการเงินและพัสดุใน
โรงเรยีน และมกีารประชมุสมัมนาผูเ้ชีย่วชาญ
และการเสนอปัญหาจากประสบการณ์ใน
การทำางานของแต่ละท่านเพิ่มเติมจากการ
ศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน จาก
น้ันได้มีการตรวจสอบความเทีย่งตรงของรปู
แบบจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ
มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงและที่สำาคัญยิ่งคือได้นำารูป
แบบบริหารไปทดลองปฏิบัติบริหารจริงที่
โรงเรียนกันทรารมณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน
อนัดบั1 ของประเทศ เป็นโรงเรียนยอดนยิม 
โดยการเสนอของบรษิทัทีท่ำาการประเมนิ ได้มี
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรปูแบบจาก
ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารอีก
ครัง้ผลปรากฏวา่รปูแบบการบรหิารใชไ้ดผ้ล
ด ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วลิเลอร์ (Willer, 
1986) คีพ (Keeves, 1988) ถวัลย์รัฐ วร
เทพพฒุพงษ ์(2540) และไดร้บัการรับรอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกใน
รอบที่ 3 จากสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) และอุทุมพร จามรมาร 
(2541) ที่กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบที่ดี
มีส่วนสำาคัญ 2 ส่วน คือ การสร้างรูปแบบ
และการตรวจสอบความความเทีย่งตรงของ
รูปแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบ
บนัน้ๆ สำาหรบัการวจิยันีย้งัไดม้กีารทดลอง
บริหารตามรปูแบบท่ีปรบัปรงุมาแลว้ไดผ้ลอ

ย่างดีมาก จึงเป็นเหตุที่ทำาให้มั่นใจได้ว่ารูป
แบบการบริหารความเสี่ยงการบริหารการ
เงินและพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ความถกูตอ้ง สมบรูณ ์สามารถนำาไปปฏบิตัิ
ได้และมีประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรกำาหนดนโยบายให้แต่ละสถานศึกษามี
การบริหารตามรูปแบบนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1. ควรนำารูปแบบจากงานวิจัยนี้
ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงการบริหาร
การเงนิและพัสดุในโรงเรยีนมธัยมศึกษาอืน่ 
เพือ่การบรหิารจดัการการเงนิและพสัดอุยา่ง
มีประสิทธิภาพ

 2. การนำารูปแบบไปใช้ในโรงเรียน
ตอ้งปรบัให้เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย

 1. ควรวิจัยติดตามผลการใช้รูป
แบบในสถานศึกษาต่างๆ ที่นำารูปแบบการ
บริหารไปใช้

 2. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในด้านวิชาการ ด้านหลักสูตรและการสอน 
และด้านการบริหารทั่วไป
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การพัฒนารูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณี
ศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV)
THE DEVELOPMENT OF DIFFUSION FOR ADOPTION MODEL 
ON EDUCATIONAL INNOVATION: CASE STUDY OF TEACHER’S 
TV PROGRAM (TTV)

ฐิติชัย รักบำารุง1, พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ2, ทิพย์เกสร บุญอำาไพ3 

Thitichai luckbumrung1, Pongpasert hoksuwan2, Tipkeysorn Boonumpai3 

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) พฒันารปูแบบการแพรเ่พือ่การยอมรบันวัตกรรม
การศึกษา: กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 2) ประเมินรับรองรูปแบบการแพร่เพื่อ
การยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีดำาเนินการวิจัยประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสาร หลักการทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การวิเคราะห์ระบบการแพร่ รายการโทรทัศน์
ครู (TTV) ปัจจุบัน 3) การวิเคราะห์การแพร่รายการโทรทัศน์ครูโดยใช้การเก็บข้อมูลด้าน
ปริมาณจากแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม 4) การพัฒนาร่างรูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณี
ศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 5) การตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการแพร่
เพือ่การยอมรบันวตักรรมการศกึษา: กรณศีกึษา รายการโทรทศันค์ร ู(TTV) โดยการสนทนา
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ 6) การนำารปูแบบการแพรเ่พือ่การยอมรบันวตักรรมการศกึษา: กรณศึีกษา 
รายการโทรทัศนค์รู (TTV) ทีพั่ฒนาข้ึนไปยนืยนัและแสดงความคดิเหน็โดยประธานกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ของโครงการโทรทัศน์ครู (TTV) เพื่อมาปรับปรุง 7) การประเมินเพื่อรับรองรูป
แบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษารายการโทรทัศน์ครู (TTV) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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2,	3รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
1Ph.d.	Candidate	in	Innovation	and	Educational	Technology,	Faculty	of	Education,	Burapha	University
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กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยัได้แก่ 1) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมข้อมลูดา้น
ปรมิาณ จำานวน 2,368 คน และดา้นคุณภาพ จำานวน 303 คน จากกลุ่มคร ูผูบ้รหิาร นสิิต/
นักศึกษาครู และผู้ปกครองทั่วประเทศ 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
คอื ผู้เชีย่วชาญดา้นนวตักรรมและ เทคโนโลยกีารศกึษา หรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง เปน็ผู้มคีวาม
รู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม จำานวน 10 ท่าน 3) กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการยนืยนัและแสดงความคิดเหน็ทีม่ตีอ่รปูแบบคอืประธานกรรมการฝา่ยตา่งๆ 
ในโครงการโทรทัศน์ครู จำานวน 6 ท่าน และ 4) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรับรองรูป
แบบ คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำานวน 
5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 1) แบบสอบถาม ระดับการยอมรับรายการ การ
รับชม ความต้องการที่มีต่อรายการโทรทัศน์ครู และความคิดเห็นที่มีต่อรายการโทรทัศน์
ครู 2) โครงสร้างคำาถามเพื่อการสัมภาษณ์เจาะลึกสำาหรับกลุ่มผู้บริหาร และแนวทางการ
สนทนากลุม่สำาหรบั คร ูนสิติ/นกัศกึษาครแูละผูป้กครอง 3) แบบสอบถามปลายเปดิสำาหรบั
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบร่างรูปแบบ 4) รูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการ
ศึกษา: กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 5) แบบสอบถามเพื่อยืนยันความเหมาะสม
ของรูปแบบ 6) แบบประเมินรับรองรูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: 
กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณี
ศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) มีองค์ประกอบหลักในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี (1) 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ (2) กระบวนการขั้นสื่อสารให้รู้ว่ามีรายการ
โทรทัศน์ครู (3) กระบวนการขั้นสื่อสารให้รู้ว่ารายการโทรทัศน์ครูดี (4) กระบวนการข้ัน
สือ่สารใหเ้กดิการตัดสนิใจยอมรับรายการ (5) กระบวนการขัน้สือ่สารใหเ้กดิการนำารายการ
ไปใช้ (6) กระบวนการขั้นสื่อสารให้เกิดการยืนยันการใช้รายการ 2) ผลการยืนยันรูปแบบ
การแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) จาก
ประธานกรรมการฝา่ยตา่งๆ ของโครงการโทรทัศน์คร ูพบว่ารปูแบบการแพรส่ำาหรบัผูบ้รหิาร
และครู มีความ“เหมาะสมมาก” (  = 4.39) รูปแบบการแพร่สำาหรับนิสิต/นักศึกษาครู มี
ความ“เหมาะสมมาก” (  = 4.43) และรูปแบบการแพร่สำาหรับผู้ปกครอง มีความ“เหมาะ
สมมาก” (  = 4.20) และในภาพรวมรูปแบบการแพร่มีความ“เหมาะสมมาก” (  = 4.34) 
3) ผลการประเมินรับรองรูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา 
รายการโทรทัศน์ครู (TTV) จากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมาก” (  = 4.32) 

คำาสำาคัญ:รูปแบบการแพร่, การยอมรับ, นวัตกรรมทางการศึกษา, โทรทัศน์ครู
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) To develop the diffusion for 
adoption model on educational innovation: case study of Teacher’s TV Program 
(TTV), 2) To evaluate and certify the diffusion for adoption model on educational  
innovation: case study of Teacher’s TV Program (TTV) by the specialists. The 
methods of this research were: 1) Review of literatures and researches by 
the content analysis method, 2) Analysis the diffusion system of Teacher’s TV  
Program (TTV) in the present, 3) Analysis the diffusion of Teacher’s TV Program 
(TTV) by using the questionnaire for quantitative data, using in-depth interview 
and focus group for the qualitative data, 4) Develop draft of the diffusion for 
adoption model on educational innovation: case study of Teacher’s TV Program 
(TTV), 5) Criticisms and debate the diffusion for adoption model on educational 
innovation: case study of Teacher’s TV Program (TTV) by the experts, 6) Each 
chairmen in the board of Teacher’s TV Program (TTV) confirm and comment 
on the diffusion for adoption model on educational innovation: case study of 
Teacher’s TV Program (TTV) and improved model from the result, 7) Evaluate 
and certify the diffusion for adoption model on educational innovation: case study 
of Teacher’s TV Program (TTV) by the specialists. 

The samples were: 1) An amount of 2,368 for the quantitative data and 
an amount of 303 for qualitative data from the executives, teachers, students and 
parent, around Thailand, 2) The sample 10 experts in innovation and educational 
technology or the involved fields for focus group, 3) The sample 6 chairmen 
in the board of Teacher’s TV Program (TTV) for confirm and comment on the 
diffusion for adoption model on educational innovation: case study of Teacher’s 
TV Program (TTV) and 4) The sample 5 specialists in innovation and educa-
tional technology or the involved fields for Evaluate and certify the diffusion for 
adoption model on educational innovation: case study of Teacher’s TV Program 
(TTV).The instruments used in this research were: 1) The questionnaires about 
the adopter categories, behavior to watch, comment and needs of Teacher’s 
TV Program (TTV), 2) The structure of In-depth interview for executives and the 
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questions of focus group for teachers, students and parent 3) The open-ended 
questionnaire for the expert, 4) the diffusion for adoption model on educational 
innovation: case study of Teacher’s TV Program (TTV), 5) The questionnaires 
about confirmation the model, and 6) The evaluate and certify forms.

The research results reveal that: 1) The diffusion for adoption model on 
educational innovation: case study of Teacher’s TV Program (TTV) are composed 
by (1) Philosophy, vision, mission and the objectives, (2) The process of com-
municate to knowledge about Teacher’s TV Program, (3) The process of com-
municate to advantage Teacher’s TV Program, (4) The process of communicate 
to except decision Teacher’s TV Program, (5) The process of communicate to 
implementation Teacher’s TV Program, (3) The process of communicate to con-
firmation Teacher’s TV Program 2) The chairmen confirm diffusion for adoption 
model on educational innovation: case study of Teacher’s TV Program (TTV) at 
“much appropriate”. 3) The specialists certify the diffusion for adoption model 
on educational innovation: case study of Teacher’s TV Program (TTV) at “much 
appropriate”.

Keyword:Diffusion Model, Adoption, Innovation in Education, Teacher’s TV Program

บทนำา

ผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรก 
(สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2553) พบ
วา่ มาตรฐานดา้นคร ูโรงเรยีนสว่นใหญไ่มไ่ด้
มาตรฐานในมาตรฐานที่ 8 คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
จำานวนครูตามเกณฑ์ และ ครูมีการจัดการ
เรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพเนน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญั มาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะใน
การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้

พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง จากผลดงักลา่ว
สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาว่ายังไม่เป็นที่
น่าพอใจ การยกคุณภาพ การศึกษาจึงต้อง
พฒันาทัง้ระบบ สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการ
ศกึษาในทศวรรษทีส่องป ี2552 - 2561 เนน้
ให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เพ่ิมโอกาสทางการศกึษานำาไปสูก่ารพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ส่งเสริมคุณภาพ
ครูยุคใหม่ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ก้าวทันกับสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
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ไป (สำานักงานเลขาธิการ สภา-การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ป ี
2553 - 2555 สำานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำาเนิน
การโครงการ Teacher’s TV มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ชว่ยพฒันาคณุภาพครกูระตุน้ใหค้ร ูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดการพัฒนาตนเอง 
แนวคดิของรายการมจีดุเริม่ต้นจากความสำาเรจ็
การดำาเนนิรายการโทรทศัน์ครปูระเทศองักฤษ 
เปน็การคดัการสอนหรือการปฏบิัติทีด่ีที่สดุ 
(Best Practices) นำาเอาสถานการณท์ีมี่อยู่
จรงิมาให้ได้รบัชมโดยใช้เทคโนโลยีโทรทศัน ์
ก่อให้เกิดการพฒันาตนเองทางวชิาชพี (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553) 
ดงันัน้ลกัษณะของรายการ ถอืเปน็นวตักรรม
การศึกษาทีถ่กูใชใ้นประเทศองักฤษ และนำา
เขา้มาใชก้บัประเทศไทยโดยมกีลุม่เปา้หมาย
เฉพาะคือ ผู้บริหาร ครู นิสิตนักศึกษาครู
และผู้ปกครอง โดยมีช่องทางการเผยแพร่
ผา่นโทรทศันอ์นิเทอรเ์นต็ ชอ่งโทรทศันก์าร
ศึกษา ETV ออกอากาศทาง truevisions 
ช่อง สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รายการ “ครูมือ
อาชีพ” นับได้ว่ารายการโทรทัศน์ครูได้เข้าสู่
กระบวนการแพรน่วตักรรม เพือ่ใหก้ลุม่เปา้
หมายยอมรับ

จากการสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
ดา้นการประกนัคณุภาพแยกตามฝา่ยพบวา่
ฝ่ายเครือข่ายโทรทัศน์ครู มีผลการประเมิน
ไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐานทกุดา้น ซึง่ประกอบ

ดว้ย ดา้นการควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบ
คณุภาพ และดา้นการประเมนิคณุภาพ และ
จากผลการประเมินดังกลา่วได้มีข้อเสนอแนะ
เพือ่การพฒันาคุณภาพการดำาเนินโครงการ
คือควรพัฒนาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึน้ ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะพฒันารูป
แบบการแพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการ
ศกึษา: กรณศีกึษา รายการโทรทศันค์ร ู(TTV) 
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์หลักโครงการรายการ
โทรทัศน์ครู ยุทธศาสตร์หลักที่ 4 ผลักดัน
การแพร่รายการโทรทัศน์ครูให้เข้าถึงกลุ่ม 
เปา้หมาย และยทุธศาสตรห์ลกัที ่1 ผลกัดนั
และสง่เสริมใหค้รูพฒันาคณุภาพการเรียนการ
สอน การบรหิารและการนเิทศ (คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2553) อันจะ
นำาไปสูก่ระบวนการแพรน่วตักรรมการศกึษา
ที่ยอมรับ และสามารถผสมผสานกลมกลืน
กบัชวีติและความเปน็อยูต่ามบรบิทของสงัคม
ไทยในวงการวิชาชีพครู ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการแพร่เพื่อ
การยอมรบันวตักรรมการศกึษา: กรณศีกึษา
รายการโทรทัศน์ครู (TTV)

 2. เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการ
แพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: 
กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูลด้านปริมาณ จำานวน 2,368 คน 
ได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอนและด้าน
คุณภาพ จำานวน 303 คน ได้มาจากการ
สุม่แบบเจาะจง จากกลุม่คร ูผูบ้รหิาร นสิติ/
นักศึกษาครู และผู้ปกครองทั่วประเทศ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรม
และ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เกีย่วกบัการแพร ่และการยอมรบันวตักรรม 
จำานวน 10 ท่าน 

3. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการยนืยนัและ
แสดงความคดิเหน็ทีม่ตีอ่รปูแบบคอืประธาน
กรรมการ ฝ่ายต่างๆ ของโครงการโทรทัศน์
ครู จำานวน 6 ท่าน 

4. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการประเมิน
รับรองรปูแบบคอืผูท้รงคณุวฒุดิา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยกีารศกึษา หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
จำานวน 5 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

1. แบบสอบถาม ระดับการยอมรับ
รายการ การรับชม ความต้องการที่มีต่อ
รายการโทรทัศน์ครู และความคิดเห็นท่ีมี
ต่อรายการโทรทัศน์ครู 

2. แนวคำาถามเพื่อการสัมภาษณ์
เจาะลึกสำาหรับกลุ่มผู้บริหาร และสนทนา

กลุ่มสำาหรับ ครู นิสิต/ นักศึกษาครูและ ผู้
ปกครอง 

3. แบบสอบถามปลายเปดิสำาหรบัผู้
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบร่างรูปแบบ 

4. รูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับ
นวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา รายการ
โทรทัศน์ครู (TTV) 

5. แบบสอบถามเพื่อยืนยันความ
เหมาะสมของรูปแบบ

6. แบบประเมินรับรองรูปแบบการ
แพร่เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: 
กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

1. ศึกษาเอกสาร หลักการทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 

2. วเิคราะหร์ะบบการแพร ่รายการ
โทรทัศน์ครู (TTV) ปัจจุบัน 

3. วเิคราะหก์ารแพรร่ายการโทรทศัน์
ครูโดยใช้การเก็บข้อมูลด้านปริมาณจาก
แบบสอบถาม การเกบ็ขอ้มูลด้านคณุภาพจาก
การสมัภาษณเ์จาะลกึ และการสนทนากลุม่ 

4. พัฒนาร่างรูปแบบการแพร่เพื่อ
การยอมรบันวตักรรมการศกึษา: กรณศีกึษา 
รายการโทรทัศน์ครู (TTV)

5. ตรวจสอบ ปรบัปรงุคณุภาพของ
รูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
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6..นำารปูแบบการแพรท่ีพ่ฒันาขึน้ให้
ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ ของโครงการ
โทรทัศน์ครูยืนยันและแสดงความคิดเห็น 
เพื่อนำามาปรับปรุง 

7. ประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการ
แพร่เพ่ือการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: 
กรณีศึกษารายการโทรทัศน์ครู (TTV) โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่า 
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่ความเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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รปแบบู การแพร่เพื�อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) 

 ปรัชญา  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  วัตถุประสงค์  

ผู้บริหาร ครู นิสิต/นักศึกษา ผู้ปกครอง 

กิจกรรม : ประชาสัมพนัธ์การมีและ

ตาํแหน่งที�อยู่ของTTV โดยผ่านชอ่ง

ทางการสื�อสาร การประกาศ ข่าวจาก

หน่วยงาน ผูน้าํทางความคดิ ผูแ้ทน

การเปลี�ยนแปลงและกลุ่มบา้น 

ศูนย์ส่งเสริมการแพร่และการ

ยอมรับรายการโทรทัศน์ครู 

  
ประเมนิ 

การรับรู้ 

ไมรู้่ สื�อสารใหรู้้ว่ามีรายการโทรทศันค์รู 

รูปแบบ AIDM+ HI 

ขั�น               

Knowledge 

รูปแบบ AIDM+ HI รูปแบบ AIDM                         รูปแบบ HI + UP 

ช่องทางการสื�อสาร ช่องทางจากภายนอก                         - สื�อมวลชน : โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์วทิยุ นิตยสาร  สื�ออินเทอร์เน็ต                                               
หน่วยงาน : เขตพืนที�การศกึษา� /โรงเรียน/ มหาวทิยาลยั                        

กลุ่มบ้าน : (Home Group) หน่วยงาน : โรงเรียนแยกยอ่ยเป็นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชมรมผูป้กครอง   

- ผูน้าํทางความคิด: ผูอ้าํนวยการเขตพนืที�การศึกษา ผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูในโรงเรียน                                                               �บุคคล  

บุคคล: ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้/ผูป้กครอง                                                                                                                                                  

(Cosmopolite Channel)  รู้ 

กิจกรรม : เสนอขอ้ด ีวิธีใช ้TTV ผลดี

จากการใช ้สร้างทศันคติที�ดีโดยผูน้าํ

ทางความคิดและผูแ้ทนการ

เปลี�ยนแปลงเสนอคุณลกัษณะของ

รายการ หน่วยงานจัดกิจกรรมเผยแพร่

ครูที�ไดน้าํ TTV ไปใชแ้ลว้เกิดผล 

  
ประเมนิ 

การจูงใจ 

ไมจู่งใจ 

จูงใจ 

ขั�น                  

Decision 

สื�อสารให้เกิดการตดัสินใจยอมรับรายการโทรทศัน์ครู 

(Localite Channel)  

กิจกรรม : รับสมคัรสมาชิกฯ ใน

รูปแบบและสถานที�ซึ�งสอดคลอ้งกบั

วิถชีีวติ โดยผูน้าํทางความคิดผูแ้ทน

การเปลี�ยนแปลงชว่ยกระตุน้ ช่องทางการสื�อสาร    ช่องทางในทอ้งถิน�                           - สื�อระหวา่งบคุคล : สื�อสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูม้อีาํนาจ เพื�อน                                               

บุคคล  

บุคคล: ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้/ผูป้กครอง                                                                                            

ปฏเิสธ 

ยอมรับ 

  
ประเมนิ 

การตัดสินใจ 

สื�อสารให้รู้ว่ารายการโทรทศัน์ครูดี 

 

 

- สื�อระหว่างบคุคล : ระหวา่งหน่วยงานและผูร้ับชมรายการ สื�อเฉพาะกิจ : DVD CD SMS Hotline จดหมายขา่ว   

               - ผูน้าํทางความคิด: ผูอ้าํนวยการเขตพนืที�การศึกษา ผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูในโรงเรียน                                                               �

“””””””” - ผูแ้ทนการเปลี�ยนแปลง: ศึกษานิเทศก ์หัวหน้านกัศกึษาแตล่ะสาขา นายกสมาคมผูป้กครอง 

บุคคล  

กลุ่มบ้าน : (Home Group) หน่วยงาน : โรงเรียนแยกย่อยเป็นแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชมรมผูป้กครอง   

ขั�น                

Persuasion 

หน่วยงาน : เขตพืนที�การศกึษา� /โรงเรียน/ มหาวทิยาลยั                                                                                                                                                        
               - ผูน้าํทางความคิด: ผูอ้าํนวยการเขตพนื� ที�การศึกษา ผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูในโรงเรียน                                                               

“””””””” - ผูแ้ทนการเปลี�ยนแปลง: ศึกษานิเทศก ์หัวหน้านกัศึกษาแตล่ะสาขา นายกสมาคมผูป้กครอง 
กลุ่มบ้าน : (Home Group) หน่วยงาน : โรงเรียนแยกย่อยเป็นแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชมรมผูป้กครอง   

สื�อสารให้เกิดการนาํรายการโทรทศันค์รูไปใช ้

    การแพร่รายการสู่กลุ่มเป้าหมาย 

- ผูแ้ทนการเปลี�ยนแปลง: ศึกษานิเทศก ์หัวหน้านักศกึษาแตล่ะสาขา นายกสมาคมผูป้กครอง 

ช่องทางการสื�อสาร    ช่องทางในทอ้งถิน�                          (Localite Channel)  

หน่วยงาน : เขตพืนที�การศกึษา� /โรงเรียน/ มหาวทิยาลยั                                                                                                                                                        

บุคคล: ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้/ผูป้กครอง                              

ช่องทางการสื�อสาร    ช่องทางในทอ้งถิน�                          (Localite Channel)   

- สื�อเฉพาะกิจ : จดหมายขา่ว  สื�อระหว่างบุคคล การสนทนาระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูมี้อาํนาจ ศกึษานิเทศก ์ เพื�อน 
หน่วยงาน : เขตพนืที�การศกึษา� /โรงเรียน/ มหาวทิยาลยั                           
              - ผูน้าํทางความคิด: ผูอ้าํนวยการเขตพนืที�การศึกษา ผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูใ� นโรงเรียน                                                               

“”””””””- ผูแ้ทนการเปลี�ยนแปลง: ศึกษานิเทศก ์หัวหน้านกัศกึษาแตล่ะสาขา นายกสมาคมผูป้กครอง 

บุคคล  

กลุ่มบ้าน : (Home Group) หน่วยงาน : โรงเรียนแยกย่อยเป็นแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชมรมผูป้กครอง                                                                                                
บุคคล: ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้/ผูป้กครอง                                                                                  

ขั�น  

Implementation 

ขั�น  

Confirmation 

ใช้ในชีวิตประจําวัน 

สื�อสารให้เกิดการยืนยนัการใชร้ายการโทรทศัน์ครู 

ช่องทางการสื�อสาร ช่องทางจากภายนอก                         - สื�อมวลชน : โทรทศัน์ หนังสือพมิพ ์วิทยุ นิตยสาร  สื�ออินเทอร์เน็ต                      (Cosmopolite Channel)  
หน่วยงาน : เขตพืนที�การศกึษา� /โรงเรียน/ มหาวทิยาลยั                                                                                                                                                        

              - ผูน้าํทางความคิด: ผูอ้าํนวยการเขตพนืที�การศึกษา ผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูในโรงเรียน                                                               �

“”””””””- ผูแ้ทนการเปลี�ยนแปลง: ศึกษานิเทศก ์หัวหน้านักศึกษาแตล่ะสาขา นายกสมาคมผูป้กครอง 

บุคคล  

กลุ่มบ้าน : (Home Group) หน่วยงาน : โรงเรียนแยกย่อยเป็นแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชมรมผูป้กครอง                                                                                                                               
บุคคล: ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้/ผูป้กครอง                  

กิจกรรม : กระตุ้นและติดตามผลที�

เกดิจากการนาํไปใช้ อาํนวยความ

สะดวกในการคน้หารายการจดั

โครงการตดิตามผลการใช ้ 

กิจกรรม : สนับสนุนติดตามผลการ

ใชอ้ย่างต่อเนื�อง ประกาศ ข่าว มอบ

รางวลั เกียรตบิตัร ประกวดผลงาน 

สร้างตน้แบบ 

ไมน่าํไปใช ้

นาํไปใช ้

  
ประเมนิ 

การนาํไปใช ้

ไมยื่นยนั 
  
ประเมนิ 

การยืนยนั 

ยืนยนั 
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ผลการวิจัย

1. รูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับ
นวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา รายการ
โทรทศันค์ร ู(TTV) ประกอบดว้ย (1) ปรชัญา 
วิสัยทัศน์ พันธ-กิจ วัตถุประสงค์ (2) ขั้น
สื่อสารให้รู้ว่ามีรายการโทรทัศน์ครู (3) ขั้น
สื่อสารให้รู้ว่ารายการโทรทัศน์ครูดี(4) ขั้น
สื่อสารให้เกิดการตัดสินใจยอมรับรายการ 
(5) ขัน้สือ่สารใหเ้กดิการนำารายการไปใช ้(6) 
ขั้นสื่อสารให้เกิดการยืนยันการใช้รายการ

2. ผลการยืนยันรูปแบบการแพร่
เพื่อการยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณี
ศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) จาก
ประธานกรรมการฝ่าย ต่างๆ ของโครงการ
โทรทศันค์รู เมื่อแบง่รปูแบบตามแตล่ะกลุ่ม
เป้าหมายพบว่ารูปแบบการแพร่สำาหรับ
ผู้บริหารและครู มีความ“เหมาะสมมาก”  
(  = 4.39) รูปแบบการแพร่สำาหรับนิสิต/
นักศึกษาครูมีความ“เหมาะสมมาก” (  = 
4.43) และรปูแบบการแพรส่ำาหรบัผูป้กครอง 
มีความ“เหมาะสมมาก” (  = 4.20) และ
ภาพรวมรปูแบบการแพรมี่ความ“เหมาะสม
มาก” (  = 4.34) 

 3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบ
การแพรเ่พือ่การยอมรบันวตักรรมการศึกษา: 
กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมาก” 
(  = 4.32) 

การอภิปรายผล 

1. รูปแบบการแพร่เพื่อการยอมรับ
นวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา รายการ
โทรทศัน์ครู (TTV) องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย

1. ขัน้สือ่สารใหรู้ว้า่มรีายการโทรทศัน์
คร ู1) กลุม่ผูบ้รหิาร ใชร้ปูแบบการแพรแ่บบ
องิอำานาจเบือ้งสงู โดยกลุม่ผูม้อีำานาจสามารถ
ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เป็น
ผู้สื่อสารเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมให้กลุ่มผู้ใต้
บังคับบัญชาได้ทราบรายละเอียด 2) กลุ่ม
คร ูใชร้ปูแบบการแพรแ่บบองิอำานาจเบือ้งสงู 
และแบบมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ จงรักษ์ แจ้งยุบล (2545) พบว่า
ปจัจยัทีท่ำาใหค้รสูงัคมศกึษายอมรบันวตักรรม
มากที่สุดคือมีการฝึกอบรม บรรยากาศเอื้อ
ต่อการใช้ ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน และ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนครู 3) 
กลุ่มนิสิต/นักศึกษาครู ใช้รูปแบบการแพร่
แบบอิงอำานาจเบื้องสูง และการแพร่แบบ
มนุษยสัมพนัธ ์สอดคล้องกับทฤษฎพีฒันาการ
ของฮาวิกเฮอร์ส (Havighurst, 1972) วัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น ช่วงอายุ 18-30 ปี ให้ความ
สำาคัญกับการประกอบอาชีพ และแสวงหา
กลุม่ทางสงัคม 4) กลุม่ผูป้กครอง ใชร้ปูแบบ
การแพร่แบบมนุษย-สัมพันธ์ และการแพร่
แบบอิงประชากรผู้ใช้นวัตกรรม สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ลกัษณา บญุนมิติร (2542) 
พบวา่บทบาทของผูป้กครองและครทูีส่ง่เสรมิ
การเรยีนภาษาองักฤษมคีวามสมัพนัธใ์นทาง
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บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ขัน้ส่ือสารใหรู้ว่้ารายการโทรทัศน์
ครดู ีเปน็การนำาเสนอคุณลกัษณะของรายการ
โทรทัศน์ครู โดยกลุ่มผู้บริหารมีสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Change Agency) 
เป็นหน่วยงานหลักทำาหน้าที่ให้เกิดการ
เปลีย่นแปลง ศกึษานเิทศก ์(Change Agent) 
เปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง และผูอ้ำานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา(Opinion Leader) เป็น
ผู้นำาทางความคิด สำาหรับกลุ่มครูมีโรงเรียน
เป็นChange Agency ศึกษานิเทศก์ เป็น 
Change Agent และผู้บริหารโรงเรียนเป็น 
Opinion Leader โดยภายในโรงเรียนครู
จะแยกออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 
Home group สอดคล้องกับคำากล่าวของ 
สำาลี ทองทิว (2544) ที่กล่าวว่า กลุ่มบ้าน
หรือ Home group เป็นการตัดสินใจเรียน
รู้และมองผลกระทบที่เกิดขึ้นเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ด้านนิสิต/นักศึกษาครู 
มหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์
เป็น Change Agency หัวหน้านักศึกษา
แต่ละสาขาเปน็ Change Agent และอาจารย์
เป็น Opinion Leader แนะนำาให้เห็นความ
สำาคัญของวิชาชีพ สำาหรับกลุ่มผู้ปกครองมี
โรงเรยีนเปน็ Change Agency นายกสมาคม
ผู้ปกครองเป็น Change Agent ผู้บริหาร
โรงเรียน และครู เป็น Opinion Leader 
โดยมีชมรมผูป้กครองเปน็กลุม่บา้น (Home 
group) มีส่วนร่วมในการพิจารณายอมรับ
รายการ และนำาไปสู่การนำารายการไปใช้ 

3. ขั้นสื่อสารให้เกิดการตัดสินใจ
ยอมรับรายการ ขั้นนี้ Change Agency, 
Change Agent และ Opinion Leader 
แต่ละกลุ่มทำาหน้าที่เสนอคุณลักษณะสร้าง
ทศันคตทิีดี่กระตุน้ให้เกดิการพจิารณายอมรบั
รายการและสมคัรเปน็สมาชกิ ผา่นสถานทีท่ี่
สอดคล้องกบัวถิีชวีิต เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
และศูนย์ส่งเสริมการแพร่และการยอมรับ
รายการโทรทัศน์ ตรงกับวิลเบอร์ แชรมม์ 
(Wilbur Schramm, 1973) กล่าวว่าเมื่อ
ผู้รับสารทราบและสนใจเน้ือหาของสารน้ัน
จะทำาการประเมินประโยชน์และแสวงหา
ข่าวสารที่เอื้อต่อชีวิตประจำาวัน การเรียนรู้ 
และการประกอบอาชีพการงาน 

4. ขั้นสื่อสารให้เกิดการนำารายการ
ไปใช้ ข้ันนี้ Change Agency ทำาหน้าที่
ติดตามผลจากการนำาไปใช้ และ Change 
Agent และ Opinion Leader ร่วมติดตาม
ผล มีระบบการจำาแนกค้นหารายการโดย
แตล่ะกลุม่มีโครงการและกิจกรรมตดิตามผล 

5. ขัน้สือ่สารใหเ้กดิการยนืยนัการใช้
รายการ ขั้นนี้ Change Agency ทำาหน้าที่
ติดตามผลจากการนำาไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
Change Agent และ Opinion Leader 
มีหน้าท่ีสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมและ
นำาผลที่เกิดจากการใช้มาร่วมประกวด การ
รับมอบรางวัลจากผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการ
ศกึษา รวบรวมเปน็สือ่เฉพาะกจิเผยแพรผ่า่น
สือ่มวลชน สือ่ระหวา่งบคุคล สือ่อนิเทอรเ์นต็ 
การสนบัสนนุใหเ้กดิบคุคลตน้แบบ สอดคลอ้ง
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กบัพอรท์เทอร ์และ ลอวเ์ลอร ์(Porter and 
Lawler, 1968) ได้กล่าวถึงตัวแปรที่ทำาให้
บุคคลมีความพยายามเพื่อผลการปฏิบัติ
งานที่ดีเกิดจากแรงจูงใจด้านรางวัลภายใน
คอื ความภาคภมูใิจภายในตนเองและรางวลั
ภายนอก 

ชอ่งทางในการสือ่สาร แบง่ออกเป็น 
สือ่มวลชนไดแ้ก ่ชอ่งโทรทศันฟ์รทีวีจีากการ
สำารวจพบวา่ไทรทศันช์อ่ง 3 ชอ่ง 7 และชอ่ง 
9 หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ เดลนิวิส ์คมชดัลกึ มติ
ชน เปน็สือ่มวลชนทีไ่ดร้บัความนยิม นอกจาก
นีย้งัรับฟงัวทิยผุา่นรายการข่าว สถานเีพลง
ไทย เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล และวิทยุท้อง
ถิน่ นติยสาร เชน่ ขวญัเรอืน เนชัน่สดุสปัดาห์ 
มติชนสุดสัปดาห์ Edeuzone Seventeen 
ดังนั้นการใช้ช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ไป
สู่กลุ่มตัวอย่างควรเป็นช่องทางที่การเปิด
รับข่าวสารอยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับ สุ
รพงษ ์โสธนะเสถยีร (2533) ทีก่ลา่วถงึการ
ใชค้วามพงึพอใจในการส่ือสารขึน้อยูก่บัผูร้บั
สารเป็นผู้ที่มีบทบาทเชิงรุก (Active) และมี
วตัถปุระสงค์ในการสือ่สาร (Goal director) 
การใชห้รือการเปดิรบัสือ่ทีเ่ลอืกสรรแลว้เพือ่
สนองความต้องการ 

ศนูยส์ง่เสรมิการแพรแ่ละการยอมรบั
รายการโทรทศันค์ร ูทำาหนา้ทีป่ระชาสมัพันธ์
การมีอยู่ของรายการคุณลักษณะ การเปิด
รับสมัครสมาชิก การกระตุ้นและติดตาม
ผลการนำารายการไปใช ้การสนบัสนนุการใช้
รายการอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับฝ่าย

งานของโครงการโทรทัศน์ครู ตลอดจนการ
ประเมินผลในแต่ละขั้นและประเมินผลใน
ภาพรวมของกลุม่ผูร้บัชมรายการ โดยใชช้อ่ง
ทางการตดิตอ่ส่ือสาร ได้แก่ การใช้โทรศัพท ์
Hotline โดยใชห้มายเลขพเิศษสีห่ลกับรกิาร
ตลอด 24 ชั่วโมง SMS, E-mail, Blog, 
Twitter, Facebook, Webboard ติดต่อ 
สื่อสารและประสัมพันธ์ผ่านสื่อจดหมาย, 
ไปรษณียบัตร, วารสาร ทุกช่องทางผู้รับ
บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย ตรงกับโคเลอร์และ
อารม์สตรอง (Kotler ;& Armstrong. 2004: 
16) กล่าวถึงกระบวนการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship 
Management) ที่มีองค์ประกอบคือ ฐาน
ข้อมูลของผู้รับบริการที่ถูกต้องและทันสมัย 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ผลการยนืยนัรูปแบบการแพร่เพือ่
การยอมรบันวตักรรมการศกึษา: กรณศีกึษา 
รายการโทรทัศน์ครู (TTV) จากประธาน
กรรมการฝา่ยตา่งๆ ของโครงการโทรทศันค์ร ู
พบวา่รปูแบบการแพรเ่พือ่การยอมรบัสำาหรบั
ผู้บริหาร และครู สำาหรับนิสิตนักศึกษาครู 
สำาหรบัผูป้กครอง และรปูแบบในภาพรวมมี
ความ “เหมาะสมมาก” จากผลดังกล่าวรูป
แบบการแพรฯ่ สามารถนำามาใชไ้ดใ้นทกุกลุม่
เปา้หมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มของนสิติ/
นกัศกึษาคร ูเมือ่พจิารณาดา้นกจิกรรมและ
การดำาเนนิงานทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ
คือ การนำาเสนอคุณลักษณะสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
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ของโรเจอรส์ (Rogers, 2003) ที่กล่าวว่า
เมือ่บุคคลรบัรูถ้งึคณุลกัษณะและมทีศันคติ
ทีด่ตีอ่นวตักรรมนัน้แลว้ยอ่มมแีนวโนม้ทีจ่ะ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 

3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบ
การแพรเ่พือ่การยอมรบันวตักรรมการศึกษา: 
กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ครู (TTV) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมาก” 
พบวา่ ประเดน็ทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ
คอื รปูแบบการแพรเ่พือ่การยอมรบันวตักรรม
การศึกษา: กรณีศึกษารายการโทรทัศน์ครู 
(TTV) จะมีความเป็นไปได้ในการแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการเกิดจากการ
สงัเคราะหจ์ากเอกสารและงานวจิยัการเกบ็
ข้อมูลด้านปริมาณและด้านคุณภาพ การ
ออกแบบกิจกรรม และช่องทางการสื่อสาร
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มให้
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ มีการประเมิน
ผลทุกขั้นตอน การใช้ศูนย์การส่งเสริมฯ 
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ 

1.1 การนำารปูแบบการแพร่เพือ่การ
ยอมรับนวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษา 

รายการแพรแ่ละการยอมรบัรายการโทรทศัน์
คร ูตอ้งประกอบดว้ยความพรอ้มดา้นบคุลากร 
ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ ตลอดจนช่องทางการ
สื่อสารและข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
จากศูนย์ส่งเสริมฯ ควรนำาไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงฝ่ายงานโครงการโทรทัศน์ครู และ
การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมการแพร่และ
การยอมรับรายการโทรทัศน์ครู 

1.2 ชอ่งทางการแพรท่ีท่ำาการสำารวจ
ได้มาจากการสำารวจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ถ้าต้องการนำาผลการวิจัยไปใช้ต้องคำานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และค่านิยม 
และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละกลุ่ม 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบ
ของศูนย์ส่งเสริมการแพร่และการยอมรับ
รายการโทรทัศน์ครู เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การแพร่และประเมินผลของแต่ละฝ่ายงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการ
แพร่นวัตกรรมทางการศึกษาอื่นที่นำาเข้ามา
ใช้ในประเทศไทยทั้งในระดับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลทางการวิจัยแก่
ผู้ที่สนใจต่อไป
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การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา กลุ่มสาระการเรียผ
รู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
The Development of Thai Substance Group Curriculum  
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Weeraporn Sittiwong1, Pissamai Sri-ampai2, Chuanpit Ruksapuak3

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมีความจำาเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักสูตรให้
หลากหลายและรว่มจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่และความตอ้งการ
ของชุมชมและผู้เรียน การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สำารวจความต้องการจำาเป็น
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 2) พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับเหมาะสม
มากขึ้นไป 3) ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรโรงเรียน 4) ประเมินผลการใช้
หลกัสตูรโรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยัได้แก ่นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสารประกอบหลักสูตร เรื่อง ผญาภาษิต แผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่มีคุณภาพระดับมากที่สุด จำานวน 9 แผน มีค่า (  = 4.71, S.D. = 0.26) แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชนดิ 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ โดยมคีา่อำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .58 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .87 แบบสอบถามความ
คดิเหน็ของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยหลกัสตูรโรงเรยีน ชนดิมาตราสว่น 5 ระดับ จำานวน 
20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .47 ถึง .89 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .96 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับจำานวน 30 ข้อ มี
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ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .27 ถึง .97 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .98 วิเคราะห์
ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิจัยปรากฏ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการสำารวจความต้องการจำาเป็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียน 

2. ผลการพฒันาและประเมนิคณุภาพหลกัสตูรโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถว้นเหมาะ
สมสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.76, S.D. = 0.26) และแผนการจัดการเรียน
รู้ประกอบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย สาระสำาคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
(  = 4.71, S.D. = 0.26) ผลการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรโรงเรียนบ้าน
หนองหญา้รงักา กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง ผญาภาษติ ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/84.67 และค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดัการเรยีนรู ้มคีา่เทา่กบั 0.6085 แสดงวา่ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 60.85  
ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนกัเรยีนตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยหลกัสตูรโรงเรยีน
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (  = 4.79, S.D. = 0.41) และผลการประเมินความคิดเห็น
ของครูผู้ใช้หลักสูตร อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.25)

โดยสรุป หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การวิจัยและ
พัฒนา สอดคล้องกับความต้องการจำาเป็นของผู้เรียนและท้องถิ่นเพราะพัฒนาขึ้นจากการ
มสีว่นรว่มของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง เปน็หลักสตูรที่มอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้นและสอดคลอ้งกนั
โดยผา่นการประเมนิจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลชว่ยใหผ้ลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน และครูผู้สอน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำาหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม

คำาสำาคัญ:การพัฒนาหลักสูตร, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ABSTRACT

The development of school curriculum needs to meet local needs and 
provide the communities a chance to participate in identifying curriculum so that 
the curriculum varies. The communities should also take part in organizing learn-
ing activities which are consistent with the needs of communities and learners. 
The purposes of this research study were: 1) to survey the needs in developing 
school curriculum; 2) to develop the school curriculum that has quality at the 
“highly appropriate” level onward; 3) to try out the implementation and find out 
efficiency of school curriculum; and 4) to evaluate the use of school curriculum. 
The research sample was composed of 20 Prathom Suksa 5 students attend-
ing Ban Nongyarunga School in the second semester of the academic year 
2011. The research instruments consisted of: 1) curriculum’s supplementary 
document on the topic of Proverb Phaya; 2) nine instructional plans with the 
highest level of quality (  = 4.71, S.D. = 0.26; 3) a 30-itemed multiple-choice 
(four choices) learning achievement test with the itemized discriminating pow-
ers ranging .20 to .58 and the reliability of .87; 4) a 20-itemed 5-rating-scaled 
questionnaire asking students’ opinions on learning that used school curriculum 
with the itemized discriminating powers ranging .47 to .89 and the reliability of 
.96; and 5) a 30-itemed 5-rating-scaled questionnaire asking teachers’ opinions 
with the itemized discriminating powers ranging .27 to .97 and the reliability of 
.98. The analysis of data employed Mean, Standard Deviation, and percentage.

Findings were as follows:

1. Surveying the needs of students, teachers, parents, school committee, 
and local wisdoms revealed the needs to develop Ban Nongyarunga School cur-
riculum, Thai language substance group (additional supplement), on the topic of 
Proverb Phaya, Prathom Suksa 5. The development should bring local wisdoms 
to take part in the process of conveying knowledge to learners. 

2. The school curriculum development and evaluation revealed the complete 
elements at the “most appropriate” level (  = 4.76, S.D. = 0.26). Learning plans 
accompanied the curriculum including concepts, learning standards/indicators, 
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expected learning outcomes, learning objectives, learning contents, learning 
materials and resources, desired characteristics, measurement and evaluation, 
and learning process were at the “most appropriate” level ( = 4.71, S.D. = 0.26). 

3. Trying out the implementation and finding out efficiency of Ban Nong-
yarunga School curriculum, Thai language substance group (additional supple-
ment), on the topic of Proverb Phaya, Prathom Suksa 5 revealed the efficiency 
of 83.00/84.67 and the effectiveness index was at 0.6085 which indicates that 
students gained 60.85% in learning. 

4. The evaluation of students’ opinions on organization of learning that 
used school curriculum resulted the “highly agree” level (  = 4.79, S.D. = 0.41) 
and the evaluation of opinions of teachers who implemented the curriculum 
resulted the “highly appropriate” level (  = 4.69, S.D. = 0.25). 

In conclusion, Ban Nongyarunga School curriculum, Thai language substance 
group (additional supplement), on the topic of Proverb Phaya, Prathom Suksa 
5 which was developed by research and development was consistent with the 
needs of learners and local communities as it was developed from participation 
of related persons. It was also the curriculum that had complete and harmoni-
ous elements evaluated by groups of experts. The curriculum had efficiency and 
effectiveness, developed the higher level of achievement after instruction than 
before. Surveying opinions of students and teachers on organization of learn-
ing that used the curriculum revealed the “highest” level. Related persons can 
implement the curriculum and used it to organize learning in appropriate ways. 

Keywords:Development Curriculum, Thai Substance Group 

บทนำา

ชาวอสีานมภีาษาและวรรณกรรมทัง้
ภาษาพูดและภาษาเขียน ในการศึกษาวิจัย
ครัง้นีผ้ญาภาษติ เปน็สว่นหนึง่ของวรรณกรรม

ทอ้งถิน่อสีานซึง่มหีลายรปูแบบทัง้เพลงพืน้
บา้น ปรศินาคำาทาย นทิานพืน้บา้น ตำานาน 
และสำานวนภาษิตต่างๆ ของชาวอีสานต่าง
ก็ล้วนแต่มีลักษณะหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน คือ 
แตล่ะรปูแบบไดส้อดแทรกไปดว้ยคตธิรรมซึง่
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ในภาษาถิน่อีสานเรียกคำาสัง่สอนทีม่คีตธิรรม
ทางพุทธศาสนานี้ว่า ผญาภาษิต ซึ่งได้แฝง
อยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นแขนงต่างๆ และ
ได้ปรากฏเป็นคำากล่าวที่ผู้ใหญ่สมัยโบราณ
ใช้กล่าวสั่งสอนลูกหลาน บุคคลทั่วไปให้
ประพฤติตนอยู่ในหลักธรรม คำาสอนทาง
พุทธศาสนาอยู่เสมอ โดยได้อาศัยความ
ไพเราะจากการผูกถ้อยคำาเรียงร้อยเป็นบท
กวีชาวบ้าน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อ
หน่ายถ้าหากสั่งสอนโดยใช้คำาพูดธรรมดา 
นอกจากนั้นผญาภาษิตยังเป็นวัฒนธรรม
ที่ตกค้างมาจากสังคมบรรพชน เป็นมรดก
ล้ำาค่าที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาหลายชั่ว
อายุคนย่อมสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมในแง่
มุมต่างๆ ในอดีต และบ่งชี้ให้ผู้ศึกษาได้รับ
รูเ้ขา้ใจถงึวถิชีีวติสภาพทางสงัคมดา้นตา่งๆ 
ของท้องถิ่นได้ด้วยจากลักษณะและความ
สำาคญัของผญาภาษติทีน่อกจากจะเปน็คำาสัง่
สอนคนในสงัคมแลว้ยงัทำาหนา้ทีเ่กบ็รวบรวม
สภาพวัฒนธรรมและสงัคมของชาวอสีานไว้
อกีดว้ย (จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2526: 116)

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดา้นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมทางดา้น
ภาษา ยังไม่มีการนำาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เกีย่วกบัผญามาใชใ้นการเรยีนการสอนอยา่ง
จรงิจงั เนือ่งจากยงัไม่มีเอกสารและแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำาให้
วฒันธรรมดา้นวรรณกรรมทอ้งถิน่ เรือ่งผญา 
กำาลงัจะสญูหายไปอยา่งนา่เสียดาย ดงันัน้จึง
จำาเปน็ทีท่กุฝ่ายตอ้งร่วมมอืร่วมใจกันอนรัุกษ์
วรรณกรรมทอ้งถิน่ในสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัผญา

ไวใ้หค้งอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ส่งเสริมให้
สถานศกึษาจดัทำาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพของทอ้งถิน่และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ี
อยู่ในชุมชน

จากเหตผุลและความจำาเปน็ดงักลา่ว 
ผู้วจิยัจงึมีความตอ้งการท่ีจะพัฒนาหลกัสตูร
โรงเรียน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง ผญาภาษิต สำาหรับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จากการประชุมคณะ กรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหญ้า
รังกา มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาจัดทำา
สาระเพิม่เตมิทีเ่นน้การนำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่
มาจดัสรา้งหลกัสตูร เปดิโอกาสใหภ้มูปิญัญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ ความ สามารถ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิด
ความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึง
คุณค่า ความสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน และเพือ่ใหท้อ้งถิน่มสีว่นรว่มในการ
จัดทำาหลักสูตรโรงเรียน จึงได้สำารวจความ
คิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการสำารวจพบว่า มี
ความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์
ที่จะพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับวรรณกรรม
ทอ้งถิน่อสีาน ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่องผญาภาษิต ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการสนองต่อ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ทีใ่หช้มุชนทอ้งถิน่ไดม้ี



143

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้
เข้มแข็งได้ต่อไป และเป็นการจัดการศึกษา
ท่ีมาจากความต้องการของผูเ้รียนและชมุชน
ทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ อกีทัง้เพือ่เปน็แนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรที่ให้ความสำาคัญกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป ตลอดจนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานมรดกอันล้ำาค่าในท้อง
ถิ่นของตนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
อันเป็นเอกลักษณ์สืบทอดภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษของชาวชัยภูมิให้คงอยู่สืบต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อสำารวจความต้องการจำาเป็น
การพฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนบา้นหนองหญา้
รงักา กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (สาระ
เพิ่มเติม) เรื่องผญาภาษิต ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 

2. เพือ่พฒันาหลกัสตูรโรงเรยีนบา้น
หนองหญา้รงักา กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต ชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีม่คีณุภาพตัง้แตร่ะดบั
เหมาะสมมากขึ้นไป

3. เพือ่ทดลองใชแ้ละหาประสทิธภิาพ
ของหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพ่ิม

เติม) เร่ือง ผญาภาษิต ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่5 

4. เพือ่ประเมนิผลหลกัสตูรโรงเรยีน
บ้านหนองหญ้ารังกา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่องผญาภาษิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนบา้น
หนองหญ้ารังกา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 จำานวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ 

1. เอกสารประกอบหลักสูตร เรื่อง 
ผญาภาษิต แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 
9 แผน 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีม่ตีอ่การเรียนดว้ยหลกัสตูรโรงเรียน 
ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน ชนิดมาตราส่วน 5 ระดับจำานวน 
30 ข้อ 

วิเคราะหข์อ้มลูโดย หาคา่เฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
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ข้ันตอนที่ 1 การสาํรวจความตองการจําเปน 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2. สํารวจความตองการจําเปนเกี่ยวกับ

สภาพปญหาและความตองการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู 

3. สรางแบบสอบถาม 

4. เก็บรวบรวมขอมูล / วิเคราะหขอมูล 

1. เครื่องมือท่ีใชในการ

สํารวจ 
1.1 แบบสอบถามนักเรียน 
1.2 แบบสอบถาม 

     -  ผูปกครอง 

     -  คณะกรรมการสถานศึกษา 

     -  ครูผูสอน 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพ 

โครงรางหลักสูตรโรงเรียน 

1. กําหนดโครงรางหลักสูตรจากขอมูล

พ้ืนฐาน 

2. ประเมินโครงรางหลักสูตร 

3. ปรับปรุงโครงรางหลักสูตรและแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

2.เครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมิน 

2.1 แบบประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 

     -  ประเมินความเหมาะสม

สอดคลองขององคประกอบ

หลักสูตร 

     -  ประเมินแผนการจัดการ

ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรโรงเรียน 

1. ทดสอบกอนเรียน  (Pretest) 

2. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการ

เรียนรู 

3. ทดสอบหลังเรียน  (Posttest) 

3. เครื่องมือท่ีใชในการ

ทดลอง 

3.1 แผนการจัดการเรียนรู 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

    ทางการเรียนกอนเรียน –  

หลังเรียน 

ผลการประเมินการใชหลักสูตร

โรงเรียน 
 

-  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีตอ

หลักสูตร 

ข้ันตอนที่ 4 4. เครื่องมือประเมินผล

การใชหลักสูตรโรงเรียน 
 

4.1 แบบสอบถามความคิดเห็น 

     -  ครูผูสอน 

     -  นักเรียน 

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลการสำารวจความตอ้งการจำาเป็น
ในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน จากการ
ตอบแบบ สอบถามของ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนภาษา
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการให้โรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง ผญาภาษติ อยูใ่น
ระดับมากท่ีสดุ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนภาษา
ไทย และภมิูปญัญาทอ้งถิน่ มคีวามตอ้งการ
ใหพ้ฒันาหลกัสตูร โดยนำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียน ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพฒันาและประเมนิคณุภาพ
หลักสูตรโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วน
เหมาะสมสอดคลอ้งกนัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
(  = 4.76, S.D. = 0.26) และแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบการใช้หลักสูตร ประกอบ
ด้วย สาระสำาคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัด
และประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด (  = 4.71, S.D. 
= 0.26)

 3. ผลการทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรโรงเรียนบ้าน

หนองหญา้รงักา กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญาภาษิต ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.00/84.67 และคา่ดชันปีระสทิธผิลของ
แผนการจดัการเรยีนรู ้มีค่าเท่ากับ 0.6085 
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
ร้อยละ 60.85

 4. ผลการประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรโรงเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (  = 4.79, S.D. = 0.41) และผล
การประเมนิความคดิเหน็ของครผููใ้ชห้ลกัสตูร 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (  = 4.69, 
S.D. = 0.25)

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัการพฒันาหลกัสตูร
โรงเรยีนบา้นหนองหญา้รงักา กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้ภาษาไทย (สาระเพิม่เตมิ) เรือ่ง ผญา
ภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้นำา
ประเด็นที่ค้นพบมาอภิปรายผล ดังนี้

1. การศึกษาและสำารวจความตอ้งการ
จำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การพฒันาหลกัสตูร พบวา่ขัน้ตอนแรกของการ
พฒันาหลกัสตูรนัน้สว่นใหญจ่ะเป็นขัน้ตอน
ของการศึกษาและสำารวจข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ง
เปน็สิง่ทีม่คีวามจำาเปน็และสำาคญัอยา่งยิง่ใน
การนำาขอ้มลูพืน้ฐานในดา้นตา่งๆ มากำาหนด
เนือ้หาและองค์ประกอบของหลกัสตูร ตามที่
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พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 
2542 กลา่ววา่ ใหห้นว่ยงานทางการศกึษา
ระดมทรพัยากรบคุคลในชุมชนใหม้สีว่นรว่มใน
การจดัการศกึษาโดยนำาประสบการณ ์ความ
รอบรู้ ความชำานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของบคุคลดงักลา่วมาใชเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชน์
ทางการศกึษา เพือ่สนองตอบความตอ้งการ
ของแต่ละชุมชนและเป็นการเปิดโอกาสให้
ท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ด้านต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 
1 – 9) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สงัด 
อุทรานันท์ (2532: 38-34) กล่าวว่า การ
จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
จำาเป็นที่จะต้องทำาการศึกษา สำารวจสภาพ
ความต้องการของผู้เรียนเพื่อกำาหนดกรอ
บกวา้งๆ สำาหรบัการพฒันาหลักสูตรสภาพ
ความต้องการ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริวิรรรณ คุม้
บ้าน (2550) พบว่าผู้บริหาร ครู และคณะ
กรรมการสถานศึกษามีความต้องการให้มี
การพัฒนาหลักสูตรโดยจัดให้เป็นรายวิชา
เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สว่น รฐัศาสตร ์สขุสวสัด์ิ (2550) พบวา่ผู้มี
สว่นเกีย่วขอ้งมคีวามตอ้งการในการนำาเรือ่ง
ราวเกีย่วกบัประเพณลีากพระมาบรรจไุวเ้ปน็
หลกัสตูรของสถานศึกษารวมถงึกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้านให้แก่
นักเรียนด้วย และงานวิจัยของ เซเดอร์ส
ตรอม (Cederstrom. 1985: บทคัดย่อ) 
ไดศ้กึษาพฒันาหลกัสตูรวรรณกรรมท้องถ่ิน

ในแคนาดา พบว่า แหล่งข้อมูลในห้องสมุด
มจีำานวนนอ้ยมาก จงึมคีวามตอ้งการจำาเปน็
ในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรยีนเพ่ือนกัเรยีน

2. การพัฒนาและประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่นที่แท้จริง มีกระบวนการพัฒนาคือ 
การศกึษาข้อมูลประกอบการพัฒนาหลกัสตูร 
ประกอบด้วย การศึกษาหลักสูตรขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 เลือกสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาทางภาษา ซึ่งได้แก่ สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม ศกึษาขอ้มลูจากการสำารวจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้
หลกัสตูรนัน้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้
เรยีนและทอ้งถิน่ โดยการเชญิภมูปิญัญาทอ้ง
ถิน่ ทีเ่รียกวา่ปราชญช์าวบ้านใหเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้เรื่องราว
ของทอ้งถิน่ของตน รูส้ภาพเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม มคีวามรกั ความหวงแหนใน
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้อง
ถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฆนทั ธาตทุอง (2550: 176) กลา่ววา่ แตล่ะ
ทอ้งถิน่มสีภาพทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ทัง้ดา้น
ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคมและ
อืน่ๆ จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูรให้
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของ
แตล่ะทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูช้วีติจรงิ
ในทอ้งถิน่ของตน เปดิโอกาสใหผู้ใ้ชห้ลกัสตูร
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ไดม้สีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูร สง่เสริม
ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับ
ชีวิตจริงและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นได้
ตลอดเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นุพิศ อัคพิน (2552: บทคัดย่อ) กล่าวว่า 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบที่ครบ
ถว้นและสอดคล้องกนั ซึง่ประกอบด้วยความ
นำา วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะ
สำาคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัช้ีวดั สาระการเรยีนรู ้ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ โครงสร้าง
เวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน
รู้ ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งในระดบัมาก สามารถ
นำาไปทดลองใช้ได้ ส่วนงานวิจัยของ ปทุม
วรรณ ทุมโยมา (2553: บทคัดย่อ) พบว่า 
หลักสูตรโรงเรียนมีความเหมาะสมกับท้อง
ถิน่ ผูเ้รยีนและการเรียนในปจัจบุนัมีผลการ
ประเมนิหลกัสูตรโรงเรยีนอยูใ่นระดบัดมีาก 
ผลการประเมนิแผนการจดัการเรียนรูอ้ยูใ่น
ระดับดีมาก และงานวิจัยของจีน แม็คกลิน 
(Jeanne McGlinn. 2005: 721–723) ได้
ศกึษาคน้ควา้เอกสารในประเดน็เรือ่ง การอา่น
วรรณกรรมของชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน ครู
ตอ้งรูวั้ฒนธรรมและสภาพทีเ่ปน็จรงิของทอ้ง
ถิน่จงึจะสามารถสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และครูต้องทำาวิจัย เตรียมข้อมูลเบื้องต้น 
พร้อมทัง้รวบรวมแหลง่ขอ้มลูจากหลายแหลง่
ในการสรา้งวรรณกรรมทีเ่ปน็ของทอ้งถิน่ การ
ประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง

ขององค์ประกอบหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.76 

3. การทดลองใช้หลักสูตรโรงเรียน 
นำาแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งวิเคราะห์มา
จากหลักสูตรท่ีสร้างข้ึน เพื่อให้ผู้ใช้หรือครู
ผู้สอนสามารถนำาหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สงัด อุทรานันท์ (2532: 268) กล่าวไว้ว่า 
แผนการสอนจะเปน็แนวทางในการใชห้ลักสูตร
ของครู ถ้าหากไม่มีการจัดทำาแผนการสอน 
การใช้หลักสูตรก็จะเป็นอย่างไม่มีจุดหมาย
ปลายทาง เป็นเหตุให้เกิดการเสียเวลาหรือ
บกพร่องในการใช้หลักสูตรเป็นอย่างมาก
อันจะส่งผลต่อความล้มเหลวของหลักสูตร
ในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ผลปรากฏว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุด
ประสงคข์องหลกัสตูร ทัง้ในดา้นทกัษะ ความรู ้
ความสามารถ เจตคติทีด่ต่ีอการจดัการเรียน
รู้ โดยพิจารณาได้จากการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน การปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ
ย่อย และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 84.67 แสดงว่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ เท่ากับ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั แสดงใหเ้หน็
วา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรที่
สร้างขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุรา พิมพ์เรือง 
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(2552: 127 - 88) ได้ทำาการศึกษาวิจัย 
เรือ่งการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ กลุม่สาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง 
การประดษิฐด์อกไม้จากวัสดุในท้องถิน่ พบว่า 
ผลการหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 88.05/88.23 
(E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ค่าดัชนี
ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้เท่ากบั 
0.7309 หมายความว่า ผู้เรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 73.09 นักเรียนหลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีน เช่นเดยีวกบังานวิจยัของดวง
จนัทร ์ประเสรฐิอาษา (2550: บทคดัยอ่) ได้
ทำาการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีน
รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการเล้ียง
จิ้งหรีด พบว่านักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยง
จิง้หรดี สามารถพฒันาให้ผู้เรียนนำาความรู้สู่
การปฏบิตัแิละบรรลจุดุมุง่หมายทีว่างไวร้วม
ทั้ง มีความสามารถในการนำาทรัพยากรที่มี
ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 

4. ผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกา กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ผญา
ภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยพิจารณา
จากแบบสอบถามความคดิเห็นของนกัเรยีน
และครูผู้สอนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
รู้ด้วยหลักสูตรโรงเรียน พบว่า มีความเห็น
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดใน
บางด้าน ในการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร

โรงเรยีนนีแ้สดงใหเ้หน็วา่ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัความต้องการจำาเป็นของชมุชนและความ
คิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องการนำา
ปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามรู ้ความสามารถใน
เรือ่ง ผญาภาษติมาใชใ้นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ตลอดจนมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพของชมุชนทอ้งถิน่และ
ผู้เรียน นักเรียนมีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในส่วนของครูพบว่า หลังจาก
นำาแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใชส้อนแลว้ ครมูี
ความคดิเหน็วา่ แผนการจัดการเรียนรู้มคีวาม
เหมาะสม ตลอดจนการจัดกจิกรรมการเรยีน
รู ้มกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนทีห่ลาก
หลาย นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม 
ร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน มีความภาค
ภูมิใจท่ีไดมี้สว่นร่วมในการถ่ายทอดความรู้ท้ัง
รว่มกนัอนรุกัษภ์มูปิญัญาทางภาษาของทอ้ง
ถิน่ไว้ใหค้งอยูต่อ่ไป ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิ
ของ สตฟัเฟลิบมี (สมนกึ ภทัทยิธน.ี 2546: 
10 ; อ้างอิงมาจาก Stufflebeam.1973: 
317) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นก
ระบวนการในการรวบรวมขอ้มูลนำาเสนอผล
การวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ทีจ่ะนำาไปใชใ้หเ้ปน็
ประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกว่า
เดิม และสอดคล้องกับแนวคิดของประสาท 
เนืองเฉลิม (2553: 91) กล่าวว่า ความรู้
ความเข้าใจที่ได้จากการประเมินหลักสูตร 
จะเป็นประโยชน์ช่วยให้มีการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สภาพท่ีเป็นจรงิ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
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รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ (2550: บทคัดย่อ)) ได้
ทำาการศึกษาวจัิย เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูร
ทอ้งถิน่เพือ่ถา่ยทอดภมูปิญัญาชาวบา้น เรือ่ง 
ประเพณีลากพระ พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และบางประเด็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนและชุมชนท้อง
ถิ่น กิจกรรมการเรียนรู้ ทำาให้นักเรียนเกิด
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งประเพณแีละศลิป
วฒันธรรมในทอ้งถิน่มากขึน้ นกัเรยีนมคีวาม
รกั ความหวงแหน ความภาคภูมใิจในตวัเรอื
พระของชุมชนบ้านบางดาน มีบรรยากาศ
ในการเรียนที่สนุกสนาน น่าสนใจและไม่
เครยีด นกัเรยีนมโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นความ
รูแ้ละแสดงความคดิเหน็กับครผูู้สอนอยูเ่สมอ 
ปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้ ความสามารถใน
เรื่องประเพณีลากพระเป็นอย่างดีเช่นเดียว
กับงานวิจัยของ นิรัฉรา วงศ์บุตร (2552: 
204 - 206) ได้ทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนบา้นหน
องฉิม (สิงหจ์นัทรบ์ำารงุ) กลุม่สาระการเรยีน
รู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรม
ทอ้งถิน่ พบวา่ ความคิดเหน็ของผู้เรยีนทีม่ตีอ่
การเรยีนด้วยการจดักระบวนการเรยีนรูต้าม
หลกัสตูร มคีวามเหน็ด้วยอยา่งยิง่ หลักสูตร
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้ง
ถิน่ กจิกรรมการเรยีนรูเ้นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้และมีรูปแบบวิถีการดำาเนิน

ชีวิตภายใต้ข้อคิด ปรัชญา จากวรรณกรรม
ทอ้งถิน่ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ิง่ทีอ่ยูใ่กลตั้วทำาให้
เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจเนื้อหาสาระได้
งา่ย และความคดิเหน็ของครผููใ้ชห้ลกัสตูรที่
พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีหลักสูตร
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เนื้อหาของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
การจัดกิจกรรมเหมาะสม และมีการวัดผล
ประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรยีนรู ้เวลาทีใ่ชใ้นการจดักระบวนการเรยีน
รูม้คีวามเหมาะสม โดยเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้ฝึกปฏิบัติจริง เนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่ผู้
เรียนมีความสนใจ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 กอ่นนำาหลกัสตูรไปใชค้วรไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และครูควรศึกษารายละเอียด
ต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อให้การนำาหลักสูตรไปใช้
เปน็ไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกดิประโยชน์
ต่อนักเรียนมากที่สุด

1.2 หลกัสตูรสรา้งขึน้ตามแนวพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้
โรงเรียนร่วมกับท้องถิ่นจัดทำาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับปัญหาและวิถีชีวิต ของชุมชน 
สถานศึกษาสามารถนำาไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระอื่นๆ ได้
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1.3 ในกระบวนการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน อาจยดืหยุน่เวลาใหเ้หมาะสม
กับกิจกรรมเพือ่ใหผู้เ้รียนไดม้โีอกาสนำาเสนอ
ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวม

1.4 การจดัการศึกษาในปจัจบุนั ควร
จดัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่อย่างแท้จรงิ ให้ผูเ้รยีนได้
เรยีนรูส้ิง่ทีใ่กลต้วั เกีย่วกบัหมูบ่า้น ชมุชนถิน่
ที่อยู่อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอด
จนสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่
จะทำาให้นกัเรยีนมคีวามรกั ความภาคภมูใิจ 
และหวงแหนประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น

1.5 ครผููส้อนควรจดัหาสือ่และแหลง่
เรยีนรูต้า่งๆ เพิม่เตมิใหก้บัผูเ้รยีนอยา่งหลาก
หลาย หรือจัดหาเอกสารหนังสือสำาหรับ
การค้นคว้าให้กับผู้เรียนอย่างพอเพียงและ
ประสานงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ล่วง
หน้าเพื่อความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

1.6 ปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอด
ความรู้ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มี

ประสบการณ์เกี่ยวกับประเพณีและศิลป
วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นของตน และ
ควรเป็นผู้ท่ีมีเทคนิคท่ีหลากหลายในการ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อจูงใจผู้เรียน เนื่องจาก
นักเรียนมีพื้นฐานของการเรียนรู้และความ
สามารถที่แตกต่างกัน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ ในกลุ่มสาระอื่นนอกเหนือจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้
เรียนเกดิการเรยีนรู้อยา่งหลากหลายในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 ควรทำาการวจิยัเกีย่วกบัการนำา
ภมิูปญัญาทอ้งถิน่และแหลง่เรยีนรูม้าพฒันา
เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความจำาเปน็ของแตล่ะทอ้งถิน่โดยพฒันา
เปน็สือ่การเรยีนรูท้ีเ่ปน็นวตักรรมใหม่ๆ  เชน่ 
บทเรียนสำาเร็จรูป (CAI) บทเรียนออนไลน์ 
(E-Learning) 
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์จำาลอง และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking, 
and Achievement Motivation of Mathayomsueksa 2 Students 
Between Using Simulation Approach and Problem Base Learn-
ing for social studies, Religion and Culture Learning Strands

ลักขณา ศรีมามาศ1, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ2, สุมาลี ชูกำาแพง3 

Lukkhana Srimamas1, Pattananusorn Sathapornwong2, Sumalee Chookhampaeng3 

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์
จำาลอง และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 (2) ศกึษา
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลองและแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณจ์ำาลอง และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ 2/4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา อำาเภอกุสุมาลย์ สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวนห้องเรียนละ 
33 คน และ 35 คน ตามลำาดับ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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(1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่อง กฏหมายน่ารู้ รูปแบบละ 8 แผน รวมเวลาเรียนแบบละ 16 ชั่วโมง (2) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 0.33 – 0.88 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.72 (3) แบบทดสอบ
วัดการคิด วิเคราะห์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 25 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 
0.28 – 0.43 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.26 – 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) 
เท่ากับ 0.80 (4) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.66 – 0.88 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ F-test (One - way MANOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง และแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.59/82.73 และ 81.56/81.05 ตามลำาดับ

2. ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.6890 และ 0.6694 ตามลำาดับ

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลองมีการคิดวิเคราะห์สูง
กว่ากลุ่มที่จัด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .003 แต่
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ไม่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ:การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดวิเคราะห์, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ABSTRACT

The purposes of this research were: (1) to develop plans for learning 
organization using the simulation approach and Problem based learning approach 
of Mathayomsuksa 2 level with a required efficiencies of 80/80, (2) to find out 
effectiveness indices of those two mentioned plans, (3) to compare learning 
achievement, analytical thinking and achievement motivation of the students 
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who learned using the two different approaches. The sample used in this study 
consisted of 68 Mathayomsueksa 2 students attending Potisaenvitthaya school 
in Kusuman district, under the Office of Secondary Educational Service Area 
Zone 23 in the second semester of the academic year of 2011, obtained using 
the cluster random sampling technique. They were randomly divided into two 
experimental groups, 33 and 35 students, and were randomly assigned in differ-
ent of two experimental groups. The instruments used for the study comprised 
of: (1) 2 types of learning plans as mentioned 8 plans each, for 16 hours per 
each approach ; (2) a 30 item of learning achievement test with a discriminat-
ing powers ranging 0.33 - 0.88, and a reliability of 0.72 ; (3) 25-item analytical 
thinking ability test with difficulties ranging 0.28 - 0.43, discriminating powers 
ranging 0.26 - 0.68, and a reliability of 0.80 ; a 20-item scales of achievement 
motivation with discriminating powers ranging 0.66 - 0.88, and a reliability of 
0.84. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard 
deviation, and F-test (One-way MANOVA) was employed for testing hypotheses.

The results of the study were as follows: 

1. The plans of Simulation learning approach and Problem-based learning 
approach had efficiencies (E1/E2) of 83.59/82.73 and 81.56/81.05 respectively. 

2. The plans of Simulation learning approach and Problem-based learn-
ing approach had the effectiveness indices of 0.6890 and 0.6694, indicating 
that these students progressed their learning at 68.90 and 66.94 percentage 
respectively.

3. The students who learned using the Simulation learning approach 
showed higher analytical thinking ability than the group who learned using 
problem-based learning approach at the level of significance .003, but they did 
not show different of learning achievement, and achievement motivation.

Keywords:Simulation Learning Approach, Problem-Based Learning Approach, 
Learning Achievement, Analytical Thinking Ability, Achievement  
Motivation
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บทนำา

การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในสาระหนา้ทีพ่ลเมอืง 
วัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิตในสังคม จะ
ต้องเรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน ได้แก่ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุขลักษณะและความสำาคัญการเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรมคา่นยิม ความเชือ่ ปลกูฝงัคา่
นยิมประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมุข สิทธิหน้าที่ เสรีภาพการดำาเนิน
ชวีติอยา่งสนัตสิขุ (สำานกังานคณะกรรม การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 132) กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จะต้องเรียนรู้ และแสวงหาประสบการณ์
ทางดา้น ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบ
การเมอืงประเทศตา่งๆ โดยเฉพาะการเมอืง
การปกครองของไทยภายใตร้ฐัธรรมนญู ทัง้
ตอ้งเรยีนรูเ้ขา้ใจรฐัธรรมนญูอนัเปน็กฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ ระบบการ
ปกครองท้องถิ่นและกฎหมายสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทย เพื่อจะได้ปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีในวิถีทางประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วมต่อสังคมอย่างมีเหตุผล  
(กรมวิชาการ. 2544: 25-26)

จากสภาพปญัหาดา้นการจดัการเรยีน
รูข้องโรงเรยีนโพธแิสนวทิยา อำาเภอกสุมุาลย ์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 พบว่า กิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระ

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ยงัไมเ่นน้
ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ผู้เรียนยังขาดการเสริม
สรา้งทกัษะการคดิให้บรรลเุป้าหมาย ยงัขาด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมยัง
ไมเ่อือ้ใหผู้้เรียนมคุีณลักษณะท่ีสามารถมอง
กว้าง คิดไกลใฝ่รู้ วิธีการเรียนยังไม่เน้นให้
ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงการค้นหาคำาตอบและ
การนำาความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้จึงทำาใหผู้เ้รยีน
ขาดความกระตือรอืรน้ในการเรยีนและรบัผดิ
ชอบงานการเรียนเท่าท่ีควร ความใส่ใจใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างความ
รู้ในบทเรียนผ่านการปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
ขาดการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูเ้รยีนและ
ระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรยีนรูค้อ่นขา้งนอ้ย ปจัจยัดงักลา่วจงึ
สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรียนและการคดิ
วิเคราะห์อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ และผู้วิจัย
ไดพ้จิารณาเหน็วา่กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จำาลอง และกิจกรรมการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวธิกีารจัดการเรียน
รูท้ีมี่คณุค่าสำาหรบัผูเ้รยีน ชว่ยเสรมิสรา้งใหผู้้
เรยีนประสบผลสำาเรจ็ในการเรยีนได้ เพราะ
เปน็กิจกรรมการเรยีนทีท่า้ทายความสามารถ
ของผู้เรียนในการค้นหาคำาตอบด้วยความ
เข้าใจ ควบคู่กับวิธีการสืบเสาะหาความรู้
อยา่งมขีัน้ตอน ซึง่การออกแบบกจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง เปน็วธิกีาร
เรยีนทีท่ำาใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูป้ระสบการณต์รง
ในการเรยีน เปน็การเรยีนรูท้ีน่า่สนใจเพราะ
จะชว่ยใหผู้้เรยีนไดแ้สดงพฤตกิรรมความรูส้กึ
นึกคิด และเจตคติต่อการเรียนรู้ที่ดี เพราะ
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การใช้สถานการณ์จำาลองประกอบบทเรียน 
จะมบีรรยากาศทีส่นกุและจงูใจให ้นกัเรยีน
มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 
และเรียนอย่างมีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหว
อิริยาบถ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสนใจตอ่การเรียนเป็นวธิกีารเรียน ทีผู่้
สอนทีมุ่ง่ชว่ยใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรูส้ภาพความ
เป็นจริงและเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ 
ที่มีตัวแปรจำานวนมากท่ีมีความสัมพันธ์
กันอย่างซับซ้อน (ทิศนา แขมมณี. 2547: 
370) ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการการ
เรยีนท่ีนำาความรูป้ระสบการณม์าสรา้งสรรค์
องค์ความรู้ เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน อีก
ทัง้ยงัเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิและ
การใหเ้หตผุล ตามแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้
แบบสรา้งสรรคน์ยิม สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนสรา้ง
ความรูใ้หม่จากการศกึษาสถานการณป์ญัหา
อย่างเข้าใจ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ใช้ทักษะ
การสังเกตการจนิตนาการเพือ่เกดิการเรยีน
รู้ด้านกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การ
คน้หาความรูโ้ดยใชค้ำาถาม การจดัโครงสรา้ง
ให้ผู้เรียนเกิดมโนมติด้วยความเข้าใจ และ
สามารถนำาความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่
จะใฝ่หาความรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ เป็นการนำาข้อดีของวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้และคำาตอบให้กับปัญหา
ท่ีข้องใจ ทำาให้เกิดความภูมิใจท่ีได้ใช้สติ
ปัญญาและความรู้ความสามารถในการคิด 
และมสี่วนรว่มในการเรียน ทำาให้การเรียนรู้
นั้นมีคุณค่า มีความหมายยิ่งขึ้น การจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ยังเป็นวิธีการส่ง
เสรมิให้นกัเรยีนคดิอยา่งไตรต่รองรอบคอบ 
สามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ยความเขา้ใจและนำา
ไปประยุกต์ ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณค่าสำาหรับตนเอง 
(นิราศ จันทรจิตร. 2550: 97-113)

จากเหตผุลและความสำาคญัดงักลา่ว
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงมีความสนใจและ
ตอ้งการศกึษาคน้ควา้วจิยั เพือ่พฒันาคณุภาพ
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ในเชิงเปรียบเทียบผลการเรียน
ระหวา่งการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์
จำาลองและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพือ่จะไดน้ำาผลการวจิยั ไปใชป้ระโยชนใ์นการ
พฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้
โดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง และเเผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. เพือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีน การคิดวเิคราะห ์และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง 
และการจัดการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เปน็ฐาน มผีลสมัฤทธิท์าง การเรยีน การคดิ
วเิคราะห ์และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ตกตา่งกนั

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
อำาเภอกุสุมาลย์ สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ในภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2554 จำานวน 120 คน จาก
ห้องเรียน 4 ห้อง 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2/3 และ 
2/4 โรงเรยีนโพธแิสนวทิยา จำานวน 33 คน 
และ 35คน ตามลำาดับ ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เนือ้หาในสาระหนา้ทีพ่ลเมอืง เรือ่ง กฎหมาย
น่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวนรูปแบบ
การเรียนรู้รูปแบบละ 16 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี4 ชนดิ ดงันี้

1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถาน 
การณจ์ำาลอง และแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้เวลาเรียนแผนละ 2 
ชั่วโมง จำานวนรูปแบบละ 8 แผน รวมเวลา
รูปแบบละ 16 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน เรือ่งกฎหมายนา่รู ้กลุม่สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.33 – .88 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.72

3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 
25 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.28 – 0.43 
ค่าอำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.26 – 0.68 และค่า
ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (KR-20) เทา่กบั0.80 
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4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ 
จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
(rxy) ตั้งแต่ 0.66 – 0.88 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84

การดำาเนินการวิจัย

1. ทดสอบกอ่นเรยีนดว้ยแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กบันกัเรยีนกลุม่
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

2. จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และ
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ใช้เวลาเรียนแผนละ 2 
ชั่วโมง รูปแบบละ 8 แผน รวมเวลารูปแบบ
ละ 16 ชั่วโมง

3. ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. การหาประสิทธภิาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และ
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
เรือ่ง กฎหมายนา่รู ้ทัง้สองรปูแบบ ตามเกณฑ ์
80/80 โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าร้อยละ

2. การหาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน เรือ่ง กฎหมายนา่รู ้โดยการ
คำานวณจากสูตร E.I.

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และแรง
จงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎหมาย
น่ารู้ โดยการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test 
(One-way MANOVA) 

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จำาลอง และแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
83.59/82.73 และ 81.56/81.05 ตามลำาดบั

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และ
แผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
มีค่าเทา่กับ 0.6890 และ 0.6694 ตามลำาดบั

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีน
รูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลองมกีารคดิวิเคราะห์
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สูงกว่ากลุ่มทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน อย่างมีนยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .003 
แต่นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง
กลุม่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล

การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง และการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณจ์ำาลอง และแผนการจดัการเรยีน
รู้โดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน กลุม่สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.59/82.73 
และ 81.56/81.05 ตามลำาดับ การท่ีผล
การวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง ได้
มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด โดย
ให้ผู้เรียนแสดงออกหรือปฏิบัติกิจกรรมใน
สถานการณท์ีมี่บทบาทขอ้มูลและเงือ่นไขการ
แสดงทีส่ะทอ้นความเปน็จรงิ และมปีฏสิมัพนัธ์
กับสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์นั้นโดยใช้ข้อมูล
ทีม่สีภาพคลา้ยกบัขอ้มลูในความเปน็จรงิใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหา ซึ่งการตัดสินใจ

นัน้จะสง่ผลถงึผูเ้รยีนในลกัษณะเดยีวกนักบั
ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณจ์รงิ โดยมจีดุประสงค์
ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็น
จรงิเกดิความเขา้ใจในสถานการณท์ีเ่ขากำาลงั
เผชญิอยู ่ขณะทีผู่เ้รยีนจะตอ้งใชข้อ้มลูทัง้หมด
ที่ได้รับประกอบกับวิจารณญาณของตนเอง 
ชว่ยในการปฏบิตัติามสถานการณน์ัน้ใหด้ทีีส่ดุ 
ซึง่การเรยีนรูแ้บบสรา้งสถานการณจ์ำาลองนี ้
จะชว่ยใหผู้้เรยีนเกิดการถา่ยโยงการเรยีนได้
ดีและสามารถนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ได ้(ทศินา แขมมณแีละคณะ. 2545: 202) 
ส่วนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จะออกแบบกิจกรรมสำาคัญที่ประกอบด้วย 
การกำาหนดปัญหา นักเรียนทำาความเข้าใจ
กับปัญหา ออกแบบและดำาเนินการศึกษา
ค้นหาคำาตอบเกี่ยวกับปัญหานั้น นำาความรู้
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้มาสงัเคราะหเ์ปน็
ความรู้ใหม่ แล้วนำามาสรุปและประเมินค่า
ของคำาตอบ จดัการนำาเสนอและประเมนิผล
งาน อีกทั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปญัหาเปน็ฐานเปน็การใชต้วัปญัหาเปน็สาระ
หลกั สำาหรบัผูเ้รยีนทีจ่ะไดเ้รยีนรูท้กัษะการ
แก้ปัญหา ที่จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ไป
สู่คำาถามที่ต้องการคำาตอบและจะชี้นำาให้ผู้
เรียนสืบค้นหาคำาตอบต่อไป (พวงรัตน์ บุญ
ญานุรักษ์. 2544: 42) ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของเหรียญทอง สุดสังข์ (2550: 
114) ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
มปีระสทิธภิาพ เทา่กบั 82.84/ 82.50 และ 
83.67/85.37 ตามลำาดบัและผลการศึกษา 
ของ เนตรา มูลดวง (2550: 75) ที่พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง เร่ือง วิถีประชาธปิไตย ชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่3 มีประสทิธภิาพเท่ากับ 86.27/85.97 

2. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถาน 

การณจ์ำาลอง และแผนการจดัการเรยีน
รู้โดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน กลุม่สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั .6890 และ .6694 
แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีน
คิดเป็นร้อยละ 68.90 และ 66.94 ามลำา
ดับ การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็น
ผลเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง และ
การจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน ตาม
กรอบการจดักจิกรรมการเรยีนทีมุ่ง่ใหค้วาม
สำาคญักบัการสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นการรูคิ้ด
ของผูเ้รียน ขณะทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัการพฒันา
ความรู้ความเข้าใจด้านความคิดรวบยอด
ของเนื้อหาบทเรียน เมื่อพิจารณาเงื่อนไข
และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง ทีใ่หค้วามสำาคญักบัแนวคดิ หลกัการ
ของกระบวนการเรยีนทีผู่ส้อนจัดสถานการณ ์
หรือจำาลองเหตุการณ์ประกอบ เพื่อให้ผู้
เรยีนไดป้ฏบิตักิิจกรรมแก้ปญัหา และสง่ผล
ให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำาหนด 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ 

ในสถานการณ์ปัญหา เหตุการณ์ที่กำาหนด 
สามารถใช้ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกับของ
สถานการณ์จริงประกอบ การวิเคราะห์
สถานการณ ์การตดัสนิใจและดำาเนนิการแก้
ปญัหาใหบ้รรลผุล ซึง่เปน็การจดัสถานการณ์
ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหา ทั้งใน
ลกัษณะของรายบคุคลและกลุม่ยอ่ยและมขีัน้
ตอนการจัดกิจกรรมการเรียน สามารถช่วย
ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละความสามารถ
ในการคดิบรรลผุลได้ ซึง่ทศินา แขมมณ ีและ
คณะ (2545: 56) ไดเ้สนอแนวคดิไวว้า่ การ
เรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์จำาลอง เปน็กระบวน
การที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด โดยให้ผู้
เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท 
ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความ
จรงิ และมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ตา่งๆ ทีป่รากฏ
อยู่ในสถานการณ์น้ัน โดยมีจุดประสงค์มุ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง 
เกิดความเข้าใจที่ดีในเหตุการณ์ที่เขากำาลัง
เผชิญอยู ่ซ่ึงผูเ้รยีนจะต้องใช้ขอ้มูลประกอบ
กบัวจิารณญาณของตนใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่าม
สถานการณ์นั้นให้บรรลุผล ส่วนการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานนัน้ ผูวิ้จยัเหน็ว่าเปน็การ
ออกแบบกจิกรรมทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูผ้า่น
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากการเผชิญปัญหาท่ีครจูดัหรอืออกแบบให้
ผูเ้รยีนรายบคุคลและกลุม่ รว่มกนัคดิวางแผน
นำาไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่คน้หาคำาตอบและเกดิ
การเรยีนรูจ้ากกลุม่ผูเ้รยีนรว่มกนั โดยครเูปน็
ผู้คอยให้คำาช้ีแนะประเด็นความเข้าใจเพิ่ม
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เติมเพื่อสนับสนุนให้การแก้ปัญหาและการ
ค้นหาคำาตอบของผู้เรียนประสบผลสำาเร็จ 
และเกดิการเรยีนรูใ้นขอ้มูลใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 
ซึ่งนิราศ จันทรจิตร (2553: 258) มีความ
เห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เปน็ฐานวา่ มลีกัษณะเปน็กจิกรรมการเรยีน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาหรอืการใชค้ำาถาม เพือ่
สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความพยายามใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาคำาตอบ ด้วย
วธิกีารสบืเสาะหาความรู ้หรอืเป็นกจิกรมที่
นกัเรยีนยกประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสำารวจ
ค้นหาคำาตอบ และเลอืกใชว้ธีิการแกป้ญัหาที่
เหมาะสมและมีคณุคา่ โดยใหนั้กเรยีนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือเป็นกิจกรรมที่ครูจัด
สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีลักษณะตรงกัน
ขา้มกบัรปูแบบการเรียนท่ีมุง่เนน้ดา้นเนือ้หา 
ซ่ึงมีครูเปน็ผูด้ำาเนินการจดัการขอ้มูลความรู ้
โดยกิจกรรมการเรียนทีย่ดึปญัหาเปน็ฐานมี
ความตอ้งการใหค้รเูปน็ผูส้นบัสนนุชว่ยเหลอื
จดัระบบปญัหา หรอืจดัคำาถามใหแ้กน่กัเรยีน
โดยทางออ้ม และการใชค้ำาถามชว่ยใหผู้เ้รยีน
ค้นหาคำาตอบ แต่ไม่ได้เป็นผู้ดำาเนินการแก้
ปัญหาด้วยตัวครูเอง สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสุภาพร ทัศคร (2554: 94) ที่พบ
ว่า แผนการจัด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรือ่ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจำา
วนั กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2 มดีชันี
ประสิทธิผล 0.5968 และสอดคล้องกับผล
การ วิจัยของเหรียญทอง สุดสังข์ (2550: 
114) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ใชป้ญัหาเปน็ฐาน และแผนการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6804 และ 0.7246 
ตามลำาดับ

3. นักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้สถานการณ์จำาลอง มีการคิดวิเคราะห์สูง
กว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .003 
แต่นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง
กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรง
จงูใจใฝส่มัฤทธิไ์มแ่ตกตา่งกนั ทีผ่ลการวจิยั
ปรากฏเชน่นี ้อาจเนือ่งมาจาก นกัเรยีนกลุม่
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง เป็นกลุ่มที่มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนอย่างทั่วถึง และเกิดความพร้อมใน
การเรียนรู้ทั้งกายใจ สถานการณ์ที่นำามา
ใช้ในกิจกรรมการเรียน ได้รับการออกแบบ
ดว้ยสว่นประกอบทีม่บีรบิทของเหตกุารณท์ี่
เกีย่วขอ้งคอ่นขา้งหลากหลาย เสรมิสรา้งให้
นกัเรยีนมีโอกาสคิดวเิคราะหด์ว้ยเหตผุลเพือ่
นำาความรูป้ระสบการณเ์ดมิ มาเชือ่มโยงกบั
บรบิทเหตกุารณท์ีป่รากฏในขณะนัน้ เพือ่นำา
ไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกปฏบิตัใินการแกป้ญัหา 
ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลความรู้ประกอบ
การลงความเห็นในหลายมิติของเงื่อนไขใน
สถานการณ์มากกว่า ไม่เหมือนกับการใช้
สถานการณ์เพื่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพราะกิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหา
เปน็ฐานผูส้อนจะจดัและกำาหนดปญัหาใหผู้้
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เรยีนศกึษาทำาความเขา้ใจเฉพาะกรณ ีเพือ่ให้
ผูเ้รยีนคดิหาคำาตอบคล้ายกบัการระบปัุญหา
ในบทเรยีนใหร้บัรูเ้ขา้ใจแลว้ผูเ้รยีนจะวเิคราะห์
เงือ่นไขของปญัหาสว่นทีเ่ปน็สาเหต ุวา่มทีาง
เลือกหรือแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใดบา้ง โดยผูเ้รยีนจะเลอืกวธีิการแกป้ญัหาที่
มคีณุภาพและเหมาะกบัความเขา้ใจของตน
มาใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิและถา้หากวธิกีาร
ดังกล่าวยังไม่บรรลุก็จะคิดเลือกวิธีการอื่น
มาใช้แก้ปัญหาแทนดังนั้น วิธีการเรียนตาม
เงื่อนไขดังกล่าวจึงอาจเป็นการลองผิดลอง
ถูกในการค้นหาคำาตอบของปัญหาก็ได้ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อกระบวนการคิดของผู้เรียน
ในลักษณะที่ต่างกัน ทำาให้กระบวนการคิด
ของผูเ้รยีนทีน่ำามาใชใ้นบริบทของสถานการณ์
จำาลองมคีวามทา้ทาย ซบัซอ้นมากกวา่ การ
คดิในสถานการณ์ของการใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
ซึ่ง Savage & Armstrong (2004: 232-
233) มแีนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูผ้า่น
การใชส้ถานการณจ์ำาลองไวว้า่ เปน็กจิกรรม
การเรยีนทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออก
ตามบทบาทในสถานการณห์รือเหตุการณท์ี่
ปรากฏในบทเรียน และตอ้งการให้ผู้เรียนเกดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งเข้าใจผา่นกจิกรรมการละเลน่
หรือการแสดง ด้วยการวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่จะเรียนผ่านประสบการณ์และตัดสินใจ
วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ กิจกรรมการเรียน
ตามแนวคิดนี้จะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนสูงมาก นักเรียนจะทำากิจกรรม
ด้วยความมุ่งมั่นให้บรรลุด้วยการคิดตอบ

คำาถามให้เกิดความเข้าใจในทุกบริบทของ
การเรียน ซึ่งในตอนสุดท้ายของกิจกรรมก็
จัดให้ผู้เรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นที่สามารถ
นำาไปปรับใช้และสรุปอ้างอิงวิธีการหรือ
เงื่อนไขไปอธิบายเหตุการณ์ในบริบทอื่นอีก
ดว้ย โดยเฉพาะการอภปิรายในประเดน็ของ
กิจกรรมที่ใช้ได้ผล และมีประสิทธิภาพหรือ
มคีวามลม้เหลวเกดิขึน้ ซึง่มลูเหตขุองปจัจัย
ดังกลา่วจงึสง่ผลใหนั้กเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รบัการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำาลอง มี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ส่วนเหตุผลของการจัดการเรียน
รู้ทั้งสองแบบช่วยให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันนั้น อาจเป็นเพราะ
ว่า การจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีกิจกรรม 
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใน
ความคดิรวบยอดของเนือ้หาในบทเรียนเร่ือง 
กฎหมายน่ารู้ ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้ง
นักเรยีนทัง้สองกลุ่มมีแรงจงูใจใฝสั่มฤทธ์ิไม่
แตกตา่งกนั ซึง่อาจเปน็เพราะวา่นกัเรยีนทัง้
สองกลุม่ไดร้บักจิกรรมทีท่า้ทายความรูค้วาม
สามารถ และจงูใจใหผู้เ้รยีนกระตอืรอืรน้ มุง่
มัน่และสนใจทีจ่ะทำากจิกรรมในบทเรยีนให้
สำาเรจ็ เนือ่งจากกจิกรรมสถานการณจ์ำาลอง
จะเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถามจนเขา้ใจในเปา้
หมายของการเรยีน และผูเ้รยีนจะออกแบบ
เหตกุารณบ์ทบาททีจ่ะแสดงใหเ้ชือ่มโยงกบั
จดุประสงคใ์นการเรยีน เปน็การสรา้งความ
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เขา้ใจในปญัหาบทเรยีนทีม่ศีกัยภาพ กระตุน้
ใหถ้ามคำาถามและอภปิรายในประเดน็ขอ้ผดิ
พลาดหรือข้อบกพร่องที่ได้เกิดขึ้น รวมทั้ง
ให้การยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย 
กจิกรรม การเรยีนดว้ยสถานการณจ์ำาลองยงั
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในบท
เรียน ขณะที่ทำากิจกรรมกลุ่มยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงออกรายบุคคลใน
บทบาทท่ีตนรับผิดชอบ ในขณะที่กิจกรรม
การเรยีนโดยใชป้ญัหาเปน็ฐานประกอบการ
วจิยัครัง้นีไ้ด้ออกแบบใหผู้เ้รียนเรียนเปน็กลุ่ม
และรบัผดิชอบรว่มกันคดิวธิกีารแก้ปญัหาให้
สำาเร็จ และเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหา
บทเรยีน รวมทัง้ความมุง่มัน่แกป้ญัหาในบท
เรียนที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุร่วมกัน ซึ่ง 
Ong & Borich (2006: 69-71) ได้เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า เป็นกิจกรรมการเรียน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ทั้งการคิดและการ
ปฏิบัติควบคู่กัน ในการกำาหนดปัญหาและ
วิธีการค้นหาคำาตอบ ซึ่งเป็นปัญหาที่นำาพา
ผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 
และควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
จริงของผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำา
แนะนำาให้ผู้เรียนคิดและค้นหาคำาตอบ ด้วย
กระบวนการคน้หาความรูค้วามเขา้ใจในเชงิ
ของความลุ่มลึก การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่ดีนั้น ควรสนับสนุนให้ผู้
เรยีนแกปั้ญหาและคน้พบคำาตอบหรอืความ
คดิรวบยอดของความรู้ดว้ยตนเอง ผ่านการ

ใช้ทักษะทางสังคมและการคิดหาวิธีการที่
จะค้นหาคำาตอบของปัญหา ดังนั้น จึงอาจ
สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลองและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเหรียญทอง 
สุดสังข์ (2550: 114) ที่พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐานเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม 
มคีวามสามารถการคดิวเิคราะหส์งูกวา่กลุม่
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และไม่สอดคล้องในกรณีที่นักเรียนทั้ง
สองกลุม่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกตา่ง
กนั ในทศิทางเดยีวกนักบัผลของการเปรยีบ
เทียบการคิดวิเคราะห์ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

จากผลการวิจัยที่พบว่าการจัดการ
เรยีนแบบใช้สถานการณจ์ำาลองและการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มปีระสทิธภิาพ
เหมาะกับการนำาไปใช้พัฒนาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงขึ้น ในขณะที่การจัดการเรียนรู้
โดยใชส้ถานการณจ์ำาลอง มศีกัยภาพในการ
พฒันาผูเ้รยีนดา้นการคดิวเิคราะห ์สงูกวา่การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนั้น 
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จึงสมควรที่จะนำาไปปรับใช้ในสถานการณ์
การเรียนในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิด
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมต่อไป

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรดำาเนินการวิจัยเพื่อนำาวิธี

จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จำาลองและวธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลของตัวแปร
ตามด้าน การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ความคดิสรา้งสรรค ์การยอมรบั
นบัถอืตนเอง การคดิแกป้ญัหา ความเช่ือมัน่
ในตนเอง การคิดตัดสินใจ หรือความฉลาด
ทางอารมณ์ ของผู้เรียน

2.2 ควรศึกษาคุณภาพด้านผลการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ภายใตก้รอบของตวัแปรอสิระดา้นฐานะความ
เป็นอยู ่เพศ หรอืไสตลก์ารเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

2.3 ควรวจิยัเปรยีบเทยีบผลการเรยีน
ระหวา่งการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์
จำาลอง และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เปน็ฐาน กบัวธีิการจดัการเรียนรู้แบบอืน่หรือ
ในรายวิชาอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้ การประยุกต์
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้
ด้วยกลุ่มร่วมมือ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
4MAT การจัด การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบท
เรียน หรือการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา 
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การพฒันาตวัแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
A Structural Equation Model of Factors Affecting School  
Effectiveness Under Local Administration Organizations

ปาริชาติ โน๊ตสุภา1, วาโร เพ็งสวัสดิ์2, วัลนิกา ฉลากบาง3, จิตติ กิตติเลิศไพศาล4

Parichat Notesupa1, Waro Phengsawat2, Wannika Chalakbang3, Jitti Kittileuspaisan4

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ (1) ศึกษาปจัจัยทีส่่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีน
และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (3) ศึกษาอิทธิพลทาง
ตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเป็นการกำาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่สองเป็นการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำานาจ
จำาแนกระหว่าง 0.38-0.94 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 630 โรง ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi 
-stage random sampling) วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่หาคา่ความถี ่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบ

1นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2,	3ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1Ed.D.	(Leadership	in	Educational	Administration)	Faculty	of	Education,	Sakon	Nakhon	Rajabhat	University
2,	3Assistant	Professor,Dr.,	Faculty	of	Education,	Sakon	Nakhon	Rajabhat	University
4Assistant	Professor,Dr.,	Faculty	of	Administration,	Sakon	Nakhon	Rajabhat	University
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ผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย ภาวะผู้นำาทางวิชาการ ปัจจัยสมรรถนะองค์การ ปัจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจัย พบว่า ส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก มีเพียงปัจจัยสมรรถนะองค์การที่อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square 
= 226.11 ค่าองศาอิสระ = 115 ค่า P = 0.063 ค่าดัชนี GFI = 0.96 ค่าดัชนี AGFI = 
0.91 ค่าดัชนี RMSEA = 0.056 และค่า CN = 276.52)

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของ
โรงเรยีน เรยีงลำาดบัตามค่าสมัประสทิธ์ิอิทธพิลจากมากไปหาน้อยดงัน้ี(1) อทิธพิลทางตรง
ม ี4 ปจัจยั คอื ปจัจยัสมรรถนะองคก์าร ปจัจยัการจดักระบวนการเรียนรู ้ปจัจยับรรยากาศ
ของโรงเรียนและปัจจัยภาวะผู้นำาทางวิชาการ (2) อิทธิพลทางอ้อมมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย
สมรรถนะองคก์ารทีส่ง่ผา่นปจัจยัการจดักระบวนการเรยีนรูก้บัปจัจยับรรยากาศของโรงเรยีน 
ปัจจัยภาวะผู้นำาทางวิชาการท่ีส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้กับปัจจัยบรรยากาศ
ของโรงเรียน และปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียนที่ส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และ(3) อิทธิพลรวมมี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะองค์การ ปัจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปัจจัยภาวะผู้นำาทางวิชาการ

คำาสำาคญั:ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ/ สมรรถนะองค์การ/ การจดักระบวนการเรียนรู้/บรรยากาศ
ของโรงเรียน/ประสิทธิผลของโรงเรียน

ABSTRACT

The research objectives were to (1) study factors affecting school  
effectiveness under local administration organizations and the level of school 
effectiveness; (2) examine the goodness-of-fit of the model of factors affecting 
school effectiveness under local administration organizations developed by the 
researcher with the empirical data; and (3) study the direct influence, indirect 
influence and total influence of factors affecting school effectiveness under local 
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administration organizations. The study was administered into 2 phases: the first 
phase was determination on the study framework; the second phase comprised 
a test of hypothesis based on a set of 5-level rating scale questionnaires with 
the discrimination power of 0.38-0.94 and the reliability coefficient of 0.97. The 
sample of 630 schools under local administration organizations were obtained 
using Multi-stage Random Sampling. Statistics used included frequency, percent-
age, mean, standard deviation, Pearson’ Product Moment Correlation Coefficients 
the linear structural equation model and confirmatory factor analysis.

The research finding:
1. The factors affecting school effectiveness were instructional leadership, 

organization’s competency, learning process management, school climate. The 
school effectiveness was in general at the high level. Considering each factor in 
detail, this research found that most factors were at the high level except the 
organization’s competency which was at the average level.

2. The goodness-of-fit test of the model of administrative factors affecting 
school effectiveness developed by this researcher showed that the model was 
consistent with the empirical data (Chi-square = 226.11, degree of freedom (df) 
= 115, P = 0.063, goodness-of-fit index (GFI) = 0.96, adjusted-goodness-of-fit 
index (AGFI) = 0.91, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.056 
and critical number (CN) = 276.52.)

3. The factors that had direct, indirect and total effect on school effective-
ness with the path coefficients ranging from large to small respectively as (1) 
direct effect in 4 factors those were organization’s competency, learning process 
management, school climate, and instructional leadership. (2) indirect effect in 
3 factors those were organization’s competency influencing through learning 
process management and school climate, instructional leadership influencing 
through learning process management and school climate, school climate in-
fluencing through learning process management, and (3) total influence in 4 
factors those were organization’s competency, learning process management, 
school climate and instructional leadership.

Keywords:instructional leadership/ organization’s competency /learning process 
management/ school climate/ school effectiveness
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บทนำา

ประเทศไทยจัดการศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ทีมุ่ง่ให้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการ
พัฒนาประเทศ โดยใช้แผนการศึกษาแห่ง
ชาติ(พ.ศ.2545– 2559)มาเป็นกรอบใน
การดำาเนนิการปฏริปูการศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กันทั้งประเทศและสอดรับกับวิสัยทัศน์แนว
นโยบาย มาตรการ ระเบยีบและกฎหมายอืน่ๆ 
เพือ่มุง่พฒันาคณุภาพคนตามเปา้หมายการ
พฒันาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เนื่องจากการ
ศกึษาเปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีจ่ะพฒันาคนใหม้ี
ความเจริญ มคีวามรู ้ทกัษะในการดำารงชวีติ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ สามารถปรบั
ตัวเข้ากับสภาพการณ์สังคมในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงยุคของการแข่งขัน การศึกษา
จึงเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับและให้ความ
สำาคัญในการพัฒนาประเทศและมีบทบาท
โดยตรงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงทางคา่นิยม 
เจตคต ิและวฒันธรรมในสงัคมทกุระดบั ซึง่
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นผลมาจาก
การดำาเนินกิจกรรมด้านการศึกษา สถาบัน
ตา่งๆ ท่ีดำาเนินกิจกรรมดา้นการศกึษาตา่งก็
มยีทุธวธิทีีแ่ตกตา่งกนัไปหรอือาจกลา่วไดว้า่ 
การดำาเนินกิจกรรมในสถาบันหรือองค์การ
ที่จัดการศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่อมเกิดจากการบริหารจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ การศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ชว่ยใหค้นมคีวามฉลาดในการใชช้วีติอยา่งมี
ความสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น
ประโยชน์และมีจิตสำานึกที่ดีทางสังคม มี
ความเปน็ประชาธิปไตยและก่อใหเ้กิดความ
เป็นธรรมในสังคมยิ่งขึ้น การศึกษาจึงเป็น
รากฐานที่สำาคัญในการพัฒนาทุกๆ ด้านดัง
นั้นคุณภาพของคนในประเทศจะเป็นเช่นไร
ขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็น
สำาคัญ (ชิดชนก เชิงเชาว์ และคณะ, 2541) 

ผู้วิจัยซึ่งทำาหน้าที่ในตำาแหน่งผู้
บริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มหีนา้ทีส่ง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานการศกึษาใหเ้ปน็ไปตามความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่และหลักเกณฑ ์มาตรฐาน
ทีร่ฐักำาหนดทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะหารูป
แบบปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรยีนในสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
นำามาพฒันาตวัแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้ง
เชิงเส้นของปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทและสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ผู้วิจัยคิดว่า
ตวัแบบทีพ่ฒันาขึน้จะเปน็สารสนเทศใหก้บัผู้
บรหิารโรงเรยีนขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่นำาไปเปน็แนวทางในการพฒันาตนเอง และ
การปฏบิตังิานในหนา้ทีซ่ึง่สามารถทำาใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รหิารและ
บคุลากรของโรงเรยีนใหม้เีจตคตใินทางบวก
และเปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
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ของโรงเรยีนตามวตัถปุระสงคแ์ละบรรลเุปา้
หมายของการศกึษาทีม่คีณุภาพมมีาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของโรงเรียนและระดบัประสิทธิผล
ของโรงเรยีน สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออ้ม และอทิธพิลรวมของปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สมมติฐานของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานใน
การวิจัย ดังนี้

1. ปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก

2. ตัวแบบปัจจัยประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. ตวัแบบปจัจยัทีพ่ฒันาขึน้มอีทิธพิล

ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการวิจัย

การดำาเนนิการวจิยัครัง้นี ้มขีัน้ตอน
การดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที ่1 การกำาหนดกรอบแนวคดิ
การวจิยั ในขัน้ตอนนีผู้ว้จิยัไดด้ำาเนนิการโดย 
1) วิเคราะห์เอกสาร และงานวจิยัทีเ่ก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
2 ) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 8 คน 
การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารโรงเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลั
พระราชทาน จำานวน 1 แหง่ ในสงักัดองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำาหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ระยะที ่2 ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
สำาหรบัการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง
รปูแบบเชิงสมมติฐานกบัข้อมูลเชิงประจักษ ์

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั ได้แก ่โรงเรยีนในสังกดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จำานวน 1,920 โรงเรยีนบคุลากร
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน ครผูู้สอน 
ครูวิชาการ ในปีการศึกษา 2553 จำานวน 
36,350 คนจำาแนกเป็นผู้บริหาร 1,920 
คน ครูผู้สอน 34,430 คน กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้จำานวน
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โรงเรียน 630 โรง ผู้ให้ข้อมูล 1,890 คน

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบดว้ย 
ตัวแปรแฝง 2 ตัว ได้แก่ (1) ตัวแปรปัจจัย
ด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการ สามารถวัดได้
จากตัวแปรที่สังเกต 4 ตัวคือ 1) การนิยาม
และการสือ่สารเป้าหมายร่วม 2) การกำากับ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการเรียน
การสอน 3) การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
และ 4) การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (2) 
ตวัแปรปจัจยัดา้นสมรรถนะองคก์าร สามารถ
วดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกต 5 ตวัคอื 1) การจดั
โครงสรา้งทีเ่หมาะสม 2) วสิยัทศัน ์พนัธกจิ
และยุทธศาสตร์ 3) ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 4) การจดัทรัพยากรการเรยีน
รู้และ 5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหาร

2. ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย 
ตวัแปรแฝง 2 ตวั ได้แก่ (1)ปัจจัยด้านการจัด
กระบวนการเรยีนรู ้สามารถวดัไดจ้ากตวัแปร
สงัเกต 5 ตวัคอื 1) การเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย3) การเน้นกระบวนการ
คดิ 4) การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ ตอ่การเรยีน
รู ้และ 5) การมส่ีวนรว่มของผูเ้กีย่วขอ้ง (2) 
ตัวแปรปัจจัยด้านบรรยากาศของโรงเรียน 
สามารถวัดได้จากตัวแปรที่สังเกตได้ 5 ตัว
คือ 1) ความคาดหวังสูง 2) บรรยากาศเชิง
บวก 3) ความเป็นกันเองความไว้วางใจซึ่ง
กนัและกนั 4) การจดัระบบการจงูใจ และ5) 

การเปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจ (3) ตัวแปร
ผล ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นประสทิธผิลของโรงเรยีน 
สามารถวัดตัวแปรที่สังเกตได้ 4 ตัว คือ 1) 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 2) คณุลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 3) ความพงึพอใจใน
งานของบุคลากร และ4) ความเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

1. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพือ่สมัภาษณ ์ผูท้รงคณุวฒุิ

2. แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่า
อำานาจจำาแนกระหวา่ง 0.38-0.94 คา่ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมสอดซอง
เปล่า ติดแสตมป์ บางส่วนผู้วิจัยนำาส่งด้วย
ตนเอง และบางส่วนจะให้ผู้ช่วยนักวิจัยนำา
ส่งให้ยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่
ยังไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยจะดำาเนินการติดตาม 
โดยวิธีการต่างๆ เช่น โทรศัพท์ประสานไป
ยังผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาในสังกัด 
ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ ให้ผู้ช่วยนักวิจัย
ติดตาม และติดตามด้วยตนเอง จนได้รับ
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กลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง 630 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป (1) วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย
ของเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) (2) สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรปูแบบความสัมพันธโ์ครงสรา้ง
เชิงสาเหตุตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากลุม่ตวัอย่าง โดยประมาณค่าพารามิเตอร์
โดยวิธีไลค์ลฮิดูสงูสดุ (Maximum Likelihood 
Estimate) ตามโมเดลทีใ่ชเ้ปน็กรอบแนวคดิ
ในการวจิยั ซึง่มตีวัแปรทีป่ระกอบดว้ยตวัแปร
แฝงทัง้ภายในและภายนอก ผลการวเิคราะห์
จะนำาเสนอในรปูการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ
สำาคญัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของรปูแบบสมมตฐิานการวจิยักับขอ้มูลเชงิ
ประจักษ์ มีดังนี้ ค่า X2, ค่า GFI,ค่า AGFI, 
ค่า RMSEA 

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
กลมกลืนของตัวแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรยีน สงักดัองคก์รปกครอง
สว่นท้องถิน่ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้กบัขอ้มลู เชงิ

ประจักษ์ พบว่า ตัวแบบปัจจัยประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีตัวแบบเหมือนกัน
กับตัวแบบเชิงสมมติฐาน

2. ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลทางตรง อทิธพิล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยเรียงลำาดับค่าสัมประสิทธิ์
อทิธพิลจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้(1) อทิธพิล
ทางตรง 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะของ
องค์การ ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปัจจัย
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ (2) อทิธพิลทางออ้ม
ม ี3 ปจัจยั คอื ปจัจยัสมรรถนะขององคก์าร
ที่ส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้
กับปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปัจจัย
ภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผ่านปัจจัยการ
จัดกระบวนการเรียนรู้กับปัจจัยบรรยากาศ
ของโรงเรียน และปัจจัยบรรยากาศของ
โรงเรยีนทีส่่งผา่นปจัจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และ(3) อิทธิพลรวม 4 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยสมรรถนะขององค์การ ปัจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศของ
โรงเรียน และปัจจัยภาวะผู้นำาทางวิชาการ

อภิปรายผลการวิจัย

1. ตวัแบบภาวะผู้นำาทางวชิาการใน
ห้องปฏิบัติการ Far West ซึ่งได้ข้อค้นพบ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hallinger, 
Bickman & Devis (1990) ที่พบว่า ภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโดยส่งผ่าน
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บรรยากาศ และการจัดระบบการเรียนการ
สอน และยังมีผลการศึกษาบางเรื่องที่พบ
ว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาทาง
วชิาการของผูบ้รหิารกับผลสำาเรจ็ของโรงเรยีน
ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
(Eberts & Stone, 1988; Hack, Larsen 
& Marcoulides, 1990)

2. ปัจจัยสมรรถนะองค์การมีผล
โดยตรงตอ่ประสิทธผิลของโรงเรยีน สอดคล้อง
กับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2539); 
ธงชัย สันติวงษ์ (2539); Jackson & 
Holvino (1986); Preedy (1993); Miller 
(2001) และ Texas Education Agency 
(2004) ที่ให้ทัศนะไว้สอดคล้องกัน คือ 
สมรรถนะองค์การเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริหารองค์การที่จะมีประสิทธิผลนั้น
ตอ้งสามารถนำาและกระตุ้นการใชท้รพัยากร
ทางการบรหิาร ตลอดจนกลไกในการปฏบิตัิ
งานทัง้มวลเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์าร
อยา่งมปีระสทิธผิลนัน่เอง และเมือ่พจิารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงของปัจจัย
สมรรถนะองคก์ารจะเห็นว่ามคีา่อิทธพิลสงู 
คือ 13.80 แสดงให้เห็นว่า หากโรงเรียนมี
ความพร้อมในด้านสมรรถนะองค์การแล้ว
ยอ่มจะสง่ผลถงึประสทิธผิลของโรงเรยีนดว้ย 
แตเ่มือ่พจิารณาคา่ สมัประสทิธิอ์ทิธพิลของ
การส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียน
รู้และปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบว่า 
มีค่าอิทธิพลต่ำา คือ 0.21 และ 0.27 ตาม
ลำาดับ ซ่ึงมีเหตุผลอธิบาย ดังนี้ ประการ

แรก องคป์ระกอบของสมรรถนะองคก์ารไม่
ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในการบรหิาร เปน็องคป์ระกอบทีเ่อือ้ใหเ้กดิ
การเรียนรู้ของนักเรียน และ ความพึงพอใจ
ของครูได้โดยตรงจึงอาจไม่จำาเป็นต้องใช้วิธี
การหรอืกระบวนการอืน่ๆ สนบัสนนุมากนกั 
ประการทีส่อง ในการจดักระบวนการเรยีนรู้
นัน้จำาเปน็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหรอืปจัจยั
อยา่งหลากหลายเพือ่ใหน้กัเรยีนบรรลผุลตาม
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ ซึ่งปัจจัยสมรรถนะ
องค์การเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
สนับสนุนการดำาเนินงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย และประการสุดท้าย บรรยากาศ
ขององคก์ารซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตัง้ความคาด
หวงัไวส้งู การจดับรรยากาศเชงิบวก การให้
ความเป็นกันเองและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วม ตลอด
จนการจัดระบบการจงูใจนัน้ มคีวามจำาเปน็
ที่จะต้องอาศัยความพร้อมด้านสมรรถนะ
องคก์ารอยูบ่า้ง เชน่ การจดัโครงสรา้งทีเ่นน้
การมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นต้น ซึ่งถ้า
พิจารณาองค์ประกอบย่อยอื่นๆ ดังกล่าว
จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านภาวะผู้นำา
ทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่

3. ปจัจยัการจดักระบวนการเรยีนรู ้
พบวา่ มอีทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลของ
โรงเรยีนสงู มีคา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 
1.20 และมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 ซึง่
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แสดงให้เห็นว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้มี
ความสำาคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกระบวนการเรียนรู้
เปน็กจิกรรมทีจ่ดัขึน้สำาหรบันกัเรยีนโดยตรง 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 
และถอืเปน็กจิกรรมสำาคญัท่ีจะทำาให้การเรียน
รูบ้รรลผุลตามเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ Silins & Murray-Harvey 
(1999); Scheerens (2000); Saunder 
(2000); Alig-Mielcarek (2003) ที่พบว่า 
ปัจจัยที่ทำาให้โรงเรียนมีประสิทธิผลมีหลาย
ปจัจัยโดยมปีจัจยัการจดักระบวนการเรยีนรู้
เปน็ปจัจัยทีส่ำาคญัซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่ผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน นอกจากนีย้งัสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิและผลการวจิยัหลายเรือ่งทีม่ขีอ้
ค้นพบสอดคล้องกันว่ากระบวนการเรียนรู้
จะสง่ผลโดยตรงตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน 
ได้แก่ ผลงานวิจัยของ Edmonds, 1979 
cited in Hoy & Miskel (2005); Caldwell 
& Spinks (1990); Halton, 1992 อ้างถึง
ในวิโรจน์ สารรัตนะ (2548) และ Hoy & 
Miskel (2005)

4. ปจัจยับรรยากาศของโรงเรยีน พบวา่ 
มีอทิธิพลทางตรงตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.71และ
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการจัดกระบวนการ
เรยีนรู้ มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.70 
และมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จากขอ้
ค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของ
บรรยากาศที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ 

เพราะบรรยากาศเป็นเร่ืองของการส่งเสริม
สนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการ
ดำาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น นอกจากนี้บรรยากาศยังช่วยเสริม
สรา้งขวญัและกำาลงัใจในการปฏบิตังิานของ
บคุลากรอกีดว้ย ซึง่ถา้บคุลากรมคีวามตัง้ใจ
และเต็มใจปฏิบติัหน้าทีเ่ปน็อย่างดแีล้วย่อม
ส่งผลให้งานประสบผลสำาเรจ็ตามเป้าหมาย
ทีต้ั่งไว้ในทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิและผล
งานวจัิยของ ภารด ีอนันตน์าว ี(2545); พร 
พเิศก (2546); สวุฒัน์ ววิฒันานนท ์(2548) 
Jatuporn (2005); Heneveld & Craig 
(1996); Saunders (2000) และ Skipper 
(2006) ทีพ่บวา่ การสนบัสนนุอย่างพอเพียง
และอยา่งดจีากผูป้กครองและชมุชน ในดา้น
ระบบการศกึษา วสัดุอุปกรณ ์บรรยากาศของ
โรงเรียน (school climate) และวัฒนธรรม
ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน (student outcomes) นอกจาก
น้ี ยังสอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัย
ของนักวิชาการ/สถาบันต่างๆ ที่ได้ข้อสรุป
สอดคลอ้งกนัวา่ การจดับรรยากาศทีเ่อือ้และ
เหมาะสมจะสง่ผลใหก้ารจดักระบวนการเรยีน
รู้มีประสิทธภิาพและส่งผลตอ่ประสิทธผิลของ
โรงเรยีนในท่ีสุด (อำารงุ จนัทวานิช (2547); 
Purkey & Smith (1983 cited in Hoy 
& Miskel, 2005); Scheerens (2000); 
Saunder (2000); Duttweiler (1990 cited 
in Sergiovanni 2001); School District 
of Hillsborough County, Florida (2005) 
และ Hoy & Miskel (2005))
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ข้อเสนอแนะ

จากผลการศกึษาดงักลา่ว มขีอ้เสนอ
แนะจากผลการวจิยัเพ่ือการปรบัปรงุนโยบาย
ทางการศกึษา และขอ้เสนอแนะสำาหรบัการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับ
การใชต้วัแบบปัจจยัประสทิธผิลของโรงเรียน

1.1 เนือ่งจากผลการวจิยั พบวา่ ระดบั
ปจัจยัประสทิธิผลของโรงเรียนในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาในแตล่ะปจัจยัจะ
เหน็วา่อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั ยกเว้น ปัจจยั
สมรรถนะองค์การที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้น จึงควรมีนโยบายในการสนับสนุนส่ง
เสรมิใหโ้รงเรยีนมคีวามพร้อมมากย่ิงขึน้โดย
เฉพาะในด้านสมรรถนะของโรงเรียน

1.2 จากผลการวิเคราะห์สถิติพื้น
ฐาน มีประเด็นต่างๆที่ควรได้รับความใส่ใจ
ในการพฒันาใหม้ากขึน้ เนือ่งจากมค่ีาเฉลีย่
อยู่ในระดบัต่ำาสดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเดน็
อ่ืนในแตล่ะปจัจยัทีน่ำามาศกึษา คือ ประเดน็
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การใช ้ICT 
ในการบรหิาร การนิยามและการส่ือสารเป้า
หมายร่วม การเน้นกระบวนการคิด การ
กำาหนดความคาดหวังสูง คุณลักษณะอัน
พงึประสงคข์องนกัเรียน การประเมนิผลการ
ใช้ ICT อยา่งตอ่เนือ่ง การเย่ียมชัน้เรยีนโดย
สม่ำาเสมอหรอืทกุวนั องค์กรในชมุชนมสีว่น
รว่มในการจดัการเรยีนการสอน การกำาหนด
เป้าหมายเก่ียวกับคุณภาพของนักเรียนที่
ท้าทาย และนักเรียนมีทักษะในการคิด

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียน

2.1 เนือ่งจากผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยั
สาเหตุสำาคัญที่ส่งผลทางตรงทำาให้โรงเรียน
มีประสิทธิผล คือ ปัจจัยสมรรถนะองค์การ 
รองลงไป คือ ปัจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และบรรยากาศของโรงเรียน ดัง
นั้น การเพิ่มสมรรถนะองค์การจึงเป็นเรื่อง
สำาคัญที่ควรให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่อง
การจัดโครงสร้างองค์การ การกำาหนดวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัด
ทรัพยากรการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร 
ตลอดจนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และบรรยากาศของโรงเรียน

2.2 เมือ่พิจารณาปจัจยัภาวะผูน้ำาทาง
วิชาการแม้จะส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล
ของโรงเรยีนต่ำา แตส่ง่ผลทางออ้มผา่นปจัจยั
บรรยากาศของโรงเรียนสูง ดังนั้น จึงควร
กำาหนดรูปแบบในการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่จะนำาไป สู่

การพฒันาโรงเรยีนให้มปีระสทิธผิล
ได้นั้น จะต้องเน้นการพัฒนาให้มีอิทธิพล
ผ่านปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน 

3. ขอ้เสนอแนะเพือ่การนำาตวัแบบ
ปัจจัยทางการบริหารไปใช้ในโรงเรียน

3.1 เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ สำาหรับสมการโครงสร้างของตัว
แบบแสดงว่าตัวแปรแฝงภายนอกซ่ึงเป็น
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ตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัวแปร อธิบายความ
แปรปรวนรว่มในตวัแปรการจดักระบวนการ
เรยีนรู ้บรรยากาศของโรงเรยีน และประสทิธผิล
ของโรงเรียนได้สูง จึงยืนยันได้ถึงความตรง
ของตวัแปรท่ีนำามาศกึษา ทำาใหมี้ความม่ันใจ
ในการพัฒนาปัจจัยสมรรถนะองค์การ และ
ศักยภาพของผู้บริหารด้านภาวะผู้นำาทาง
วชิาการวา่จะเปน็การพฒันาทีถู่กทศิทาง (do 
the right things) และควรให้ตระหนักว่า 
ปจัจยัทัง้สองนีม้อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลของ
โรงเรยีนในทางออ้ม ดงันัน้ รปูแบบในพฒันา
จะต้องให้ถูกทิศทาง ไม่ว่าจะส่งผลโดยตรง 
หรอืพฒันาโดยผา่นปจัจยัอืน่ โดยเฉพาะสอง
ปจัจยัทีน่ำามาศกึษา คอื การจดักระบวนการ
เรียนรู้ และบรรยากาศของโรงเรียน

4. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป

4.1 ควรมีการวิจัยเชงิคณุภาพเก่ียว
กับประสิทธิผลของโรงเรียน เน่ืองจากการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่
เป็นการรับรู้ของบุคคลในเรื่องประสิทธิผล
ของโรงเรียน ดังนั้น หากมีการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของตวัแปรอืน่ๆ นอกเหนอืจากกรอบแนวคดิ 
และตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
มีตัวแปรจำานวนมากที่ได้จากการศึกษา
วิเคราะห์ที่ยังไม่ได้นำามาศึกษา

4.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันทางการ
ศึกษา โดยอาจปรับเปล่ียนตัวแปรปัจจัย
ทางการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานนั้นๆ

4.4 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบ
ตัวแบบปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัย
ทางการบริหารในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผลที่มีความเหมือนและความแตก
ต่าง อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมต่อไป
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ภาวะผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนดีเด่น: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก
Instructional Leadership in Excellence School: A Grounded 
Theory Study 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะภาวะผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนดี
เด่น เพือ่หาขอ้สรปุเชงิทฤษฎีซึง่นำาไปสูก่ารสรา้งทฤษฎฐีานราก พืน้ที่ทีใ่ช้ในการศกึษา เป็น
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญพ่ิเศษ ใชว้ิธกีารเลอืกเชงิทฤษฎ ี(theoretical sampling) วธิี
การที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสังเกตและจดบันทึก การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์
เอกสาร และการจดัสนทนากลุ่ม กลุ่มเปา้หมายหลกัทีใ่หข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน 
รองผู้อำานวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าระดับชั้นเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูดีเด่นประเภทต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้มาศึกษาดูงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแปลความและ
ตีความหมายข้อมูล แล้วสร้างมโนทัศน์ขึ้นโดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี และใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปช่วยในการจัดระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย พบว่า ลกัษณะภาวะผูน้ำาทางวชิาการในโรงเรยีนดเีดน่ ม ี3 ระดบั ไดแ้ก ่
ระดับบุคคล มี 15 ลักษณะ ระดับทีม มี 24 ลักษณะ และระดับโรงเรียน มี 25 ลักษณะ

ผลสืบเนื่องจากภาวะผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนดีเด่น ผลด้านบวกมี 11 ลักษณะ 
ผลด้านลบ มี 4 ลักษณะ

คำาสำาคัญ:ภาวะผู้นำาทางวิชาการ / โรงเรียนดีเด่น / การสร้างทฤษฎีฐานราก
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2รองศาสตราจารย์	ประจำาสาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
3รองศาสตราจารย์	ประจำาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4รองศาสตราจารย์	ประจำาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
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Abstract

The objective of this study was to understand the characteristics from a 
instructional leadership in excellence school. The researcher selected the study by 
using theoretical sampling and identifying a big–size congruent with the research 
objectives. The researcher participated in the study and collected data through 
observations and field notes, in-depth interviews, document analysis, and focus 
group discussion. The key informants were the school administrators team, the 
task leader, teacher award, the school committee, alumni and community leader, 
the students’ caretakers, the students, education supervisor, administrators and 
teachers in network center and school visitors. Data was analyzed by using trans-
lating and interpretative data. Then, the concepts were depending on theoretical 
sensitivity. The data analysis system was organized by computer program.

The findings were as follows: 

The study found that a instructional leadership is 3 levels:

1. The major characteristics of person instructional leadership in excel-
lence school were 15. 

2. The major characteristics of team instructional leadership in excellence 
school were 24. 

3. The major characteristics of school instructional leadership in excel-
lence school were 25. 

The consequences resulting from being instructional leadership in excel-
lence school, the positive effects were 11 and 4 negative effects.

Keywords:instructional leadership / excellence school / grounded theory study
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บทนำา

2 มิติของการพัฒนาโรงเรียนใน
ยุคปัจจุบันมีทั้งความยั่งยืนและความไม่
ยั่งยืน ซึ่งความไม่ยั่งยืนของการพัฒนานั้น
เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยน
ผู้นำาบ่อยทำาให้มีการเปลี่ยนนโยบายตาม
ผู้นำา การเมืองนำาการศึกษาเพราะถึงแม้จะ
มีพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิซึง่เปน็
กฎหมายแม่บททางการศกึษา แตก่็ไม่ไดร้ับ
การสนองตอบต่อการพัฒนาในประเด็นที่มี
ความสำาคัญ จึงทำาให้โรงเรียนขาดหลักการ
ทำางานที่ยึดมาตรฐานชาติ ขาดทิศทางใน
การทำางานท่ีเป็นมาตรฐานอนัเดยีวกนั และ
ในการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นำาที่ผ่านมา 
สว่นมากเป็นการนำาทฤษฎทีีไ่ดร้บัการพฒันา
ขึน้ในสงัคมตะวนัตกมาพฒันากบัสงัคมไทย 
ซึ่งมีพื้นฐานเป็นสังคมเกษตรกรรม สังคม
แบบจารีตประเพณีและสังคมแบบอำานาจ
นยิม คณุลกัษณะของคนไทยและขา้ราชการ
ไทย สว่นใหญย่งัสอดคลอ้งและเขา้กนัไดด้กีบั
บรบิททางสังคมแบบน้ีอยู่ ซ่ึงตรงข้ามกับวิถี
ชวีติแบบตะวนัตกซึง่เปน็สงัคมอตุสาหกรรม
และมีความสอดคล้องเข้ากันได้ดีกับการใช้
ทฤษฎภีาวะผูน้ำาในบรบิททางสงัคมแบบนัน้ 
จึงเกิดปัญหาในเรื่องความไม่ยั่งยืนของการ
พฒันาภาวะผูน้ำาในรูปแบบของการนำาทฤษฎี
ภาวะผู้นำาของสังคมตะวันตกมาใช้ (วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2548: 95)

ในความไมย่ัง่ยนืของการพฒันา กย็งั
มีความยั่งยืนปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะการ

พฒันางานทีม่ผีลงานทีโ่ดดเดน่ของโรงเรยีน
ดีเด่นที่มีผลงานด้านวิชาการที่มีความเป็น
เลิศ ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของนักเรียน ในการสอบเพื่อวัด
และประเมินผลในระดับชาติของ O-NET 
(Ordinary National Education Test) การ
สอบ GAT- PAT (General Aptitude Test: 
Professional Aptitude Test) นักเรียนใน
โรงเรยีนดีเด่นสามารถทำาคะแนนในการสอบ
ได้เต็ม ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การ
สอบเขา้คณะแพทยศ์าสตร ์และการสอบชงิ
ทนุเลา่เรยีนหลวง นกัเรยีนมคีวามสำาเรจ็ใน
การสอบเขา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีรมิาณท่ี
น่าพอใจในระดับสูง นอกจากนั้นโรงเรียนดี
เด่นยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในร้อย
ของโรงเรยีนยอดนิยมในระดบัประเทศ เปน็
โรงเรียนตัวแบบนวัตกรรมเด็กล้นห้องของ
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีจำานวน
นักเรียนต่อห้องสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศติดต่อกันถึง 2 ปี 
จากการทำางานของโรงเรยีนดเีดน่ในลกัษณะ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่ 3 ของ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.)ทีมุ่ง่เนน้การพฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ 
ให้มีการยกระดับและมีมาตรฐานเดียวกัน 
โดยใช้คะแนน O-NET (Ordinary National 
Education Test) เปน็เกณฑก์ารประเมนิผล
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การเรยีนของนกัเรยีนทกุโรงเรยีน จงึถอืไดว้า่
โรงเรียนมทิีศทางการทำางานทีส่อดคลอ้งกับ
มาตรฐานชาต ิโรงเรยีนดเีดน่จงึมสีว่นสำาคญั
ในการพฒันาการศึกษาของชาตใิหม้คีณุภาพ
ทัดเทียมกับต่างประเทศ (อำารุง จันทวา
นิช, 2547: 1) โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่
สำาคัญในการนำานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิเมือ่
โรงเรยีนมคีวามสำาเรจ็สงูผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์
มากที่สุดก็คือ นักเรียนและผู้ปกครอง และ
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญท่ีทำาให้โรงเรียนประสบ
ความสำาเร็จและมีความยั่งยืน คือ ผู้บริหาร
และครู ซึ่งมีการทำางานตามภาระงานทั้ง 4 
งาน ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
มีทั้งภาระงานของบุคคล ทีม และโรงเรียน 
กลุ่มคนเหล่านี้จึงมีลักษณะเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ (Hoy and Miskel, 2005: 118) 

การศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎีฐานราก 
(grounded theory study) จึงเป็นวธีิการวจัิย
เชงิคณุภาพอกีทางเลอืกหนึง่ในการแสวงหา
คำาตอบใหกั้บสงัคม ถกูพฒันาขึน้โดย Barney 
Glaser and Anselm Strauss เพื่อสร้าง
คำาอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง ดัง
นั้นในการศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการ โดย
การใชว้ิธกีารวจิยัการสร้างทฤษฎฐีานรากมี
สว่นชว่ยใหเ้กดิทฤษฎีภาวะผูน้ำาทางวิชาการ
ท่ีสามารถนำาไปเปน็แนวทางในการพฒันาผู้
บริหารและโรงเรียนให้ดีเด่นและมีคุณภาพ
ที่ยั่งยืน ในบริบทของความเป็นไทยได้ วิธี
การนี้จะเป็นทางออกของการแก้ปัญหา
ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (ชาย  
โพธิสิตา, 2547: 7) 

วัตถุประสงค์

เพือ่เสนอขอ้สรปุเชงิทฤษฎลีกัษณะ
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการในโรงเรยีนดเีดน่ ในรปู
แบบการศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเหตผุลของ
เงือ่นไขการเกดิ กระบวนการเกดิและปจัจยัที่
สง่ผล การคงอยู ่และผลสบืเนือ่งตดิตามมา
จากภาวะผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนดีเด่น

สมมติฐานการวิจัย

ลักษณะภาวะผู้นำาทางวิชาการใน
โรงเรียนดีเด่น มี 3 ระดับ คือ 

1. ระดับบุคคล เป็นลักษณะของ
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับ
ผิดชอบสูง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ความคาดหวงัสงู และมคีณุธรรม จรยิธรรม 
ในลักษณะงานของบุคคล มีการมอบหมาย
งานและกำาหนดผู้รับผิดชอบ 

2. ระดบัทมี เปน็ลกัษณะของบคุคล
ในทีมที่จะต้องมีความผูกพัน ความกลม
เกลยีว มมีนษุยส์มัพนัธ ์และมปีระสบการณ์
สูง ส่วนลักษณะการทำางานในทีมต้องมีกฎ
เกณฑ์ มีการคัดคนเข้าทำางาน มีความเสมอ
ภาค การสรา้งความสมัพนัธ ์มกีารแกป้ญัหา 
การประสานงาน การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ
มทีีป่รกึษา การพฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง และ
การบริหารโดยพึ่งตนเอง 

3. ระดับโรงเรียน เป็นลักษณะการ
ทำางานทีเ่ปน็ภาพรวม ของบคุคลและทมีใน
โรงเรยีน ทีจ่ะตอ้งเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
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เป็นแบบอย่างที่ดี มีความหลากหลายใน
บทบาทการเป็นผู้นำา มีการสร้างผู้นำา สร้าง
ศรทัธา และรกัษาเกยีรตปิระวตัขิองโรงเรยีน 
ลักษณะงานของโรงเรยีนจะมกีารจดัองค์การ
โครงสรา้ง กำาหนดเป้าหมายร่วม การบริหาร
จัดการที่ดี สร้างฐานข้อมูลเป็นระบบ มี
หลักสูตรสถานศกึษา สรา้งทมีงาน การบรกิาร
และเอือ้อำานวยประโยชน ์นำายทุธศาสตรก์าร
วางแผนมาใช้ สร้างเครือข่าย นำาเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ช ้พฒันางานโดยใชผ้ลการวจิยั 
มกีารกำาหนดมาตรฐานการทำางาน สรา้งแรง
จงูใจ เนน้การมสีว่นรว่ม การพฒันาทมีงาน 
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และเน้นผลงาน
ละนวตักรรม สว่นลกัษณะของสิง่แวดลอ้มมี
ชุมชนสงัคมทีด่ ีทีต่ัง้ไมม่มีลภาวะ และมแีหลง่
เรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

วิธีการวิจัย

การเลือกพื้นที่ที่ศึกษา 

เลอืกจากโรงเรยีนดเีดน่ทีม่คีณุลกัษณะ
ดังนี้ มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน มีผลงาน
ดีเด่นในระดับชาติ มีผู้ปกครองต้องการส่ง
บุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำานวนมาก เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
โดยผูวิ้จยัและศกึษานเิทศกป์ระจำาเขตพืน้ที่
การศึกษาทั้ง 3 เขต ร่วมกันพิจารณา โดย
เสนอมาเขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน รวม 3 
โรงเรียน และคัดให้เหลือ 1 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนศรโีคตรบูรณ์ จงัหวดัสกลนคร สังกดั

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
23 ซึ่งใช้หลักการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี  
(theoretical sampling) ทีม่หีลกัการทีส่ำาคญั
คือ เป็นพื้นที่ที่สอดคล้องและตรงกับความ
มุง่หมายของการวจิยั เปน็โรงเรยีนทีจ่ะตอบ
คำาถามการวิจัยได้ 

กลุม่เปา้หมายหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษา 

การกำาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (key 
informant) จะใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี 
(theoretical sampling) ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลกัท่ีจะใหข้อ้มูลในการศกึษาครัง้นี ้มีจำานวน
ทัง้สิน้ 10 กลุม่ จำานวนรวม 48 คน แบง่ออก
เปน็ กลุม่บรหิารโรงเรยีน ได้แก ่ผูอ้ำานวยการ
โรงเรียนและรองผู้อำานวยการ กลุ่มหัวหน้า
งาน ได้แก่ หัวหน้างานงานวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้นเรียน 
กลุม่ครดูเีดน่ กลุม่คณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน กลุ่ม
ศิษย์เก่าและผู้นำาชุมชน กลุ่มศึกษานิเทศก์ 

การสร้างแนวคำาถาม 

แนวคำาถามเปน็เคา้โครงหวัขอ้คำาถาม 
มีลักษณะเป็นโครงร่างคร่าวๆ แต่มีตัวแปร
ทีจ่ะใหต้อบ มคีวามยดืหยุน่ ใชเ้ปน็แนวทาง
ในการซักถาม แนวคำาถามจะช่วยให้ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลในภาคสนามได้ตรงทิศทาง แนว
คำาถามที่สร้างขึ้นจะยึดสมมติฐานชั่วคราว
เป็นแนวทางในการกำาหนดประเด็นคำาถาม 
มีการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหา
ค่าความตรงจากผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยว่า 
ขอ้คำาถามดงักลา่วถามไดต้รงประเดน็หรอืไม ่
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สามารถสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลหลักได้เข้าใจ
ตรงกันหรือไม่ ผู้ตอบมีความเข้าใจและมี
ปฏิกิริยาอย่างไร ความต่อเนื่องของเนื้อหา
และการตอบคำาถามเป็นอย่างไร

เครื่องมือ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาม ี4 ชนดิ 
ไดแ้ก ่การสังเกตและจดบนัทกึ การสมัภาษณ์
เชิงลึก การวิเคราะห์เอกสาร และการจัด
สนทนากลุ่ม 

การดำาเนินการวิจัย

การเข้าสู่พื้นที่ที่ศึกษา ผู้วิจัยได้
เตรยีมตวัเองโดยเขา้รบัการอบรมเพิม่เตมิเพือ่
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก การคัด

เลือกผู้ช่วยผู้วิจัยเพื่อช่วยในการทำา
วิจัย การประสานงานกับโรงเรียนดีเด่นใน
ดา้นต่างๆ การเตรยีมวสัดุ-อปุกรณ ์ประกอบ
การทำาวิจัย 

การสรา้งความคุน้เคย ผูว้จัิยมเีทคนคิ
ในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความ
คุ้นเคย โดยการไปถึงก่อนและกับทีหลัง 
การรบัประทานอาหารรว่มกนัและการมอบ
ของฝาก การมปีฏิสมัพนัธก์บัทกุๆ คน การ
ทำางานช่วยเหลอืครแูละการรว่มกจิกรรมทกุ
กิจกรรม การสนทนาทางวิชาการ 

ผู้วิจัยได้ฝังตัวในพื้นที่การวิจัย เป็น
เวลา 5 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ
ที่เป็นจริงตามธรรมชาติของปรากฏการณ์ 
และเป็นการเข้าถึงวิธีการวิจัย 

การเก็บข้อมูล 

จากการได้สมมติฐานชั่วคราว นำา
ไปสูก่ารสรา้งแนวคำาถาม และใชแ้นวคำาถาม
เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่อง
มือ 4 ชนิด ได้แก่ การสังเกตและจดบันทึก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เอกสาร 
และการจัดสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลจะ
เปน็วธิทีีไ่มม่กีารกำาหนดลกัษณะเฉพาะของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ล่วงหน้า ซึ่งเริ่มต้นจาก
การสมัภาษณร์ะดบัลกึของบคุคลผูใ้หข้อ้มลู
หลักรายแรก แล้วโยงไปสู่รายต่อไป ซึ่งเป็น
เทคนิคการสุ่มแบบ Snow Ball ซึ่งหลักใน
การเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัในครัง้ทีส่องและครัง้
ต่อๆ ไป ผู้วิจัยจะเลือกโดยดูความสัมพันธ์
ทีแ่ตกตา่งจากกลุม่มโนทศัน ์(concept) ใน
ครั้งที่ผ่านมา และจะดำาเนินการในลักษณะ
นีไ้ปจนกวา่กลุม่มโนทศัน ์(concept) ทีเ่กดิ
ขึ้นนั้นซ้ำาๆ กัน จนเป็นแบบแผนที่แน่นอน 
แม้เมื่อไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในรา
ยอืน่ๆ ตอ่ไปกไ็มไ่ด้ขอ้มลูใหมม่าเพิม่เตมิอกี
จงึเปน็จดุทีอ่ิม่ตวั (theoretical saturation) 
(Kathy Charmaz, 2006: 96) ผูว้จิยัจงึจะ
หยุดการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแปล
ความจากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาได้และมา
ทำาการตีความหมายข้อมูล แล้วสร้างมโน
ทัศน์หรือเปิดรหัส (coding) ในการสร้าง
มโนทัศน์ (concept) ผู้วิจัยต้องอาศัยความ
ไวทางทฤษฎ ี(theoretical sensitivity) จาก
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การศึกษาอบรมและจากประสบการณ์การ
ทำางาน จากนั้นนำามโนทัศน์ที่ได้ไปตรวจ
สอบกบัมโนทัศนใ์นสมมติฐานชัว่คราว เพือ่
ยืนยันกับมโนทัศน์เดิมหรือมีข้อมูลใหม่ก็
จะต้องทำาการปรับปรุงมโนทัศน์ แล้วนำา
ไปเก็บข้อมูลอีก จนไม่มีคำาตอบที่แตกต่าง 
หรือได้คำาตอบที่ซ้ำาๆ กัน ซึ่งเป็นจุดอิ่มตัว 
(saturation) จงึทำาการสรุปมโนทศันใ์นสมมติ
ฐานนั้นๆ แล้วเขียนเป็นคำาอธิบายและจัด
กลุ่มมโนทัศน์ที่มีลักษณะคล้ายกันให้รวม
อยู่ในชุดเดียวกัน และอธิบายความเชื่อม
โยงให้มีเหตุผลที่สัมพันธ์กันในเงื่อนไขการ
เกิด กระบวนการเกิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการ การคงอยู่ และผลสืบเนื่อง ซึ่ง

คำาอธิบายจะเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎี ทฤษฎี
ในความหมายของวธิกีารวจิยัน้ีเป็นทฤษฎใีน
ระดับกลาง (middle range theory) ที่ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์หรือชุดของมโนทัศน์ 

ลักษณะการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะกระทำาไปพร้อมๆ กัน 
จดุอิม่ตวัเปน็ลกัษณะของการไดค้ำาตอบทีซ่้ำา
กันในเรื่องของตัวบุคคล เวลา และสถานที่ 
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง และในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือทำาการวิเคราะห์ได้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปช่วยในการจัดระบบ
ข้อมูล

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 1  วธิกีารวจิยั 

 

ผลการวจยัิ  

            ลัก ษ ณ ะ ภ า ว ะ ผู้ นํ า ท า ง

วิชาการในโรง เรียนดีเ ด่น  สรุปเป็น

ขอ้เสนอเชงิทฤษฎใีน 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

 1. ระดบับุคคล ม ี15 ลกัษณะ 

ตามเงื�อนไขการเกิด ได้แก่ วิส ัยทัศน์ 

ความตื�นตวัและการปรบัตวั ความท้าทาย 

ความสามารถสูง และหลกัการทํางาน 

กระบวนการเกดิ ได้แก่ การปรบัปรุงงาน

และพฒันางานอย่างต่อเนื�อง และการ

แก้ปญหา ั ส่วนปจจยัที�ส่งผล ได้แก่ การั

บรหิารเวลา ความคดิสรา้งสรรค์ ความใฝ่

รู้และการแสวงหาความรู้  ความ

รบัผิดชอบ มนุษยสมัพนัธ์และคุณธรรม 

และการคงอยู่ ได้แก่ เจตคตทิี�ดต่ีออาชพี

และโรงเรยีน และแรงจงูใจ  

   2. ระดบัทีม มี 24 ลกัษณะ 

ตามเงื�อนไขการเกิด ได้แก่ เปาหมาย้

ร่วมกนั การมสี่วนร่วม กฎเกณฑ์ ขนาด

ของทีม การบรหิารจดัการตนเอง และ

การมอบหมายงาน  กระบวนการเกิด 

ไดแ้ก่ การวางแผน การปรบัปรุงงานและ

พฒันางานอย่างต่อเนื� อง การพัฒนา

ทมีงาน และการแก้ปญหาั  ส่วนปจจยัที�ั

ส่งผล ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ ผู้นํา-ผู้ตามที�ด ี 

การตดิตามงาน ความเสมอภาค ความคดิ

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง สมมตฐิานชั �วคราว 

  แนวคาํถาม 

  เกบ็ขอ้มลู 

-การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

-การสงัเกตและจดบนัทกึ 

-การวเิคราะหเ์อกสาร 

-การสนทนากลุ่ม 

 สรา้งมโนทศัน์ ตรวจสอบ (สมมตฐิานเดมิ) 

ยนืยนัสมมตฐิานเดมิ 

ปรบัปรุงสมมตฐิาน

ผูว้จิยัตอ้งมคีวามไวเชงิทฤษฎ ี

จุดอิ�มตวั 

อธบิายมโนทศัน์ 

รวมมโนทศัน์เป็นชุดและอธบิายความเชื�อมโยง 

ทฤษฎ ี(เป็นคาํอธบิายความเชื�อมโยงของชุดมโนทศัน์) 

-เวลา 

-บุคคล 

-สถานที� 

ภาพประกอบ 1 วิธีการวิจัย
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ผลการวิจัย

ลักษณะภาวะผู้นำาทางวิชาการใน
โรงเรียนดีเด่น สรุปเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎี
ใน 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดบับคุคล ม ี15 ลกัษณะ ตาม
เงือ่นไขการเกดิ ไดแ้ก ่วสิยัทศัน ์ความตืน่ตวั
และการปรบัตวั ความทา้ทาย ความสามารถ
สูง และหลักการทำางาน กระบวนการเกิด 
ไดแ้ก ่การปรบัปรงุงานและพฒันางานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และการแกปั้ญหา สว่นปัจจยัท่ีสง่ผล 
ได้แก่ การบริหารเวลา ความคิดสร้างสรรค์ 
ความใฝ่รู้และการแสวงหาความรู้ ความรับ
ผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม และ
การคงอยู่ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่ออาชีพและ
โรงเรียน และแรงจูงใจ 

 2. ระดับทีม มี 24 ลักษณะ ตาม
เงื่อนไขการเกิด ได้แก่ เป้าหมายร่วมกัน 
การมสีว่นรว่ม กฎเกณฑ ์ขนาดของทีม การ
บริหารจดัการตนเอง และการมอบหมายงาน 
กระบวนการเกิด ได้แก่ การวางแผน การ
ปรับปรุงงานและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
การพัฒนาทีมงาน และการแก้ปัญหา ส่วน
ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ การตัดสินใจ ผู้นำา-ผู้
ตามที่ดี การติดตามงาน ความเสมอภาค 
ความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศการทำางาน 
การเรียนรู้ร่วมกัน การทำางานข้ามทีม การ
สื่อสารที่ดี ความไว้วางใจ และความรับผิด
ชอบ และการคงอยู่ ได้แก่ แรงจูงใจ ความ
กลมเกลียว และวัฒนธรรมมุ่งผลสำาเร็จ

3. ระดับโรงเรียน มี 25 ลักษณะ 
ตามเงื่อนไขการเกิด ได้แก่ วิสัยทัศน์ร่วม 
เกยีรตปิระวตัขิองโรงเรยีน การระดมทรพัยากร
จากทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วม การสร้าง
เครอืขา่ยความรว่มมอื เปา้หมายสงู การจดั
โครงสรา้งองคก์าร ศกัยภาพคร ูการกำาหนด
มาตรฐานงาน การสร้างทีมงานคุณภาพ 
ศกัยภาพนกัเรยีน และหลกัสตูร กระบวนการ
เกดิ ไดแ้ก ่การวางแผน การปรบัปรงุงานและ
พฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง การพฒันาทมีงาน 
และการแก้ปัญหา ส่วนปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ 
การสื่อสารที่ดี การประชาสัมพันธ์ การเอื้อ
อำานวยประโยชน์ การนำาระบบคุณภาพเข้า
มาประยกุตใ์ช ้บรรยากาศการทำางาน ระบบ
ฐานขอ้มลู และการตดิตามงาน และการคงอยู่ 
ได้แก่ แรงจูงใจ และวัฒนธรรมมุ่งผลสำาเร็จ

ผลสบืเนือ่งจากภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
ในโรงเรยีนดเีดน่ ดา้นบวกตอ่นกัเรยีน ไดแ้ก ่
วัฒนธรรมในการใฝ่รู้ วินัยเด่น การบริหาร
เวลา และผู้นำา-ผู้ตามที่ดี ผู้บริหารและครู 
ได้แก่ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การยอมรับ 
และความพึงพอใจในงาน โรงเรียน ได้แก่ 
ตัวแบบนวัตกรรม และความมีชื่อเสียง ผู้
ปกครองและชุมชน ได้แก่ ความพึงพอใจ 
ส่วนด้านลบต่อนักเรียน ได้แก่ ไม่มีทักษะ
ดา้นมนษุยสมัพนัธ ์และคา่นยิมไมป่ระหยดั 
ครู ได้แก่ ภาระงานไม่เท่ากัน และผู้นำาไม่มี
ภาวะผู้นำา 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ ลกัษณะ
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ มทีัง้ระดบับคุคล ทมี 
และโรงเรียน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนหรือหน่วย
งานอืน่ทีต่อ้งการนำาผลการวจิยัไปพัฒนา ให้
เรยีงลำาดบัความสำาคญัของลกัษณะภาวะผูน้ำา
ทางวชิาการเหลา่นีก้อ่น โดยใหเ้ลอืกพฒันา
ระดบับคุคลกอ่นระดับอืน่ เพราะการพฒันา
ใดๆ ที่จะเกิดประสิทธิผล ต้องเกิดจากการ
พัฒนาตนเองก่อนพัฒนาคนอื่น เป็นการ
พัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว

1.2 จากข้อค้นพบที่สำาคัญในการ
วจิยัครัง้นี ้ท่ีพบว่า วัฒนธรรมทีมุ่่งผลสำาเรจ็ 
ศักยภาพผู้เรียน ศักยภาพครู การระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือ และการมีเป้าหมายร่วม 
เป็นลักษณะที่สำาคัญในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหาร
โรงเรยีนควรใหค้วามตระหนกัในการหากลยทุธ์
เพื่อการพัฒนาครู ทีมงาน และโรงเรียน ใน
ลักษณะนี้ โดยใช้ความจริงใจและนำาตนเอง
เป็นต้นแบบในการพัฒนา 

1.3 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ ศกัยภาพ
นักเรียน เป็นเงื่อนไขท่ีสำาคัญในการเกิด
ลักษณะภาวะผูน้ำาทางวชิาการโรงเรยีน เพราะ
นกัเรยีนทีม่ศัีกยภาพจะมขีีดความสามารถใน
การแขง่ขนัสงู จงึเหน็ควรใหโ้รงเรียนตา่งๆ มี
การเสรมิสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองและ

ชุมชน ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเข้าเรียนในทุกๆ ด้าน 
เพราะถ้านักเรียนมีความพร้อมสูง นักเรียน
ก็จะสามารถต่อยอดการเรียนได้มากตาม
ไปด้วยเช่นกัน ลักษณะการเสริมสร้างให้
บูรณาการ ในโครงการเยี่ยมบ้าน โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 การเลือกศึกษาปรากฏการณ์
ภาวะผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนดีเด่นที่มี
ขนาดใหญ่พิเศษครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะ
ผู้นำาในระดับบุคคล ทีม และโรงเรียน ซึ่ง
เป็นลักษณะภาวะผู้นำาทางวิชาการที่หลอม
รวมในแต่ละระดับ ซึ่งอาจจะยังไม่ชี้ชัดลง
ไปถึงตำาแหน่งที่ดำารงอยู่ การวิจัยครั้งต่อ
ไปจึงอาจจะใช้วิธีการศึกษาที่ช้ีชัดลงไปที่
ตำาแหน่ง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครูดีเด่น 
ทีมงานวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎี
ในลักษณะที่เจาะลึก

2.2 การใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) เพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก (grounded theory study) ใน
สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา
ในครั้งนี้ อาจทำาให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่ยัง
ไม่ชัดเจนพอในบางประเด็น ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้วจัิยไดต้ัง้ประเดน็คำาถามการวจัิยไว้
กว้าง เพื่อให้ครอบคลุมปรากฏการณ์หลาย
แงห่ลายมมุ จำาเปน็ตอ้งใชข้อ้มลูมาก ดังน้ัน
การวิจัยครั้งต่อไป อาจนำาวิธีการวิจัยเชิง
ปรมิาณ (quantitative research) มาศกึษา
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ต่อเนื่องได้ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำาทางวิชาการในโรงเรียนยอดนิยม 
การศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิเหตผุล
ประสทิธผิลของการเปน็ภาวะผูน้ำาทางวิชาการ
ในโรงเรียนดีเด่น เป็นต้น

2.3 ควรใช้ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั
ในครัง้น้ี เปน็แนวทางในการศึกษาภาวะผูน้ำา
ทางวชิาการในโรงเรียนดเีดน่ทีอ่ยูต่่างบรบิท
กัน และอาจจะชี้ชัดลงไปในตำาแหน่งของ
บุคคล ทีม ในโรงเรียนดีเด่น
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รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงระบบ
Collaborative Computer Network Based Learning Model to 
enhance System thinking’s Skill.

แสงทอง บุญญิ่ง1

Sangtong Boonying1

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ สำาหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมี
ที่มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบและ
นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมจำานวน 17 ท่าน ผลจากการสังเคราะห์
พบวา่รปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกันบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาทกัษะการคดิเชงิระบบ 
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่1. ปฐมนิเทศน์รายวิชา ขั้นที่2. รับรู้ปัญหา 
ขัน้ท่ี3. ศึกษาขอ้มลู ขัน้ที4่. เพิม่พนูกระบวนการคดิ ขัน้ที5่. พินจิในกลุม่ยอ่ย ขัน้ที6่. ทยอย
แพร่สูก่ลุม่ใหญ่ และข้ันตอนสดุทา้ยคอืการประเมนิผูเ้รยีน โดยขัน้ที1่และขัน้สดุทา้ยเปน็การ
จดัการเรยีนรู้ในหอ้งเรียนปกติ สว่นขัน้ท่ี2ถงึขัน้ตอนที6่ ใชส้ภาพแวดล้อมการเรยีนรูร้ว่มกนั
ผา่นเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยกระบวนการกลุม่และเพิม่พนูกระบวนการคดิเชงิระบบโดยการฝกึคดิ ฝกึปฏิบตั ิ
ซึง่ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายรายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนไวใ้นบทความน้ีซ่ึงจะนำาเสนอในลำาดบัตอ่

คำาสำาคัญ:รูปแบบการเรียน การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะ
การคิดเชิงระบบ

1นักศึกษาปริญญาเอก	หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา
1Ph.D.	Candidate	in	Education	Technology,	Burapha	University
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Abstract

This article aims to present the Collaborative Computer Network Based 
Learning Model to enhance System thinking’s Skill (CCNBLEST), for students 
in higher education. The model was synthesizing from related documents and 
the researches, then present to the experts (17 persons) for check and revise.  
The results from synthesis found that: CCNBLEST was composed of 7  
learning steps as follow: 1) a subjective orientation 2) acknowledge problems 
3) an information absorption 4) enhance the thinking’s skill 5) a small group  
thinking 6) to used share idea and 7) the last step is student assessment.  
The environment of mutual learning through computer network. The  
prominent point of this model is student has a chance to use the  
information technology in knowledge seeking with teamwork process and  
enhance system thinking’s skill by thinking and practical training.

Keywords: Learning Model, Collaborative Learning, Computer Network Based 
Learning, System Thinking

บทนำา

แนวโน้มของรูปแบบการจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจะมีลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนตามความพร้อม
แบบไมจ่ำากดัเวลา สถานที ่โดยเนน้ปรมิาณ
แตค่ำานงึถงึคณุภาพเพือ่มาตรฐานการศกึษา 
มกีารปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยมุง่จดัการเรยีนการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั มุง่พฒันา จดัหา 
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งวิทยาการ
อย่างอิสระ ลดข้อจำากัดทางการศึกษาโดย

มุ่งเน้นความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุก
ชมุชนและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเรยีน
รู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งลดปัญหาการขาด
ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ เน้นการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรและสถาบันต่างๆ เพื่อแลก
เปลี่ยนวิชาการท้ังระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ (สุภาณี เส็งศร,ี 2543) จาก
แนวโนม้ของการจดัการศกึษาในปจัจบัุนและ
อนาคตทีต่อ้งพึง่พาเทคโนโลยแีละการดำาเนนิ
การตามนโยบายของบพระราชบัญญัติการ
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ศกึษาแหง่ชาติสง่ผลใหม้หาวทิยาลยั/สถาบนั
การศึกษาต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย 
ได้เริ่มให้มีการใช้บทเรียน online เป็นส่วน
เสริมในการเรียนการสอน พยายามปฏิรูป
การศกึษาจากการเรยีนการสอนแบบดัง่เดมิ 
(classroom study) สู่การเรยีนการสอนผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E-learning) การ
เรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer 
Network Based Learning) จงึถกูนำามาใช้
เพื่อการเรียนการสอนในหลายระดับ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่ง
การขยายโอกาสการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
และให้การศึกษาต่อเน่ืองแก่ผู้ที่อยู่ในวัย
ทำางาน(Re-Training) และการเรียนรู้ตลอด
ชวิีต(Long-Life Learning) โดยมุง่เนน้การให้
บรกิารการเรยีนรูภ้ายใตห้ลกัการทีส่ำาคญัคอื 
ความยืดหยุ่น(Flexibility) ความสามารถใน
การเขา้ถงึ(Accessibility and Affordability) 
ประสิทธภิาพ(Efficiency) และความสามารถ
ในการรวบรวมความรู ้(Wisdom of Collec-
tion) แตก่ารท่ีจะทำาใหก้ารเรยีนการสอนบน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ดผ้ลและเกดิผลลพัธ์
ทางการเรยีนรู้อยา่งสงูสดุดังท่ีกลา่วมาข้างต้น 
จึงต้องใช้วิธีการเรียนการสอนที่มีกิจกรรม
การเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้งเหมาะสม และ
เอือ้อำานวยตอ่รปูแบบของการเรยีนการสอน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงจะใช้ศักยภาพ
ของเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและทำาให้ได้ผลลัพธ์และ
คุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างสูงสุด ซึ่ง
การเรยีนรูท้ีด่คีวรเกดิจากสภาพทีเ่ปน็จรงิ ที่

คนเราอยูร่ว่มกนัเปน็สงัคม วธิกีารเรยีนทีจ่ะ
กอ่ใหเ้กิดเกดิการเรียนรูท้ี่ถาวรควรเป็นการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์นัในสงัคม 

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
learning) เปน็วธิกีารเรยีนแบบหนึง่ทีถ่กูนำา
เขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนผา่น
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และคณุภาพของกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมวีธิี
การทีเ่นน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิก
แตล่ะคนตอ้งมีสว่นรว่มในการเรยีนรูแ้ละใน
ความสำาเรจ็ของกลุม่ ทัง้โดยการแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็และการแบง่ปนัทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมถึงการให้กำาลังใจแก่กันและกัน 
สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้
และภาระงานของตนเอง พร้อมไปกับการ
มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีจุดมุ่ง
หมายในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งความสำาเร็จ
ของแต่ละบุคคลคือความสำาเร็จของกลุ่ม 
และความสำาเร็จของกลุ่มคือความสำาเร็จของ
ทุกคนเช่นกัน (Panizt T, 1990) ผู้สอนจะ
มีบทบาทในการจัดโครงสร้าง คอยติดตาม
ผล และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการร่วม
มือในการเรียน โดยมีบทบาทเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกในการเรยีนรู ้(facilitator) และ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (resource) 
นอกจากนัน้แลว้การเรยีนรูร้ว่มกันยงัเปน็วธีิ
การสอนท่ีเนน้ใหผู้้เรยีนรูจ้กัการคิดเชงิระบบ 
(System Thinking) อีกทั้งยังสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นได้ด้วย
ตนเอง (constructivist) ซึง่เปน็คณุลกัษณะ
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ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๔๒ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฏ ีSocial Constructivism ของ 
Vygotsky ซึ่งเป็นทฏษฏีที่เน้นปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม เชื่อว่าการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาพุทธิปัญญา

แตท่ัง้นีไ้มว่า่จะเปน็การจดัการเรยีน
การสอนในรูปแบบใด วิธีการใด สิ่งหนึ่งที่ผู้
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนจะต้อง
คำานึงถึง คือ รูปแบบการเรียนต้องเน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา การจดัการ
ศกึษาจำาเปน็ตอ้งมุง่เนน้ความสำาคญัทัง้ดา้น
ความรู้ ความคิด เพื่อพัฒนาคนให้มีความ
สมดุลทั้งร่างกายและความคิด (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2544) เพราะการสอนให้ผู้
เรยีนเกดิทักษะการคดิจะเปรียบเสมอืนการ
ตดิอาวธุทางปญัญาใหก้บัผูเ้รยีน ทำาใหผู้เ้รยีน
ได้มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้
ไปตลอดชีวิตจึงนับได้ว่าการสอนให้ผู้เรียน
ได้รู้จักวิธีการคิด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่าง
ยิ่งในสภาพของสังคมปัจจุบัน (มนตรี แย้ม
กสิกร, 2545)

บทความนีจ้งึไดน้ำาเสนอรปูแบบการ
เรยีนรูร้ว่มกนับนเครอืขา่ยคอมพิวเตอรเ์พ่ือ
พฒันาทกัษะการคดิเชงิระบบ ซึง่เปน็รปูแบบ
การเรยีนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีผู่เ้ขยีน
ไดอ้อกแบบข้ึนมาจากการศกึษาเอกสารงาน

วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และนำามาเชือ่มโยงกบัสภาพ
ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจริงการจัดการเรียน
การสอนในระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย
และนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญจำานนวน 17 ท่าน
เพือ่ตรวจสอบและปรับปรุง ผูเ้ขียนคาดหวงั
เปน็อยา่งยิง่วา่รปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนับน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาทกัษะการ
คดิเชงิระบบทีไ่ด้นำาเสนอในคร้ังนีจ้ะเปน็อกี
หนึง่ทางเลอืกของการจดัการเรยีนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาและระดบัอ่ืนๆท่ีจะสามารถ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านเน้ือหาวิชาการและ
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำา
วิชาความรู้ท่ีได้เล่าเรียนไปใช้ในการพัฒนา
คณุภาพชวีติไดอ้ยา่งยัง่ยนืและถาวร ซึง่ราย
ละเอยีดตา่งๆในบทความนีจ้ะไดน้ำาเสนอใน
ลำาดับต่อไป

สภาพปญัหาและการจดัการเรยีนการ
สอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีพึง
ประสงค์

การจัดการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรถ์อืไดว้า่เปน็การเรยีนการสอน
ในรูปแบบใหม่ ที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นช่องทางในการถ่ายทอดเน้ือหา เป็น
เครื่องมือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเป็น
เครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้(ประชิต 
อินทนก, 2541) โดยมีการใช้ชื่อเรียกที่
ต่างกันออกไปอันได้แก่ E-Learning, On-
line Learning, Web-Based Education, 
Web-Based Instruction, Tele-Learning, 
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Tele-Education, Virtual Classroom, Virtual 
University(ส.ก.ศ. 2544) การเรยีนรูร้ว่มกนั
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Collaborative 
Computer-Based Learning ) เป็นอีกวิธี
การหนึง่ท่ีนำาการเรยีนรูร้ว่มกนัเขา้มาใช้โดย
แทนที่จะใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ปกต ิแตก่ลบันำามาใชก้บัการเรยีนการสอนที่
เปน็ลักษณะการเรยีนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
โดยใชค้อมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยการสือ่สาร
เปน็เครอืขา่ยหลักในการเรียนการสอน โดยผู้
เรยีนจะส่ือสารในการเรียนกับผู้สอนและกับผู้
เรยีนด้วยกันผา่นทางเครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ี่
มกีารเชือ่มตอ่ถงึกนับนระบบอนิเตอรเ์นต็หรอื
อินทราเน็ตกไ็ด ้ดว้ยการใชซ้อฟตแ์วร์เปน็ตวั
ชว่ยในการสือ่สารขอ้มลู เชน่ การใช ้E-mail, 
Web-board, Bulletin Board, Conferenc-
ing System, Video Conference, Chat 
Room, Whiteboard โดยผู้เรียนสามารถที่
จะสือ่สารกนัไดท้ัง้แบบ Asynchronous และ 
Synchronous ซึง่สามารถเลอืกไดต้ามความ
พรอ้มและความตอ้งการของตนเอง(Bernard 
M, 2000) ถือเป็นเป็นเทคนิคการสอนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นใน
ด้านการถ่ายทอดเนื้อหาสำาหรับการศึกษา
ทางไกล แต่การใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วม
กันในลักษณะเช่นนี้จำาเป็นต้องใช้วิธีการ
ออกแบบการสอนแบบใหม่ เนือ่งจากรปูแบบ
การสอนในอดตีไมไ่ดม้คีำาแนะนำาสำาหรบัการ
ออกแบบใหเ้กิดปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผู้เรยีนกับ
ผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูส้อน และมขีอ้จำากดั
ยากที่จะปรับเปลี่ยน(Hanafin and Land, 

1997) และข้อจำากัดอีกประการหนึ่งของ
รูปแบบการสอนในอดีตมุ่งเน้นความรู้หรือ
เนื้อหามากกว่าการเน้นที่กระบวนการที่จะ
ได้มาซึ่งความรู้(Jonassen, Mayes and 
Mc Aleese, 1993) 

แต่ทั้งนี้รูปแบบการเรียนบนเครือ
ขา่ยคอมพวิเตอรใ์นปจัจบุนัเนน้กระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นการท่องจำา ละเลย
กระบวนการสอนใหค้ดิ สอนเพือ่เตรยีมการ
สอบเปน็หลกั กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจเฉพาะ
ประเดน็ทีค่ดิวา่จะตอ้งนำาไปตอบในการสอบ
เพื่อวัดผลหลังเรียนหรือวัดผลรายวิชา ผล
สะท้อนกลับที่ตามมาคือผู้เรียนใช้วิธีการ
ท่องจำา ขาดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด รู้จักวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ กระบวนการเรียนการสอนทาง
ไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังไม่พร้อม
ที่จะพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติเข้ากับโลกยุค
ใหม ่วธิกีารถา่ยทอดเนือ้หาเปน็แบบการสอน
ทางเดยีว เนน้เรือ่งความจำามากกวา่สอนใหผู้้
เรยีนวเิคราะหแ์ยกแยะหาเหตผุล ผูเ้รยีนขาด
องค์ความรู้เพื่อการพิจารณาในเชิงองค์รวม
อยา่งเปน็ระบบ (แผนพฒันาการศกึษาระดบั
อุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2540: 17) ผลที่ตาม
มาประการหนึง่คอื ทำาใหก้ศกึษาขาดทกัษะ
ในการคดิ สง่ผลใหข้าดความสามารถในการ
จดัการการแกป้ญัหางาน ทำาใหก้ระบวนการ
ทำางานลา่ชา้ จดัระเบยีบความคดิและขัน้ตอน
ในการปฏิบัติงานได้ไมดี่ อนัเปน็ปญัหาทีส่่ง
ผลกระทบไปถงึประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน
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เมือ่สำาเรจ็การศกึษาไปแลว้ หากสถาบนัการ
ศกึษาในระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทยยงั
คาดหวังที่จะเจริญก้าวหน้าโดยมีระบบการ
เรียนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ปน็
อกีหนึง่ชอ่งทางของการจดัการศกึษา ประเดน็
หนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องพิจารณา คือ “ 
จะทำาอยา่งไรใหก้ารจดัการเรยีนการสอนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
สามารถสร้างคนไทยให้ดีพร้อมทั้งความรู้
และความคิด “ ประเด็นนี้ถือเป็นจุดอ่อน
ที่จำาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ที่อาจจะก่อให้
เกิดปัญหาในการพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 

กลา่วโดยสรุป คอื การออกแบบการ
เรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์อง
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ไทย ต้องตระหนักถึงความจำาเป็นที่ต้องมี
กระบวนการการสอนที่เน้นทักษะการคิด
ในการเรียนควบคู่ไปกับการสอนเนื้อหาใน
รายวิชา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งใน
การจัดการศึกษาที่ต้องพัฒนาและฝึกฝน
จนเกิดเปน็ทกัษะตดิตวัผูเ้รยีนไปตลอดชวีติ 
บ่มเพาะให้ผู้เรียนที่จะสำาเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑติทีม่กีารคดิอยา่งมจีดุหมาย มทีศิทาง 
มกีระบวนการคดิทีด่ ีรอบคอบจะทำาใหไ้ดค้ำา
ตอบหรือบทสรุปที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงไปสู่
การกระทำางานหรือการดำารงชีวิตที่เหมาะ
สมของแต่ละบุคคลต่อไป (สราลี โชติดิลก,
2548) เพราะการคิดเป็นกระบวนการทาง
สมองทีม่นษุยม์ศีกัยภาพสงูมากและเปน็สิง่

ที่ทำาให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลก(ทิศ
นา แขมมณีและคณะ, 2544) ซึ่งการคิด
เป็นสิ่งที่สามารถสอนหรือพัฒนาได้ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม โดยผู้สอนสามารถจัด
สถานการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดของผู้เรียน
ได้(Robert, 2003) ดังที่นักจิตวิทยาหลาย
ทา่นทีไ่ด้พยายามศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัหลกั
การพฒันาการคดิของมนษุย ์เชน่ Piaget ซึง่
เปน็นกัจติวทิยากลุม่ทีม่คีวามเชือ่วา่ มนษุย์
ทุกคนสามารถจัดระบบการคิดของตนเอง
ได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อ
ให้เกิดสภาวะสมดุล(Equilibration)(กิ่งฟ้า 
สินธุวงษ์, 2547) 

ดังน้ันการสอนการคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) ควบคู่กับการสอน
เนือ้หาผา่นสงัคมการเรยีนรูร้ว่มกนับนเครอื
ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในหลักการเนื้อหาควบคู่กับการฝึกการคิด
อย่างเป็นระบบ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้
เขียนได้นำาเสนอในบทความนี้ ซึ่งจะกล่าว
ถึงในลำาดับถัดไป

หลักการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง
ระบบ (System Thinking)

ก่อนที่จะได้กล่าวถึงรูปแบบการ
เรยีนรูร้ว่มกนับนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบที่ผู้เขียนจะ
ได้นำาเสนอในบทความนี้ ผู้เขียนขอหยิบยก
ทฤษฏแีละหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนเพือ่
พฒันาการคดิเชิงระบบให้ผู้อา่นไดท้ำาความ
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เข้าใจก่อน เพื่อที่จะได้ทราบที่มาที่ไป และ
ดว้ยเหตผุลอะไร ผูเ้ขยีนถงึไดใ้หค้วามสำาคญั
กับการออกแบบการเรียนการสอนบนเครือ
ขา่ยคอมพวิเตอรท่ี์สามารถพัฒนาผู้เรยีนได้
ทัง้ในดา้นเนือ้หาเนือ้หาวชิาการและศกัยภาพ
ด้านการคิด

การคิดเชิงระบบ (System Think-
ing) เปน็ความสามารถในการคดิของผูเ้รยีน
ที่สามารถมองปัญหาหรือสถานการณ์บาง
อย่างด้วยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบทีเ่ปน็ตน้เหตขุองปญัหา
และความสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบยอ่ย
ต่างๆที่มีส่วนทำาให้เกิดปัญหา ซ่ึงเป็นการ
มองในลักษณะภาพรวม(Wholeness) ซึ่ง
สามารถจำาแนกการมองปญัหาเปน็ 3 ระดบั 
คอื ระดบัสถานการณ(์Event) ระดบัแบบแผน
พฤตกิรรม(Pattern of Behavior) และระดบั
โครงสร้างระบบ(System Structure) ซึ่ง
เปน็การคดิทีแ่สดงใหเ้หน็โครงสรา้งทัง้หมดที่
เช่ือมสมัพันธก์นัเปน็หนึง่เดยีวกนัภายใตบ้รบิท
ของสิ่งแวดล้อมที่เปิดปัญหานั้นๆ เป็นการ
คิดในเชิงบูรณาการ กล่าวคือ เป็นการคิด
โดยการเช่ือมโยงเรื่องต่างๆกับปัจจัยอื่นๆ
ท่ีเก่ียวข้องให้ขยายขอบเขตออกไปเพื่อให้
ได้มุมมองใหม่ๆ ความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดย
ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินปัญญหาก่อนจะได้
มาซึ่งแนวทางที่ดีที่สุด เมื่อเผชิญกับปัญหา
จะพิจารณาสร้างความเข้าใจกับสถานกา
รณ์นั้นๆให้ได้ว่า ปัจจัยสาเหตุของการเกิด
สถานการณน์ัน้มปีจัจยัสาเหตยุอ่ยอะไรบา้ง 
จากนั้นพิจารณาว่าปัจจัยสาเหตุย่อยนั้นมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลักษณะความเปน็
เหตเุปน็ผลกนัอยา่งไรบา้ง ทัง้นีร้ปูแบบพฤติ
กรรมทิเ่กดิข้ึนอาจจะกอ่ให้เกดิสถานการณท์ี่
ขยายวงกวา้งขึน้หรอือาจกอ่ใหเ้กดิสถานการณ์
แบบสมดลุทีไ่มม่กีารขยายผลทีก่วา้งขวางมาก
ขึ้นก็ได้ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้นั้น
จำาเปน็ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัม
พันธระหว่างปัจจัยสาเหตุย่อย อันจะส่งผล
ใหร้ปูแบบพฤตกิรรมเปลีย่นแปลงและในทีส่ดุ
นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับสถานการณ์ 
ด้วยกระบวนการที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นกระ
บวนการปฏิบัติการคิดเชิงระบบ(Kreuzer, 
2001) ซึ่งมีนักจิตวิทยาหลายกลุ่มที่ได้นำา
เสนอรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดใน
เชิงระบบ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มรูปแบบที่ใช้กระบวนการ
คิดเป็นแนวทาง (Cognitive process ap-
proaches) กลุ่มนี้มีข้อตกลงเบื้องต้นที่เป็น
หลักการสำาหรับพัฒนารูปแบบว่า ความ
สามารถในการคิด ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ขั้นพื้นฐานของกระบวนการคิดเบื้องต้น
บางประการ เช่น การเปรียบเทียบ การจัด
ลำาดบั การแยกประเภทการอา้งองิ และการ
ทำานายแนวโน้ม

2. กลุม่รปูแบบทีใ่ชห้ลกัยทุธศาสตร์
การคิดเป็นแนวทาง (Heuristics oriented) 
กลุ่มนี้มีข้อตกลงเบ้ืองต้น ท่ีเน้นหนักเร่ือง
ของยทุธวธิทีีจ่ะใชใ้นการแกป้ญัหาทีจ่ะทำาให้
สำาเร็จตามเป้าหมายได้มากที่
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 3. กลุ่มรูปแบบที่ใช้พัฒนาการ
ของการคิดตามทัศนะของเพียเจท์เป็น
แนวทาง(Formalthinking or stage devel-
opment) กลุม่นีอ้าศยัทศันะเกีย่วกบัการคดิ
ของเพียเจท์เป็นหลักการในการพัฒนารูป
แบบ โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนจะสามารถ
พัฒนาการคิดของตนเองจากการคิดเฉพาะ
ดา้น และจากสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมใหเ้ปน็ความ
สามารถในการคิดแนวกว้าง และคิดใน
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ โดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดในรูปแบบต่างๆ 
เพือ่ฝกึฝนและสง่เสรมิทกัษะการคดิในขณะ
ที่เรียนเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร 

4. กลุม่รปูแบบท่ีใชค้วามหมายภาษา
และสัญลักษณ์เป็นแนวทาง (Language 
and symbol manipulation) กลุ่มนี้มีข้อ
ตกลงเบือ้งตน้วา่ การเขยีนทีด่มีปีระสทิธผิล
นั้นจะเป็นกิจกรรมที่มีแบบแผนและจำาเป็น
ต้องใช้ความสามารถในการแสดงออกของ
ความคิดอย่างแจ่มชัดและมีความต่อเนื่อง 
ลักษณะการเขียนที่มีประสิทธิผลดังกล่าว
จำาเป็นต้องมีการวางแผนตลอดจนกำาหนด
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อนำาไปสู่เป้าหมาย 

5. กลุ่มรูปแบบที่ใช้การคิดเป็น
เนื้อหาสาระของการเรียนเช่นเดียวกับวิชา
อืน่ (Thinking about thinking) กลุม่นีม้ขีอ้
ตกลงเบือ้งตน้วา่การคดิหรอืการเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัการคิดจะสามารถพฒันากระบวนการคดิ
ของผูเ้รยีนได ้กลุม่นีจ้งึมุง่ท่ีจะพฒันาการคดิ
ของผู้เรียนให้ถึงขีดสุดตามศักยภาพที่เด็กมี

อยู่ โดยให้เด็กสามารถค้นหาข้อผิดพลาด
ที่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่ทำาการคิด และนำา
ผลจากการค้นพบนั้นมาทำาการแก้ไข ซึ่งจะ
ทำาให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของการคิดถึง
ระดับสูงสุด

สำาหรบัรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนับน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาทกัษะการ
คดิเชงิระบบทีผู่เ้ขยีนจะไดน้ำาเสนอในบทความ
นี้ได้อาศัยฐานแนวคิดของกลุ่มรูปแบบ ที่ใช้
พฒันาการของการคดิตามทศันะของเพยีเจท์
เป็นแนวทาง(Formal thinking or stage 
development) ซึ่งสามารถปรับเหมาะให้
ใช้ในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
เพือ่ฝึกฝนและส่งเสรมิทักษะการคดิในขณะ
ทีเ่รยีนเนือ้หาวชิาตามหลกัสตูร และจดัสภาพ
แวดล้อมการเรียนกตามแนวทางคอนสตรัค
ตวิสิตท์ีเ่นน้การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีน
รู้โดยผ่านกระบวนการสถานการณ์ปัญหา 
(Problem Base) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ค้นควา้และแสวงหาคำาตอบจากแหลง่ความ
รู ้จากแหลง่ขอ้มูล หรอืจากเพือ่นผูเ้รยีนด้วย
กนั กอ่นทีจ่ะมกีารรวมกลุ่มกนัเพือ่แกป้ญัหา
รว่มกนั โดยผูส้อนจะตอ้งจดัเนือ้หาเพ่ือให้ผู้
เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และมีเครื่องมือหรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียน
ไดค้น้หาเพือ่นำาขอ้มลูมาเขา้รว่มอภปิรายกบั
เพือ่นในกลุม่ใหญ ่อาศยัหลกัการการเรยีนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับทราบแนวคิดของผู้อื่น ซ่ึงจะ
เปรียบเสมอืนเปน็ขอ้มลูยอ้นกลับ(Feedback) 
(มนตรี แย้มกสิกร, 2545) ทำาให้ผู้เรียนได้
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ปรับปรุงพัฒนาด้านการคิดที่เป็นระบบได้
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนั
เพือ่พฒันาทักษะการคดิเชิงระบบท่ีผู้เขยีนได้
พฒันาขึน้นัน้ประกอบดว้ยขัน้ตอนการเรยีนรู ้
7 ขัน้ตอน คอื ปฐมนเิทศนร์ายวชิา การรบัรู้
ปญัหา คน้หาข้อมูล เพ่ิมพูนกระบวนการคดิ 
พนิจิในกลุม่ยอ่ย ทยอยแพรสู่ก่ลุม่ใหญ ่และ
ขั้นสุดท้ายคือร่วมใจรับการประเมิน ซึ่งราย
ละเอียดการจดักจิกรรมและชิน้งานทีผู่เ้รยีน
ตอ้งฝกึปฏบิตัใินแตล่ะขัน้ตอนนัน้ผูเ้ขยีนได้
นำาเสนอไว้แล้วในหัวข้อถัดไป

องค์ปกระกอบของรูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ

จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในการ
จดัการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ของสถาบันอุดมศึกษาได้สะท้อนให้เห็นจุด
ดอ้ยของจดัการศกึษาทีเ่นน้การสอนเนือ้หา
ด้วยการท่องจำามากกว่าการสอนให้ผู้เรียน
รูจ้กัคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือประยกุตใ์ช้
ความรูท้ีไ่ดร้บัใหก้ลบักลายเปน็องคค์วามรูท้ี่
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และชีวิต
การทำางานได้อย่างย่ังยืนและถาวร ผู้เขียน
จึงได้นำาเสนอ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาทกัษะการ
คดิเชงิระบบ เพือ่เปน็ตน้แบบทีใ่ชใ้นการเรยีน
การสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อเน้นให้ผู้เรียน
ไดเ้กดิการเรยีนรูค้วบคูก่บัการพฒันาการคดิ
เชงิระบบ (System Thinking) ผา่นสงัคมการ

เรยีนรูร้ว่มกนับนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดย
มีองค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ
หลักดังต่อไปนี้

1. องคป์ระกอบดา้นทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
รูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นได้อาศัยฐาน
และทีม่าจากทฤษฏทีีส่อดคลอ้งดงัตอ่ไปน้ี

1.  การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอน
สตรคัตวิสิต ์(Constructivist) หมายถงึ การ
ประยกุตเ์อาหลกัการและ ทฤษฎคีอนสตรคั
ติวสิต์ มาใชใ้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรยีนการสอนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ ตื่นตัว 
(Active Learning) โดยผูเ้รยีนและผูส้อนสา
มารสื่อสารกันและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กันแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง เพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางความ
คิดโดยดูดซึมความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ 
รูจ้กัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารคดิอยา่งเปน็ระบบ
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นสำาคัญ

 2. การเรยีนรูร้ว่มกนั (Collaborative 
Learning) หมายถึง วิธีการเรียนที่จัดการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดย
ใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนรวม
ถงึแหลง่ขอ้มลูภายนอกเพือ่รว่มกนัสรา้งชิน้
งาน มีการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย
ระหวา่งกลุม่ผูเ้รยีนในการแลกเปลีย่นความรู้
และความคดิเหน็ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้
ผูเ้รยีนมกีารคดิวเิคราะห ์การแกป้ญัหา การ
สร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน
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3. การเรยีนบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
(Computer Network-Based Learning) 
หมายถึง รูปแบบการเรียนที่อิงเครือข่าย
คอมพิวเตอรเ์ปน็สือ่กลางในการสือ่สารและ
ถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน เน้นการสร้าง
เนือ้หาการเรยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง (Human to Computer) และ
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น(Human to Human) โดยอาศัยการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ
สร้างองค์ความรู้สำาหรับผู้เรียน

4. การพัฒนาการคิด (Thinking 
Development) หมายถึง กระบวนการใน
การการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบที่
สามารถพฒันาความคิดของนกัศกึษาได้รอบ
ด้าน และสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเรียน
รู้ที่จะคิดมากกว่าการเรียนรู้ในเนื้อหาบท
เรียน มีการเรียนรู้เนื้อหาไปพร้อมๆกับการ
ฝึกทักษะการคิด โดยไม่จำาเป็นต้องมีผู้ชี้นำา

5. การคดิเชงิระบบ(System Think-
ing) หมายถึง ความสามารถในการคิดของ
นกัศกึษาทีส่ามารถมองปัญหาหรอืสถานการณ์
บางอยา่งดว้ยการค้นหารปูแบบความสมัพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบทีเ่ปน็ตน้เหตขุองปญัหา
และความสัมพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบยอ่ย
ตา่งๆทีม่สีว่นทำาใหเ้กดิปญัหา ซึง่เปน็การมอง
ในลักษณะภาพรวม (Wholeness) 

2. องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 

1. ผู้สอน เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วม
กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน ผู้สอนมี
บทบาทในการเป็นผู้คอยติดตามและให้คำา
แนะนำา(Monitoring and Guidance) เป็น
บทบาททีผู่ส้อนสามารถใหค้ำาแนะนำากลุม่ผู้
เรยีนในขณะทำางาน มสีว่นรว่มในการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน ตรวจสอบการมสีว่นรว่มกจิกรรม
กลุ่ม หรือตรวจสอบการทำางานในกลุ่มได้ 
ตรวจสอบพฒันาการการเรยีนรู ้การแนะนำา
การเรยีนหรอืปรกึษาดา้นการเรยีนแกผู่เ้รยีน
แต่ละคน สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
เพือ่ชว่ยสรา้งความมัน่ใจ ใหผู้เ้รยีนไดก้ลา้ทีจ่ะ
แสดงออกทางความคดิอยา่งเต็มที ่นอกจาก
นั้นแล้วยังทำาหน้าท่ีเป็นผู้คอยอำานวยความ
สะดวก (Facilitator) คอยช่วยเหลือผู้เรียน
เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถฝกึกระบวนการคดิเชงิ
ระบบด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม ช่วยอำานวย
ความสะดวกให้ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกันภายใน
กลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ่ ชว่ยแจง้ขา่วหรอืตอบ
กระทูป้ญัหาตา่งๆทีผู่เ้รยีนสอบถามมา เปน็
ผู้ประเมินผู้เรียน (Assessment Manage-
ment) ผู้สอนจะต้องทำาหน้าที่ประเมินผลผู้
เรียน พิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผล
ยอ้นกลบั(Feedback) และใหค้ำาแนะนำาหรอื
แนะแนวทางแก่ผู้เรียน

2. ผู้เรียน เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบด้วย
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ตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใน
กลุ่ม แสวงหาความรู้และฝึกฝนการคิดด้วย
การลงมอืคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Self Learning) 
ภายใตก้ารชว่ยเหลือของครผููส้อน ผูเ้รยีนจงึ
ไมใ่ช่ผูร้บัความรูจ้ากผูส้อน แตเ่ปน็ผูว้นิจิฉยั
ผู้ตดัสนิใจเลอืกและทำาอยา่งชาญฉลาด ใฝรู่ ้
ค้นคว้า ทดลอง พิสูจน์หาความรู้อยู่ตลอด
เวลา ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน
การสอน มสีว่นรว่มในบทเรยีนดว้ยการเรยีน
รูร้ว่มกนัคนอ่ืนๆในห้องเรียน เรียนรูร้ว่มกัน
เป็นกลุ่ม(Group Learning) เพื่อให้ทำางาน
ร่วมกัน (Working Group) หรือแก้ปัญหา
ตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์อันจะช่วยพัฒนา
กระบวนการคิดให้ดียิ่งขึ้น

3. รูปแบบการสื่อสาร เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
สือ่สารกนัระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อนและผูเ้รยีน
กบัผูเ้รยีนไดท้ัง้แบบเวลาเดยีวกนั โดยใชก้าร
สนทนากลุ่ม (Chat) และแบบต่างเวลากัน 
โดยใชก้ระดานขา่ว (Web board) เพือ่แลก
เปล่ียนความรูร้ะหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนัหรอืหรอื

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

4. เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคเรียน
รู้ร่วมกันแบบ STAD Model: Student 
Teams-Achievement Divisions โดยมกีารใช้
ปญัหาเปน็ฐานหรอื PBL (Problem based 
Learning) เพื่อใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้
เรียนเกิดความต้องการใฝ่หาความรู้ที่จะใช้
เพื่อแก้ปัญหา

3. องค์ประกอบด้านขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรปุ
เปน็ขัน้ตอนของรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนับน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาทกัษะการ
คิดเชิงระบบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ปฐมนิเทศน์
รายวิชา รับรู้ปัญหา ศึกษาข้อมูล เพิ่มพูน
กระบวนการคิด พินิจในกลุ่มย่อย ทยอย
แพร่สู่กลุ่มใหญ่ และขั้นตอนสุดท้ายคือการ
เปิดใจรับการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดัง
รูปภาพที่ 1 
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ขัน้ที ่1 ปฐมนเิทศนร์ายวชิา (Subjec-
tive Orientation: offline) ในขั้นตอนแรกผู้
สอนทำาการแจง้รายละเอียดของรายวิชา รวม
ถงึขอ้ตกลงในการดำาเนนิกจิกรรม อธบิายขัน้
ตอนการเรยีนรู ้ฝกึใหผู้เ้รยีนไดเ้ขยีนผงัความ

คิดและผังวงจรสาเหตุแห่งปัญหา(Causal 
Loop Diagrams: CLD) เพื่อกระตุ้นให้ผู้
เรียนเกิดความสนใจในประเด็นปัญหาที่จะ
ไดร้บัจากการเรยีนรู ้กอ่นทีจ่ะมกีารทดสอบ
ก่อนเรียน

  
 

รปภาพที� ู 1. ขั �นตอนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

เพื�อพฒันาทกัษะการคดิเชิงระบบ  

 
ขั �นที� 1 ปฐมนิเทศน์รายวิชา 

(Subjective Orientation : offline) ในขั �นตอน

แรกผู้สอนทําการแจ้งรายละเอียดของรายวิชา 

รวมถึงข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรม อธิบาย

ขั �นตอนการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้ เรียนได้เขียนผงั

ความคิดและผงัวงจรสาเหตแุหง่ปัญหา

(Causal Loop Diagrams : CLD) เพื�อกระตุ้น

ให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในประเดน็ปัญหาที�

จะได้รับจากการเรียนรู้ ก่อนที�จะมีการทดสอบ

ก่อนเรียน 

ขั �นที�  2 รับรู้ปัญหา (Acknowledge 

Problem : online) ขั �นตอนนี �จะต้องมีการ

นําเสนอปัญหาด้วยการจําลองสถานการณ์

ปัญหาและถ่ายทอดปัญหานั �นๆออกมาใน

ลักษณะภาพเคลื�อนไหว (Animation) เพื�อ

เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เกิดความขดัแย้ง

ทางปัญา สถานการณ์ปัญหาที�นําเสนอควร

รูปภาพที่ 1. ขั้นตอนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ
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ข้ันที ่2 รบัรูป้ญัหา (Acknowledge 
Problem: online) ขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งมกีารนำา
เสนอปญัหาดว้ยการจำาลองสถานการณ์ปัญหา
และถา่ยทอดปญัหานัน้ๆออกมาในลกัษณะ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อเป็นการ
กระตุน้ใหผู้้เรยีนไดเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัา 
สถานการณป์ญัหาทีน่ำาเสนอควรเปน็ปญัหา
ปลายเปดิทีส่ามารถมคีำาตอบไดห้ลากหลาย 
มีทางแก้ไขทีห่ลากหลายวธิ ีผูเ้รยีนจะไดเ้กดิ
การคิดและใช้ปัญญาในหลายแง่หลายมุม 
กระตุ้นให้สมองของผู้เรียนเกิดความพร้อม
ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
มีความต้องการที่จะซึมซับความรู้ใหม่เพื่อ
ปรับเข้าสู่โครงสร้างของความรู้เดิมที่มีอยู่
แลว้ หลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนเขยีนผงัความคดิ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ด้วยการเขียนลงใน
โปรแกรมคอมพิวตเตอร์และบันทึกก่อนส่ง
ให้อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการจัดส่งงาน
ที่ระบบเตรียมไว้ให้ 

ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูล (Information 
Absorb: online) เมื่อผู้เรียนได้รับทราบ
ประเด็นปัญหาแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะ
ได้ค้นหาข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณป์ญัหาทีไ่ดร้บัรูม้า โดยการสบืคน้
จากอนิเตอรเ์นต็และแหลง่ขอ้มลูทีร่ะบบจดั
เตรยีมไวใ้หเ้พือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดท้ำาความเขา้ใจ
กบัปญัหาวา่ปญัหาทีไ่ด้รบัมามอีงคป์ระกอบ
อะไรทีเ่กีย่วขอ้ง การทีจ่ะแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว
ต้องใช้องค์ความรู้หลักและองค์ความรู้ย่อย
อะไรบ้าง ซึ่งผู้เรียนจะได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
หาคำาตอบในเชิงประจักษ์ ด้วยการศึกษา

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและสนทนากลุ่มย่อยกับ
เพื่อนร่วมชั้นเพื่อซักถามซึ่งกันและกันก่อน
ทีจ่ะเขยีนรายงานสรปุขอ้มลูและทฤษฏทีีค่น้
พบโดยแยกเปน็ประเดน็ ดว้ยการพมิพล์งใน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์และทำาการบันทกึกอ่น
สง่ใหอ้าจารยผ์ูส้อนผา่นระบบการจัดสง่งาน
ที่ระบบเตรียมไว้ให้ 

ขั้นที่ 4 เพิ่มพูนกระบวนการคิด 
(Thinking’s Skill: online) เป็นกระบวน
การที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ใช้ความคิดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับปัญหา โดยผู้เรียนแต่ละคนจะ
ตอ้งทำาการพฒันาแผนภาพวงจรสาเหตแุหง่
ปญัหา (Causal Loop Diagrams: CLD) ซึง่
เปน็กิจกรรมทีฝึ่กใหผู้้เรียนได ้ซึมซับกับองค์
ประกอบทีเ่ปน็ตน้เหตขุองปัญหา ผูเ้รยีนจะ
ต้องทำาการคิดวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์เอา
องค์ประกอบย่อยที่เป็นต้นเหตุของปัญหา 
และกำาหนดความสมัพนัธเ์ชงิเหตแุละผลวา่
องคป์ผระกอบใดมคีวามสมัพนัธเ์ป็นเหตหุรอื
เป็นผลมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร โดยการ
พฒันาเปน็วงจรเชือ่มโยงกนัเพือ่ใหม้องเหน็
ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้เปน็การตอบย้ำา
ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจโครงสรา้ง ตน้หมายปลาย
เหตุและที่มาของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ขัน้ที ่5 พนิจิในกลุม่ยอ่ย (contem-
plate: online) หลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านขั้น
ตอนของการเพิ่มพูนกระบวนการคิด ของ
ตนเองแล้ว เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนผู้เรียนจะได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย เพื่อ
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ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้นำาเสอนผล
การคิดของตนเองต่อที่ประชมุกลุม่ดว้ยการ
สนทนากลุม่เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่
กนัและกนัผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร(์Chat) 

เพ่ือใหส้มาชกิทัง้หมดในกลุม่ไดร้บัฟงั
การคดิของแตล่ะคนและชว่ยกนัสรปุเพือ่คดั
กรองแนวคดิกอ่นทีจ่ะมกีารสรา้งผลงานการ
คิดของกลุ่มท่ีเป็นผลงานท่ีร่วมกันคิดลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำาการบันทึก
ก่อนส่งให้อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการจัด
ส่งงานระบบเตรียมไว้ให้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้
เรียนจะเกิดการเชื่อมโยงความรู้ของตนที่มี
อยู่เข้ากับความรู้ใหม่ที่ได้รับมา

ขัน้ที ่6 ทยอยแพร่สู่กลุ่มใหญ ่(pub-
licize: online) เปน็ขัน้ตอนของการนำาเสนอ
ผลงานการคดิจากกลุม่ยอ่ยสูก่ลุม่ใหญ ่โดย
ผลงานการคดิทีจ่ดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบของไฟล์
ข้อมูลจะถูกคัดลอกและนำาไปโพส (Post) 
บนกระดานข่าวเพ่ือให้สมาชิกท้ังห้องได้
เข้าไปศึกษาผลงานการคิดของแต่ละกลุ่ม
และเกดิความเขา้ใจตรงกนั ผูเ้รยีนแตล่ะคน
จะได้สมัผสักบัผลงานการคดิของกลุม่อืน่ๆ
และเกิดการเปรียบเทียบการคิดของตนเอง
กับกลุ่มใหญ่ เกิดการตกผลึกด้านความคิด 
ทำาให้ผู้เรียนเกิดรูปแบบการคิดที่แปลกใหม่
และเพิ่มพูนความคิดขึ้นอีกครั้ง 

ขั้นที่ 7 ร่วมใจรับการประเมิน 
(Evaluation: offline) ขั้นสุดท้ายของการ
เรยีน ผูส้อนตอ้งทำาการประเมนิกระบวนการ
คิดและคุณภาพการคิดเชิงระบบของผู้เรียน 

เพือ่ตรวจสอบวา่ผูเ้รยีนแตล่ะคนมพีฒันาการ
ดา้นกระบวนการคดิและคณุภาพการคดิไปใน
ทศิทางทีผู่ส้อนคาดหวงัหรือไม ่กอ่นทีผู่ส้อน
จะใหผ้ลยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีนแตล่ะคน เพือ่ผู้
เรยีนแตล่ะคนจะได้นำาผลย้อนกลับดังกล่าว
ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการคิด
ของตนเองในบทเรียนต่อไป

บทสรุป

การคิดเชิงระบบ (System Think-
ing) เปน็รปูแบบการคดิทีอ่าศยัรากฐานของ
การอธบิายความสมัพันธข์องปญัหา เพ่ือนำา
เรือ่งราวตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหามาเชือ่ม
โยงความสัมพันธ์ ช่วยให้สามารถทราบถึง
สาเหตุปัจจัยของปัญหา เกิดเป็นทักษะการ
คดิแบบบรูณาการ ท่ีเอือ้ใหเ้กดิการแกปั้ญหา
ไดต้ามเปา้ประสงค ์รปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนั
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงระบบ (CCNBLEST) ที่นำาเสนอ
ในบทความนีไ้ดส้งัเคราะหข์ึน้บนพืน้ฐานการ
คิดที่ว่า “สอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างไรถึงจะทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
คิดอย่างเป็นระบบ” ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้น
ตอน ได้แก่ ปฐมนิเทศน์รายวิชา รับรู้ปัญหา 
ศกึษาขอ้มลู เพิม่พนูกระบวนการคดิ พนิจิใน
กลุม่ยอ่ย ทยอยแพร่สูก่ลุม่ใหญ่ และข้ันตอน
สดุทา้ยคอืการเปดิใจรบัการประเมนิ ทกุขัน้
ตอนได้ผ่านการนำาเสนอต่อผู้เชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาจำานวน 17 ท่าน ก่อน
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เผยแพรใ่นบทความนี ้ผูเ้ขยีนมคีวามคาดหวงั
และมีความตัง้ใจเปน็อยา่งยิง่วา่ “รปูแบบการ
เรยีนรูร้ว่มกนับนเครอืขา่ยคอมพิวเตอรเ์พือ่
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ” ที่นำาเสนอ
ผา่นบทความนีจ้ะเปน็อกีหนึง่ทางเลอืกของ

การพฒันาการศกึษาไทยในระดบัอดุมศกึษา 
ให้เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่สามารถ
พัฒนาบัณฑิตทั้งในทางวิชาการและด้าน
ความคิดควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนและถาวร
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์ในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระยะเร่ิม
ประจำาการ ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ตรวจสอบ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยอาศัยกรอบ
แนวคดิการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจำาการของ Daresh and Playko การ
ดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคใ์นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ โดยใชแ้บบสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา
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ในระยะเริ่มประจำาการ จำานวน 103 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก จำานวน 3 คน 2) 
การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และภาวะคกุคาม โดยใช ้SWOT Analysis และพฒันา
ร่างยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ 3) การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 โดยผู้ทรง
คณุวฒุแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเปน็รายบคุคล 4) การตรวจสอบรา่งยทุธศาสตรค์รัง้ที ่2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการสนทนากลุ่ม 5) การประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร ด้านการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าสภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองในด้านสมรรถนะ
ทางการบรหิารอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพที่พึง
ประสงคใ์นการปฏบิตังิานและพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น 2) ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาส
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมความพร้อมของผู้
บรหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
ระยะเริ่มประจำาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในระยะเริ่มประจำาการ 3) การตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษาระยะประจำาการ ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า ยุทธศาสตร์นั้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับมาก

คำาสำาคัญ:ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ, สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the current and desir-
able circumstances in developing the administrators in induction program of the 
schools under the Office of the Basic Education Commission ; 2) formulate the 
strategies for developing those school administrators; and 3) to determine the 
strategies for their developments in induction program under the Office of the 
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Basic Education Commission. A descriptive research method was used to conduct 
this research; Daresh and Playko’s framework was employed in developing those 
school administrators in induction program. The research was conducted in 5 
stages of, namely; 1) studying the current and desirable circumstances in their 
performances using the questionnaires of 103 school administrators in induction 
program and 3 depth - interviewers, 2) analyzing weakness, strength, opportunity, 
and threat by SWOT Analysis and developing the draft strategy derived from the 
analytical results; 3) determining the first draft strategy by individual peer reviewer 
and stakeholder; 4) determining the second draft strategy by peer reviewers and 
stakeholders on focus group discussion; and 5) assessing the appropriateness 
and feasibility by peer reviewers.

The research findings were 1) the current and desirable circumstances in 
developing the school administrators in induction program consisting of 3 aspects; 
that is, the administrative competence, the administration of basic education 
schools, and the self-development of the school administrators. In terms of the 
current circumstances, the performance and self-development of the administra-
tors were found at moderate level. The administration was found at a moderate 
level. And, the self-development of the administrators was found at a low level. 
In terms of the desirable circumstances, the performance and self-development 
of the administrators were found at high level of three aspects; 2) the strategies 
for developing the school administrators in induction program under the Office 
of the Basic Education Commission were composed of 4 strategies as follows: 
the first strategy was to create the opportunities for the school administrators in 
induction program ; the second strategy was to prepare the readiness for the 
school administrators in induction program; the third strategy was to develop 
the school administrators in induction program ; and the fourth strategy was to 
promote the performance efficiency of the school administrators in induction 
program, and 3) the determination of the strategies for developing the school 
administrators in induction program under the Office of the Basic Education 
Commission; the appropriateness and feasibility of the strategies were found to 
be a high level. 

Keywords:the school administrators in induction program, the Office of the Basic 
Education Commission
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บทนำา

การศกึษาเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ ซึง่เปน็องคป์ระกอบ
พืน้ฐานในการพฒันาประเทศ ในแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ได้ระบุให้ความสำาคัญกับ
การพฒันาคนและสงัคมไทยสูส่งัคมคณุภาพ 
โดยการพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอด
ชีวิตคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
ทีส่มบรูณแ์ขง็แรง มสีตปิญัญาทีร่อบรู้ และมี
จติใจทีส่ำานกึในคณุธรรม จริยธรรม มคีวาม
เพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชวีติ ควบคู่กบัการเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
และเอื้อต่อการพัฒนาคน (สำานักงานคณะ
กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาต,ิ http://www. ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2554/E/ 152/1.PDF,2554) 
ดงันัน้จงึกลา่วไดว้า่การเรยีนรูห้รอืการศกึษา
เป็นปัจจัยสำาคัญจะช่วยพัฒนาคน สร้างคน
ใหม้คีณุภาพเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาประเทศ 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่
ว่า “...นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนที่มี
คุณภาพคือทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็นกำาลังบ้าน
เมือง ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำาหรับ
การสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัย
เพื่อประคับประคองหนุนนำาคนเก่งให้เป็น
ไปในทางทีถ่กู ทีอ่ำานวยผลเปน็ประโยชนอ์นั

พึงประสงค์...” (พระธรรมปิฏก, 2541: 3)

การศกึษาจงึเปน็สิง่จำาเปน็ในสงัคม
ปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง และมวีวิฒันาการ
ตามกระแสโลกาภวิัตน์ (Globalization) ดัง
นั้นการศึกษาต้องเตรียมคนให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัสงัคมยคุโลกาภวิฒัน ์แตป่จัจบุนั
ภาพสะทอ้นจากผลผลติทางการศกึษาทัง้ใน
เชงิปริมาณและคณุภาพของไทย โดยเฉพาะ
กลุ่มนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และ
มธัยมศกึษา ซึง่เปน็การศกึษาในระดบัขัน้พืน้
ฐานทีส่ำาคญัในการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมืองของชาติมากกว่าระดับอื่น แต่การ
จัดการศกึษาในระดบันียั้งไมม่ปีระสทิธภิาพ
เทา่ทีค่วร เมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ พบว่า
ดอ้ยกวา่ประเทศอืน่ๆ ทัง้ในเชงิปรมิาณและ
เชิงคุณภาพ (รุ่ง แก้วแดง, 2545) 

จากสภาพดงักลา่วจงึมคีวามจำาเปน็
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม การจะ
พฒันาการศกึษาดงักลา่วนัน้ ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาถอืไดว้า่เป็นผูท่ี้มบีทบาทสำาคัญในการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ซึ่ง ธีระ รุญเจริญ (2550: 7) กล่าวไว้ว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคลากรหลักที่สำาคัญ
ของสถานศึกษาและเป็นผู้นำาวิชาชีพที่จะ
ต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 
และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีจรรยา
บรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนำาไปสู่การจัดและ
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บริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์ และคณะ (2543: 1) ได้สรุปว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญต่อ
ทิศทางการดำาเนินนโยบายทางการศึกษา 
หากผูบ้รหิารมคีวามสามารถสงู มวีสิยัทศัน์
กว้างไกล การดำาเนินงานทางการศึกษาไป
ในทิศทางที่มุ่งหวังไว้ ย่อมสำาเร็จได้โดยไม่
เป็นเพียงแค่ความคิด แต่สามารถปฏิบัติได้ 

การจะกา้วขึน้มาเปน็ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก  แต่การเป็น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีป่ระสบผลสำาเรจ็และ
เป็นที่ยอมรับในการบริหารจัดการสถาน
ศกึษา นั้นเปน็เรือ่งทีย่ากยิง่กวา่   ซึง่เป็นสิง่
ทีส่งัคมไทยยคุปฏริปูการศกึษาตา่งอยากเหน็
และคาดหวัง และเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 
ความสำาเร็จหรือประสิทธิภาพของงาน ไม่
ว่าในหน่วยงานใดๆ ก็ตาม   ผู้บริหารเป็น
ปัจจัยที่มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง ฉะน้ัน
ผู้ที่จะเริ่มรับตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จึงจำาเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
ต้องกลั่นกรองเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการกำาหนด

ปจัจบุนัการเริม่รบัตำาแหนง่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทีส่นใจเปน็จำานวนมาก ทำาใหม้ี
การแขง่ขนักนัสูง โดยสำานกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา เพือ่

บรรจุและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
สถานศกึษา แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ท่ัวไป 
และกลุ่มประสบการณ์ (สำานักงานคณะ
กรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา, http://203.146.15.33/webtcs/
files/v22-54.pdf, 2555) เมื่อพิจารณา
โดยละเอียดพบว่า การเริ่มรับตำาแหน่งผู้
บริหารสถานศึกษาตามที่ สำานักงานคณะ
กรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษากำาหนด จะมีกลุ่มข้าราชการครูที่ไม่มี
ประสบการณด์า้นการบรหิารมากอ่นสามารถ
เริม่รบัตำาแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ปรากฏ
ตามหลักเกณฑใ์นกลุ่มท่ัวไป ข้อ 6 ระบเุป็น
ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำากว่าชำานาญการ และ
ในกลุ่มประสบการณ์ ข้อ 5 ระบุเป็นครู มา
แล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำาหรับวุฒิปริญญา
ตรี และ 2 ปี สำาหรับปริญญาโท และมี
วิทยฐานะไม่ต่ำากว่าครูชำานาญการพิเศษมา
แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสิทธิเข้ารับการคัด
เลือกเริ่มรับตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
และมีกลไกในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งผู้บรหิารสถานศกึษา เป็นไปตามที่
กฎหมายกำาหนด เพือ่เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ 
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำาให้
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

เมื่อพิจารณาการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ใหด้ำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการสถานศกึษาดงั
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กลา่ว มีความสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันา
ผู้บริหารในทัศนะของ Daresh & Playko 
(1992: 147) ไดเ้สนอวา่ รปูแบบการพฒันา
วชิาชพีของผูบ้รหิารในระยะตา่งๆ ควรมดีงันี้
คือ 1) ระยะก่อนประจำาการ (Preservice 
preparation) จะเน้นการเรียนรู้จากผู้ที่มี
ความรู้ในองค์ความรู้ในศาสตร์หรือข้อเท็จ
จริงในเชงิวิทยาศาสตรเ์กีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้รหิาร
ควรกระทำาหรอืไมค่วรกระทำา เนน้การอธบิาย
ถึงวิธีการ (How to) เพื่อการปฏิบัติเป็น
สำาคัญ 2) ระยะเริ่มประจำาการ (Induction 
programs) จะเนน้การชีน้ำาถงึวธิกีารทำางาน
ที่ถูกต้องที่มีลักษณะเฉพาะ เจาะจงภายใน
องคก์ารมากขึน้ ไมเ่น้นการเรียนรู้องคค์วาม
รู ้ศาสตร ์หรือขอ้เทจ็จริงในเชิง วทิยาศาสตร์
มากเทา่ระยะกอ่นประจำาการ 3) ระยะประจำา
การ (Inservice education) เนน้ใหผู้บ้รหิาร
เรยีนรูถ้งึวธีิการบรหิารในหนา้ทีข่ององคก์าร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เมือ่พจิารณาตามทศันะของ Daresh 
& Playko การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ของไทยจะขาดหายไปในชว่งของการพัฒนา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจำาการ 
(Induction programs) ซึง่ วโิรจน ์สารรตันะ, 
สัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ และนักศึกษาปริญญา
เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 
(2546: 3 - 6) เหน็วา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในระยะเริ่มประจำาการ เป็นบุคคลที่มีความ
สำาคญัตอ่การจดัการศกึษาของประเทศ และ
เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ที่สำาคัญของชีวิตการทำางาน ซึ่งจะมีความ

สับสนและคับข้องใจในตัวเองอยู่ในระดับ
สูง เนื่องจากเพิ่งเปลี่ยนสถานการณ์ทำางาน
จากการเป็นผู้ปฏิบัติหรือผู้ตาม (Follower) 
มาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำา (Leader) มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่จากความ
สมัพนัธก์บับคุคลในวงจำากดักลายเปน็ความ
สมัพนัธก์บับคุคลในวงกวา้งมากข้ึน ท้ังภายใน
โรงเรยีน ชมุชน และสงัคม ซึง่สภาพบคุคลที่
อยูใ่นสภาพการณเ์ชน่นีเ้ปน็ทีต่ระหนกักนัดี
ว่า หากมีการเริ่มต้นที่ดีและถูกทางย่อมจะ
ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาในระยะยาว 
แตห่ากเริม่ตน้ไมด่ ีไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่หมาะ
สมย่อมส่งผลเสียหายตามมาในระยะยาว
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะเริม่ประจำาการเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูท้ีม่อีายรุาชการทีต่อ้งทำางานตอ่ไปอกีนาน 
ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการจะต้องได้
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษา
การพฒันาวชิาชพีในระยะเริม่ประจำาการของ
วชิาชพีอืน่ๆ จะเหน็วา่มหีลายวชิาชพีทีม่กีาร
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่งในระยะเริม่ประจำาการ
กอ่นเขา้สูร่ะยะประจำาการ เชน่ ขา้ราชการครู
เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยแล้ว จะมีการ
ประเมนิเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่ง
เข้ม โดยประเมินเป็นระยะๆ รวม 8 ครั้ง 
เป็นเวลา 2 ปี ก่อนจะแต่งตั้งเป็นครู ค.ศ.1 

จากเหตุผลที่กล่าวในข้างต้น แสดง
ใหเ้หน็วา่การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
ระยะเริม่ประจำาการนีม้คีวามสำาคญัมาก ซึง่ถือ
เปน็ระยะทีส่ำาคญัแตไ่มป่รากฏเดน่ชดัถงึการ



212

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 2 May – August 2013 

พฒันาทีเ่ปน็รปูธรรม เปน็เพยีงแนวทางหรอื
วิธีการพัฒนา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 19  ระบุให้ ก.ค.ศ. มี
อำานาจ และหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
พฒันา การเสรมิสรา้งขวญักำาลงัใจ และการ
ยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา มาตรา 81  ระบุให้ผู้บังคับ
บัญชามีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุนผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึก
อบรม ดงูาน หรอืปฏบิตังิานวจิยัและพฒันา
ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำาหนด นั่นแสดง
ว่าหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชาคือ 
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งในกระทรวงศกึษาธกิาร 
มหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันา
ผู้บริหารที่เริ่มรับตำาแหน่งใหม่ ซึ่งรูปแบบ
ของการพฒันาสว่นใหญท่ีป่รากฏจะเปน็การ
ประชมุ ติดตาม หรอืนเิทศจากหนว่ยงานตน้
สงักดั หรอืเปน็การพฒันาผู้บรหิารแบบรวม
ทั้งหมด ซึ่งถูกกำาหนดจากส่วนกลาง ซึ่งถ้า
มกีารแยกหรอืจำาแนกการพฒันาเฉพาะกลุม่
ผู้บริหารในระยะเริ่มประจำาการก็จะทำาให้
เป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

จากการศกึษาสำารวจผลงานทางการ
บริหารการศกึษาหรอืการวจิยัทางการศกึษา 
ของหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง
งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกในมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ภายในประเทศ พบว่ามีการศึกษา

วิจัยน้อยมากเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ รวมทัง้การ
พัฒนาในระยะดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมที่
ชดัเจน หนว่ยงานพฒันายงัขาดยทุธศาสตร์
หรือกระบวนการท่ีจะพัฒนา ซ่ึงยุทธศาสตร์
นีม้คีวามสำาคญัมาก จะเปน็แนวทางหรอืวธิี
การในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใน
ระยะเริม่ประจำาการใหม้คีวามรูแ้ละสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้
วิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันายทุธศาสตรก์าร
พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำา
การ โดยมคีำาถามการวจิยั และวตัถปุระสงค์
การวิจัยดังนี้ 

คำาถามการวิจัย

1. สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ในระยะเริ่มประจำาการ ในโรงเรียนสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เป็นอย่างไร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน ควรเป็นอย่างไร

3. การตรวจสอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำา
การ ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างไร
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน 

2) เพือ่กำาหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ใน
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) เพื่อตรวจสอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาผู้บรหิารสถานศกึษาระยะเร่ิมประจำา
การ ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ 
เฉพาะผูบ้รหิารสถานศึกษาสังกดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ตามหนงัสอื
และประกาศของสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04049/ว 2277 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการสถานศึกษากลุ่มทั่วไป ลำาดับ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ลำาดับที่ 1 ถึง
ลำาดับที่ 53 และกลุ่มประสบการณ์ ลำาดับ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ลำาดับที่ 1 ถึง
ลำาดับที่ 90 รวมทั้งสิ้น 143 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถาน ศึกษาระยะเริ่มประจำาการ โดยการ
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จาก
ตารางกำาหนดขนาดของ Krejcie & Morgan 
(1970: 607- 610) ที่ความเชื่อมั่น 95 % 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 103 คน โดยใช้วิธี
การเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpo-
sive Sampling) 

3. กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ ์
ระดับลึก(In – dept Interview) เป็นกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเร่ิมประจำาการ
โดยใชวิ้ธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำานวน 3 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดับ โดยแบบสอบถามเป็นแบบ 2 คำา
ตอบ (Two answers) เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่ม
ประจำาการ เก่ียวกับสภาพปจัจบัุนและสภาพ
ทีพ่งึประสงคใ์นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ 

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) ใช้ในการศกึษาการ
พฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร การบรหิาร
งานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รูปแบบวิธีการ
พฒันาตนเองผูบ้รหิารสถานศกึษา และปจัจยั
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่ง
ผลตอ่การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะ
เริ่มประจำาการ 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้
ในการตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์

4. แบบประเมนิความเหมาะสมและ
เป็นไปได้เกี่ยวกับของยุทธศาสตร์ เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้
ในการประเมนิความเหมาะสมและเปน็ไปได้
เกีย่วกบัของยทุธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีพ่งึประสงคใ์นการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ไดร้บัคนืมาทัง้หมด 
103 คน ทำาการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติิ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ส่วน
ที่เป็นคำาถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส่วนที่เป็นเนื้อหาข้อเสนอแนะ 
ในคำาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
สรปุประเดน็ สาระสำาคญั แลว้ใชค้า่สถติพิืน้
ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ

2. การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบรหิาร การบรหิารงานสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน รูปแบบวิธีการพัฒนาตนเองผู้
บรหิารสถานศกึษา และปจัจยัสภาพแวดลอ้ม
ทัง้ภายในและภายนอกทีส่ง่ผลตอ่การพฒันา
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเร่ิมประจำาการ 
จำานวน 3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง(Structured interview) ทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) สรุปสาระสำาคัญ 

3. กำาหนดรา่งยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะประจำาการ ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis และจดัทำารา่งยทุธศาสตรฉ์บบัที ่1 
จากผลการวิเคราะห์

4. ตรวจสอบและปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จำานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่ง
เป็นการตรวจสอบรายบุคคล เก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ทำาการวเิคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ผู้วิจัยนำาผล
การวเิคราะหข์อ้มลูและขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้า
ปรบัปรงุรา่งยทุธศาสตรฉ์บบัที ่2 และนำาผล
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่เห็นแตก
ต่างกัน มาจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion ) ในการตรวจสอบและปรบัปรงุ
ร่างยุทธศาสตร์ครั้งที่สอง เพื่อให้ได้ข้อสรุป
แล้วนำามาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3
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5. ประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องยทุธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศึกษาระยะประจำาการ ในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน ทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และกำาหนด
ให้ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่เกนิ 3.50 เปน็ยทุธศาสตร์
ทีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามเปน็ไปไดต้าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาผู้
บรหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ดงันี้

1.1 ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.47) 

1.2 ดา้นการบริหารงานสถานศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (
 = 3.49)

1.3 ด้านการพัฒนาตนเองของผู้
บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (  = 2.31)

2. สภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันาผู้
บรหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ดงันี้

2.1 ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.88) 

2.2 ดา้นการบริหารงานสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.85)

2.3 ด้านการพัฒนาตนเองของผู้
บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (  = 4.68)

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
5 มาตรการ 22 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 การสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ

2.1.1 การสร้างโอกาสและส่งเสริม
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ

2.1.1.1 สง่เสริมการคดัเลอืกขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ทีม่ศีกัยภาพ
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเข้าสู่
ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2.1.1.2 ออกระเบยีบหรอืกฎหมาย
ที่ระบุช่วงระยะเวลาของผู้บริหารระยะเริ่ม
ประจำาการแยกให้ชัดเจนออกจากระยะ
ประจำาการ

2.1.1.3 กำาหนดนโยบายและจดัทำา
แผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่ม
ประจำาการ 

2.1.1.4 ส่งเสรมิการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ แยกเปน็การ
เฉพาะจากระยะประจำาการ

2.2 การเตรียมความพร้อมของผู้
บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ
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2.2.1 การเตรยีมความพรอ้มผูบ้รหิาร
สถานศึกษาก่อนเข้าสู่ระยะเริ่มประจำาการ

2.2.1.1 ปรบัปรงุหลกัสตูรการพฒันา
ก่อนเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่
มีเนื้อหาและสาระสอดคล้องกับสภาพและ
บรบิทสถานศกึษาท่ีต้องเขา้ไปปฎบิติัหนา้ที ่
2.2.1.2 ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีการ
บริหารจัดการในสภาพยากลำาบาก และ
ขาดแคลน ในการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

2.2.1.3 พัฒนาหลักสูตรและฝึก
อบรมการเสรมิสรา้งสมรรถนะทางการบรหิาร 
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 
ในการวางแผนกลยุทธ์ เน้นการจัดทำาแผน
กลยทุธ ์โดยนำาแนวทาง วธิกีาร กระบวนการ
บริหารอย่างเป็นระบบ และสอดคล้อง 2) 
ด้านการบริหารบุคคล ในการทำางานเป็น
ทมี เนน้การดำาเนนิการพฒันาบคุลากรอยา่ง
เปน็ระบบ โดยหาความจำาเปน็ในการพฒันา
บคุคล วางแผน ดำาเนินการและตดิตาม และ
ประเมนิผลการพฒันาบุคลากร 3) ด้านการ
บรหิารงาน ในการตัดสินใจ เน้นการจัดการ
กับปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นผลดี 4) ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ในการสื่อสาร เน้น
การบูรณาการเทคนิควิธีการสื่อสารผ่านสื่อ
ตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ในสว่นการเปน็
ผูน้ำา เนน้การสามารถทำาใหค้ร ูบคุลากร และ
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยปฏบิตัติามหนา้ที่

ให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 

2.2.1.4 พฒันาหลกัสตูรและฝกึอบรม
การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 กลุ่มงาน ประกอบ
ด้วย 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ เน้น
การสง่เสรมิใหม้กีารวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพ
การจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ เน้นการพัฒนา
ระบบตรวจสอบภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 3) ดา้นการบรหิารงานบรหิาร
ทั่วไป เน้นการประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนำามาปรับปรุงการบริหาร
จดัการ และ 4) ดา้นการบรหิารงานบคุลากร 
เน้นการออกแบบระบบประเมนิผลการปฏบัิติ
งานของครูและบุคลากร โดยการนำาผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

2.2.1.5 พัฒนาหลักสูตรและฝึก
อบรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงรุก 

2.3 การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในระยะเริ่มประจำาการ

2.3.1 การเสริมสร้างทักษะและค่า
นิยมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาระยะเริ่มประจำาการ

2.3.1.1 การฝึกอบรมทักษะและ
ภาวะผู้นำาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในระยะเริ่มประจำาการ

2.3.1.2 สง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรม
องค์กร และการทำางานเป็นทีม การอยู่ร่วม
กนัแบบยดืหยุน่ และการสง่เสรมิบรรยากาศ
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การทำางานแบบเอื้ออาทร

2.3.1.3 เสริมสร้างทัศนคติและค่า
นยิมทีด่ใีนการปฏบิตังิานใหแ้กผู่บ้รหิารสถาน
ศึกษาในระยะเริ่มประจำาการ

2.3.2 การสง่เสรมิการพฒันาตนเอง
ของผู้บริหารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ

2.3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของผู้บริหารสถานศึกษา เน้นการจัดตั้ง
กลุม่เครอืขา่ยผูบ้รหิารสถานศึกษาระยะเริม่
ประจำาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้โอกาสผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเริ่ม
ประจำาการ ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง และท่ีหนว่ย
งานตน้สงักดัจดัให ้ในรปูแบบทีห่ลากหลาย 

2.4 การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาระยะ
เริ่มประจำาการ

2.4.1 การสนับสนุนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในระยะเริ่มประจำาการ

2.4.1.1 หน่วยงานต้นสังกัดให้การ
ส่งเสรมิและสนับสนุนปจัจยัตา่งๆ ตามความ
จำาเปน็ในการพัฒนาการบรหิารจดัการสถาน
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเริ่ม
ประจำาการ

2.4.1.2 สง่เสรมิการปฏบิตังิานโดย
จัดทำาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจำาการ 

2.4.1.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในโรงเรียนขนาด
เล็กที่ขาดแคลนบุคลากร โดยจัดทำาคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ศึกษาขนาดเล็ก 

2.4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนส่ือ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการศกึษา แก่
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขาดแคลนครู สถาน
ศึกษาที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ยากลำาบาก 

2.4.1.5 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามโครงการคนืครใูหน้กัเรยีน ใหแ้ก่โรงเรยีน
ขนาดเล็กโรงเรียนละหน่ึงคน ไม่ไปปฏิบัติ
หน้าที่รวมกับโรงเรียนอื่น 

2.4.1.6 เสรมิสรา้งขวญัและกำาลงัใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะเริม่ประจำาการ คร ูและบคุลากรทางการ
ศกึษา ทีป่ฏิบตังิานในสถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่น
พื้นที่ยากลำาบาก และขาดแคลน ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย

2.4.1.7 ส่งเสริมการนิเทศ กำากับ 
ติดตาม และประเมนิผลผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในระยะเริ่มประจำาการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อนำาผลมาปรับปรุงพัฒนา

2.4.1.8 สง่เสรมิการนเิทศ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในระยะเริ่มประจำาการแบบ
กลัยาณมติร โดยมพีีเ่ลีย้ง คอยใหค้ำาปรกึษา 
แนะนำา ชว่ยเหลอื และเปน็ตวัแบบทีด่ใีนการ
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ครองตน ครองคน และครองงาน

3. ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในระยะ
เริม่ประจำาการ ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พบวา่ 
ยทุธศาสตรน์ัน้มคีวามเหมาะสมและมคีวาม
เป็นไปได้ในระดับมาก (  = 4.39) จึงเป็น
ยทุธศาสตรท์ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวาม
เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ 
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.47) ด้านการ
บรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.49)

ด้านการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
สถานศกึษา ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (  = 
2.31) สว่นสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันา
ผู้บริหารสถานศึกษาระยะเริ่มประจำาการ
นั้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
โดยดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.88) ด้านการ
บรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.85) และด้าน
การพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68) 
แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะ
เริ่มประจำาการยังมีความต้องการจำาเป็นใน

การพฒันาทัง้ดา้นสมรรถนะทางการบรหิาร 
การบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
การพัฒนาตนเอง

สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ, 
สัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ และนักศึกษาปริญญา
เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 
1 (2546: 3 - 6) ที่เห็นว่า ผู้บริหารสถาน
ศกึษาในระยะเร่ิมประจำาการ เปน็บุคคลทีม่ี
ความสำาคญัตอ่การจดัการศกึษาของประเทศ 
มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 4 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
5 ยุทธศาสตร์ 22 วิธีการดำาเนินการ ใน
ประเดน็ยุทธศาสตรไ์ดแ้ก ่1) การสรา้งโอกาส
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาระยะประจำาการ 2) 
การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถาน
ศึกษาระยะเริ่มประจำาการ 3) การพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเริ่มประจำา
การ และ 4) การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่
ประจำาการ สอดรับกับยุทธศาสตร์และวิธี
การดำาเนินการ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอก ทำาให้
การกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาระยะเริม่ประจำาการ ในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐานนี้ เป็นยุทธศาสตร์ที่สนองต่อความ
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ตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาในระยะเริ่มประจำาการ ทั้งในด้าน
สมรรถนะทางการบรหิาร การบรหิารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง

3. การตรวจสอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาผู้บรหิารสถานศกึษาระยะเร่ิมประจำา
การ ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ยทุธศาสตรน์ัน้
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มาก 
จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมและ
มีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ายุทธศาสตร์ดัง
กล่าวได้ผ่าน พัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย
ในกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงร่าง
ยทุธศาสตรถ์งึสองครัง้ กอ่นจะมกีารประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ยทุธศาสตร ์ซึง่ทัง้ ผูต้รวจสอบและผูป้ระเมนิ
ยุทธศาสตร์นั้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความเชี่ยวชาญ
และเข้าใจสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะเริ่มประจำาการนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ จากการดำาเนินการวิจัยนี้พบว่า
ปจัจยัสำาคัญทีม่สีว่นผลกัดนัหรอืขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตัคิอื การสนบัสนนุ
จากสว่นกลางหรอืหนว่ยงานตน้สงักดั ขอ้
เสนอแนะในการดำาเนินการคือ

1.1 หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ควรนำาเอาองคค์วามรูไ้ปปรบัใชใ้นการพฒันา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจำาการ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

1.2 สถาบนัผลติผูบ้รหิารหรอืหนว่ย
งานทีเ่กีย่วขอ้งในการฝกึอบรมพฒันาผูบ้รหิาร
ควรนำาเอาองค์ความรู้ไปจัดทำาหลักสูตรใน
การผลิตผูบ้รหิารสถานศึกษาหรอืจัดการฝกึ
อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในระยะ
เริ่มประจำาการ

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

2.1 การศกึษาเปรยีบเทยีบสภาพการ
พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาระยะเริม่ประจำา
การของรัฐ กับการพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษาระยะเริ่มประจำาการของภาคเอกชน 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการ
ศกึษาเปรยีบเทยีบการพฒันาผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาระยะเริม่ประจำาการของประเทศไทยกบั
ต่างประเทศ ท่ีมกีารพฒันาบคุลากรทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว
สง่ผลตอ่คณุภาพผูเ้รยีนอยา่งโดดเดน่ตอ่ไป

2.2 การพฒันาหลกัสตูรการฝกึอบรม
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในระยะเริม่ประจำาการ
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กลยุทธ์การสรา้งอตัลกัษณข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขต
ภาคเหนือตอนบน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน (2) กำาหนดกลยุทธ์การสร้างอัต
ลกัษณข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบน (3) ตรวจสอบกลยทุธ์
การสรา้ง อตัลักษณข์องสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยอาศยั
กรอบการพัฒนากลยุทธ์ ปรับปรุงจากแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ Wheelen and 
Hunger เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ในการสร้างอัตลักษณ์ของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนที่ประสบความสำาเร็จและได้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2554 ในระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ จำานวน 
2 แห่ง และแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอน
บน เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 317 แห่ง กำาหนดกลยุทธ์โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis 
และ TOWS Matrix โดยผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้กำาหนดกลยุทธ์
ในระดบัปฏบิตักิารตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสมของกลยทุธโ์ดยผูท้รงคณุวฒุ ิดว้ย 
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การสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันในการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนด้านสภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก ด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน อยู่ในระดับปานกลาง และ สภาพปัจจุบันในการสร้างอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การกำาหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ การ
ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ การประเมิน อัตลักษณ์ และการธำารงรักษาอัตลักษณ์ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน (2) กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับโครงสร้างและนโยบาย
เกีย่วกบัการสรา้งอัตลกัษณข์องสถานศกึษา กลยทุธท์ี ่2 ปรบัปรงุคณุภาพผูเ้รยีน กลยทุธท์ี ่
3 ปรับปรุงสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา และการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องและชุมชน กลยุทธ์ที่ 6 
ปรับกระบวนการทำางาน โดยใชร้ะบบขอ้มลูสารสนเทศ (3) การตรวจสอบกลยทุธก์ารสรา้ง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า กลยุทธ์นั้น
มี ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับมาก

คำาสำาคัญ:อัตลักษณ์, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

Abstract

The objective of this research were (1) to explore the current state of 
identities of basic education in the North of Thailand (2) define strategies of 
identities of basic education in the North of Thailand and (3) check strategies of 
identities of basic education in the North of Thailand. The conceptual of strategic 
management. Wheelen and Hunger. Data collection. By explore the current state.
By means of interviews toEducational success. Queries school administrators of 
the samples. Develop the community the community participation management 
strategies by using the SWOT Analysis and TOWS Matrix, assessing the suitability 
of the strategies focus group.

The research results indicated that 1) explore the current state of identi-
ties of basic education in the North of Thailand Environment Identity formation 
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Identity element compliance identity assessment identity and maintaining identity 
at a high level section Resources at a moderate level. 2) strategies of identities of 
basic education in the North of Thail consists of six main strategies; (1) Structure 
and policies for establishing of the identity; (2) Improve the quality of learning 
(3) The media sources that contribute to the identity; (4) Network development 
and public relations; (5) Awareness and understanding of the identity; (6) The 
process by using information systems. 3) check strategies of identities found 
strategy is appropriate and possible.

Keywords:Identities, basic education 

บทนำา

“อัตลักษณ์” (Identity) เป็นความ
รู้สกึนกึคิดทีบ่คุคลมต่ีอตนเองว่า “ฉันคอืใคร” 
ซึง่จะเกดิขึน้จากการปฏิสังสรรคร์ะหวา่งตวั
เรากับ คนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและ
การทีค่นอ่ืนมองเรา อตัลกัษณต์อ้งการความ
ตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพื้น
ฐานของการเลือกบางอย่าง น่ันคือเราจะ
ต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัต
ลกัษณ์ทีเ่ราเลอืก ความสำาคญัของการแสดง
ตนกค็อื การระบุไดว้า่เรามอีตัลกัษณ์เหมอืน
กลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น
อยา่งไร และ “ฉันเปน็ใคร” ในสายตาคนอืน่ 
(นันธนัย ประสานนาม. 2549: 1)

ในส่วนของการศึกษา อัตลักษณ์ 
หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้ของผูเ้รยีนตามปรชัญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จดัตัง้สถานศึกษาทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศกึษาและหนว่ยงานตน้
สงักดั ทกุสถานศกึษาไมว่า่เลก็ใหญ ่เหมอืน
กันหมดท้ังประเทศจะมีปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
อตัลกัษณส์ถานศกึษา จงึหมายถึง ลกัษณะ
เฉพาะของสถานศึกษา ท่ีมีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน). 2553: 6) และ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาเน้นไปท่ีการ
กำาหนดภาพความสำาเร็จ (Image of Suc-
cess) ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน หรือเป็น
ลักษณะหรือคณุสมบัตโิดดเด่นของนักเรียน
ท่ีสำาเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษาแหง่นัน้ซึง่
คณุลกัษณะหรอืคณุสมบตัโิดดเดน่ของนกัเรยีน
ก็คือคุณภาพผู้เรียนที่สถานศึกษากำาหนด 
(สุพักตร์ พิบูลย์. http:// drsuphakedqa.
blogspot.com. 2555) 
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คุณภาพการจัดการศึกษาสะท้อน
จากคุณภาพผู้เรียนท่ีกำาหนดตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ในมาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผู้เรียน นอกจากนั้นสถานศึกษาแต่ละ
แห่งที่มีบริบทต่างกันให้กำาหนดการพัฒนา
คุณลักษณะของผูเ้รยีนทีเ่ปน็อตัลกัษณเ์ฉพาะ
ของตนเอง ตามบรบิทของสถานศกึษา และ
ความโดดเด่นตามที่สถานศึกษาต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่านการจัดกิจกรรม
โครงการท่ีเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาที่ได้
รับการยอมรับจากบุคคลทั้งในระดับชุมชน
และในวงกวา้ง ส่งผลสะท้อนเป็นคณุลักษณะ
เฉพาะของผู้เรียน (สำานักทดสอบทางการ
ศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2554: 10)

ดงันัน้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการ
ศกึษาของสถานศกึษาจงึตอ้งใหค้วามสำาคญั 
และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพรวมถึงได้
รับการรับรองคุณภาพของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งกำาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 
47 มาตรา 48 และมาตรา 49 (สมเดช สี
แสง. 2554: 72)

การประกันคุณภาพการศึกษาดัง
กล่าว มุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่วนใหญ่หัน
มาพัฒนาสถานศึกษาโดยคำานึงถึงคุณภาพ

ผู้เรียน ซึ่ง การประเมินคุณภาพภายนอก 
ได้กำาหนด ตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์คือตัวบ่ง
ชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณธิาน/วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้สถานศกึษา และตวับง่ชีท้ี ่10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน ได้กำาหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน อัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 14 
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำาหนด
ขึน้ (สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน). 2555: 
17-18) จากการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) พบวา่ อตัลกัษณม์ุง่เนน้ตาม
ทีส่ถานศกึษากำาหนด และการสรา้งใหผู้เ้รยีน
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำาหนดจากความโดดเดน่ตามทีส่ถานศกึษา
ตอ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน ตามบรบิทของสถาน
ศกึษากลบัไมไ่ดส้ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลตุาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศกึษา สถานศกึษาไมต่ระหนกัในเรือ่ง
ความเปน็เลศิเฉพาะทางของผูเ้รยีนทีส่ำาเรจ็
การศกึษาจากสถานศกึษา จงึทำาใหค้วามโดด
เด่นของผู้เรียนสูญหายไป (สุพักตร์ พิบูลย์, 
http://drsuphakedqa. blogspot.com. 
2555) โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขนาดเล็ก ที่มีปัญหาที่เด่นชัดที่สุด คือ ครู
ไม่ครบชั้น และจำานวนผู้เรียนในแต่ละชั้นมี
จำานวนนอ้ย ทำาใหค้รไูมส่ามารถจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนใหห้ลากหลายได ้สงัคมผู้
เรยีนคบัแคบ การเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียนไมก่วา้ง
พอ ผูเ้รยีนจงึมคีวามจำากดัในการพฒันาการ
เรยีนรู ้ทีไ่มส่ามารถเรยีนรูไ้ดท้กุเรือ่ง จงึทำาให้
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำาแทบทุก
ด้าน ตลอดจนไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำานกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) (เดลนิวิส.์ 
“แก่งจันทร์โมเดล” สูตรแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเลก็. http://www. dailynews.co.th/. 
2555) กอรปกบัการพัฒนาผูเ้รยีนในสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ใหมี้คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา จนสามารถก่อให้
เกิดเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวบ่งชี้
ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)คอ่นขา้ง
ทีเ่ปน็ไปไดย้าก และจากการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) พบวา่ สถาน
ศกึษาขนาดเลก็มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั
คุณภาพดีมาก ร้อยละ 4.01 หรือ 193 โรง 
จาก 4,816 โรง ที่ได้รับการประเมิน และ
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองมากที่สุด คิด
เปน็รอ้ยละ 32.12 หรอื 1,547 โรง (มตชิน, 

วัน จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

จากการที ่อตัลกัษณข์องสถานศกึษา
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะโดดเดน่และความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีทำาให้ผู้
เรยีนและผูป้กครองในการเลอืกใหบ้ตุรหลาน
เข้าศึกษาแห่งนั้น เช่น โรงเรียนในเครือจุฬา
ภรณ์เน้นบุคลิกนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
วิชิราวุธวิทยาลัยเน้นความเป็นสุภาพบุรุษ 
และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยความ
มีภาวะผู้นำาและสภาพบุรุษ เป็นต้น แต่
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งพบว่าไม่สามารถ
จัดการศึกษาที่จะทำาให้ผู้เรียนได้บรรลุตาม
อัตลักษณ์ที่กำาหนดไว้ ดังปัญหาที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกับปรัชญา พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาน
ศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษาอาจ
จะยังไม่มีความเข้าใจ หรือขาดกลยุทธ์ใน
การสร้าง อตัลกัษณใ์หเ้กดิข้ึนในสถานศกึษา 
การมกีลยทุธ์ทีช่ดัเจนในการสรา้งอตัลักษณ์
ของสถานศึกษาเป็นการดำาเนินการเพื่อให้
ไปสู่ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่ง กลยุทธ์ หมายถึง 
แนวทาง วิธีการ หรือเทคนิคที่ดำาเนินการ
เพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงคท์ีห่นดไว้ (ชรติั อุ่น
สัมฤทธิ์. 2550: 102)การกำาหนด กลยุทธ์
ที่เหมาะสมมีความสำาคัญ และเป็นพื้นฐาน
ของทุกขั้นตอนในกระบวนการวางแผน 
หรือเป็นวิธีการโดยรวมที่องค์กรต้องทำาขึ้น
เพื่อเป็นกรอบให้การดำาเนินงานบรรลุตาม
วตัถปุระสงค ์และทำาใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์
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จากสิง่แวดลอ้มภายในและภายนอกมากทีส่ดุ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์. 2549: 2) โดย
เฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนซึง่ประกอบ
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัด
ลำาพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ซึ่งทั้ง 
8 จังหวัด มีภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ราบ
และหุบเขา มีเขตแดนทางตอนเหนือติดกับ
ชายแดนพม่าและลาว ภูมิอากาศอยู่ในเขต
โซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล 
สถานศกึษาส่วนใหญเ่ปน็สถานศึกษาขนาด
เล็ก ซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็ก ก็มีปัญหาใน
เรือ่งของการสรา้งอตัลกัษณเ์หมอืนกบัสถาน
ศึกษาอื่นทั่วไป โดยมีคำาถามการวิจัย และ
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

คำาถามการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันในการสร้างอัต
ลกัษณข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร 

2. กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาค
เหนือตอนบนควรเป็นอย่างไร

3. การตรวจสอบกลยุทธ์การสร้าง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบนควรเปน็อยา่งไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการ
สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน

2. เพื่อกำาหนดกลยุทธ์การสร้างอัต
ลกัษณ์ของสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนือตอนบน

3. เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การสร้าง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กในเขตภาคเหนือตอนบน

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย

อาศัยแนวคิดของ สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง
ศกึษาธกิาร และสำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในด้าน 1) จัดโครงการ กิจกรรม
ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลตุามเปา้หมายวสิยั
ทัศน ์ปรชัญาและจดุเนน้ของสถานศกึษา 2) 
ผลการดำาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวสัิยทัศน์ ปรชัญาและจดุเน้น
ของสถานศกึษา อตัลกัษณข์องสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานจึงประกอบด้วย การกำาหนดอัต
ลกัษณ ์องค์ประกอบของอตัลกัษณ ์การปฏบัิติ
ตาม อตัลกัษณ ์การประเมนิอตัลกัษณ ์และ
การธำารงรักษาอัตลักษณ์ (ธงชัย สันติวงษ์, 
2542: 128 – 135; สุมิตรา ศรีวิบูลย์, 
2547: 85 – 107; สพุกัตร ์พบิลูย,์ http://
www. thaiall.com/. 2555) และกรอบการ
พัฒนากลยทุธ ์ปรบัปรงุจาก Wheelen and 
Hunger (2004: 9) ประกอบด้วย 1) การ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental 
scanning) 2) การจดัทำากลยทุธ ์(Strategy 
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formulation) 3) การประเมินผลและการ
ควบคุม (Evaluation and control) 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
สภาพการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบน 
ไดแ้ก่ ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด
เล็กในเขตภาคเหนอืตอนบน สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 
1,830คน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนอื
ตอนบน สงักัดสำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการกำาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางกำาหนดขนาดของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970: 608-609) ทีค่วามเชือ่มัน่ 25 % ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 317 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น
ตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสร้าง
กลยุทธ์สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ได้แก่ 

2.1 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนอืตอนบนทีผ่า่นการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 
2554 ที่ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้ จำานวน 2 แห่ง 

2.2 ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกำาหนดกลยุทธ์ ในระดับปฏิบัติการ 
จำานวน 10 คน

3. กลุ่มตรวจสอบกลยุทธ์การสร้าง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิที่เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ และ
เชี่ยวชาญด้านการกำาหนดกลยุทธ์ การใช้
กลยุทธ์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก จำานวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) ใช้ในการศึกษา
แนวทางการสรา้งอตัลกัษณข์องสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ทีป่ระสบความสำาเรจ็ใน
เขตภาคเหนือตอนบน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้น
ฐานในการสร้างแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถาม เปน็แบบมาตราวดั
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ใช้ใน
การศกึษาสภาพปจัจบัุนในการสรา้งอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนบน

3. การจับคู่ประเด็นสำาคัญ โดยใช้
ตาราง TOWS Matrix ใช้ในการกำาหนด
กลยทุธก์ารสรา้งอตัลกัษณข์องสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบน

4. แบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ในการ



228

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 2 May – August 2013 

สอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเกีย่ว
กบัความเหมาะสมและเปน็ไปไดข้องกลยทุธ์
การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล

1. ศกึษาแนวทางการสรา้งอตัลกัษณ์
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ท่ีประสบ
ความสำาเร็จในเขตภาคเหนือตอนบน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร
ของสถานศึกษา และสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และสอบถามครูโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มโีครงสรา้ง ทำาการวเิคราะหข์อ้มลู โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สรุป
สาระสำาคัญ

2. ศกึษาสภาพปัจจุบนัในการสรา้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กในเขตภาคเหนือตอนบน เก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ไดร้บัคนืมาทัง้หมด 
317 คน ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ส่วนที่เป็นสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบและข้อมูลโรงเรียน วิเคราะห์
ด้วยสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี ่การหาคา่รอ้ยละ สว่นทีเ่ปน็คำาถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ด้วย
การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สว่นทีเ่ปน็
เนือ้หาขอ้เสนอแนะ ในคำาถามปลายเปดิ ใช้
การวเิคราะหเ์นือ้หาสรปุประเดน็ สาระสำาคญั 

แล้วใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis

3. กำาหนดกลยทุธก์ารสรา้งอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนบน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix และประชุม
เชิงปฏิบัติการ

4. ตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมกลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขต
ภาคเหนือตอนบน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใชแ้บบสอบถาม ทำาการวเิคราะหข้์อมลูด้วย
การแจกแจงความถ่ี และกำาหนดให้ข้อทีม่คีา่
เฉลีย่เกนิ 3.50 เปน็กลยทุธท์ีม่คีวามเหมาะ
สมและมีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันในการสร้าง อัต
ลกัษณ์ของสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนือตอนบน ดังนี้

1.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.59)1.2 
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.44)1.3 ด้านการ
กำาหนดอัตลักษณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.71) 1.4 ดา้นองคป์ระกอบของ
อัตลักษณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  
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= 3.84)1.5 ด้านการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.881.6 
ด้านการประเมินอัตลักษณ์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.63)1.7 ด้านการธำารง
รกัษาอตัลกัษณ ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (  = 3.17)ฃ2. กลยุทธ์การสร้างอัต
ลกัษณข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 6 
กลยุทธ์หลัก 15 กลยุทธ์รอง ดังนี้

2.1 ปรับโครงสร้างและนโยบาย
เกีย่วกบัการสร้างอตัลักษณข์องสถานศกึษา

2.1.1 ปรับโครงสร้างและนโยบาย
ของสถานศึกษา

2.1.2 สรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง 
ชมุชนในการกำาหนดนโยบาย วสิยัทศัน ์พนัธ
กจิ เปา้ประสงค ์เพือ่ปรบัแผน กลยทุธ ์และ
แผนการบริหารงบประมาณ

2.2 ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน 

2.2.1 ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพความต้องการของชุมชน

2.2.2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการสร้างอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.2.3 พัฒนาลักษณะโดดเด่นเพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย
หลักกัลยาณมิตร 

2.3 ปรับปรุงสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.3.1 พัฒนาการผลิต และใช้สื่อ 

การเรียนรู้

2.3.2 ปรบัปรงุและพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

2.4 สร้างเครือข่ายการพัฒนา และ
การประชาสัมพันธ์ 

2.4.1 สร้างเครือข่ายการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.4.2 พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.5 สร้างความตระหนักและความ
เขา้ใจเก่ียวกับการสรา้งอัตลกัษณข์องสถาน
ศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องและชุมชน

2.5.1 สร้างความตระหนักให้ ครู 
บุคลากรเกี่ยวกับบทบาทในการสร้างอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.5.2 สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการ
สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.6 ปรับกระบวนการทำางาน โดย
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2.6.1 ปรับระบบการบริหารข้อมูล
สารสนเทศ

2.6.2 ปรบักระบวนการทำางาน โดย
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2.6.3 ปรับปรุงระบบการนิเทศ
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.6.4 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ผลการดำาเนินงาน ตามเปา้หมาย ของสถาน
ศึกษา เสนอไว้ในภาพที่ 1 

3. ผลการตรวจสอบกลยทุธก์ารสรา้ง
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ภาพที� 1  กลยทุธ์การสร้างอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาขั �นพื �นฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนือตอนบน 

กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศกึษาขั �นพื �นฐานขนาดเล็ก 

ในเขตภาคเหนือตอนบน 

1. สร้างความ

ตระหนกัและความ

เข้าใจเกี�ยวกบัการ

สร้างอตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษาให้กบั

ผู้ เกี�ยวข้องและ

ชมุชน 

2. ปรับ

โครงสร้างและ

นโยบาย

เกี�ยวกบั 

การสร้าง 

อตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษา 

3. ปรับ

กระบวนการ

ทํางาน โดยใช้

ระบบข้อมลู

สารสนเทศ 

4. ปรับปรุง

คณุภาพผู้ เรียน 

5. ปรับปรุงสื�อ 

แหลง่เรียนรู้ที�

เอื �อต่อการ

สร้างอตัลกัษณ์

ของ

สถานศกึษา 

6. สร้าง

เครือข่าย 

การพฒันา และ

การประชา 

สมัพนัธ์ 

 

1.1  สร้างความ

ตระหนกัให้ ครู 

บคุลากรเกี�ยวกบั

บทบาทในการ

สร้างอตัลกัษณ์

ของสถานศกึษา 

1.2  สร้างองค์

ความรู้เกี�ยวกบัการ

สร้าง 

อตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษา 

6.1  สร้าง

เครือข่าย 

การพฒันา 

อตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษา 

6.2  พฒันาระบบ

การประชา 

สมัพนัธ์อตัลกัษณ์

ของสถานศกึษา 

5.1  พฒันา 

การผลิต และ

ใช้สื�อ  

การเรียนรู้ 

5.2  ปรับปรุง

และพฒันา

แหลง่เรียนรู้ 

4.1  ปรับปรุง

หลกัสตูรให้

สอดคล้องกบั

สภาพความ

ต้องการของชมุชน 

4.2  พฒันา

คณุภาพของผู้ เรียน

ตามหลกัสตูร

สถานศกึษาเพื�อ 

การสร้างอตัลกัษณ์ 

ของสถานศกึษา 

4.3  พฒันา

ลกัษณะ 

โดดเด่นเพื�อ

เสริมสร้าง 

อตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษาด้วย

หลกักัลยาณมิตร 

3.1 ปรับระบบ

การบริหาร

ข้อมลู

สารสนเทศ 

3.2  ปรับ

กระบวนการ

ทํางาน โดยใช้

ระบบข้อมลู

สารสนเทศ 

3.3  ปรับปรุง

ระบบการนิเทศ

กิจกรรมพฒันา 

อตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษา 

3.4  พฒันา

ระบบการ

ตรวจสอบผล

การดําเนินงาน 

ตามเป้าหมาย 

ของสถานศกึษา 

2.1  ปรับ

โครงสร้างและ

นโยบายของ

สถานศกึษา 

2.2  สร้าง

ความร่วมมือ

กบัผู้ เกี�ยวข้อง

และชมุชนใน

การกําหนด

นโยบาย 

วิสยัทัศน์  

พนัธกิจ 

เป้าประสงค์ 

เพื�อปรับแผน

กลยทุธ์ และ

แผนการบริหาร

งบประมาณ 

ภาพที่ 1 กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบน พบวา่ กลยทุธ์
น้ันมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ในระดับมาก ( = 3.69) จึงเป็นกลยุทธ์ที่มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบันในการสร้างอัต
ลกัษณข์องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ในเขตภาคเหนอืตอนบนดา้นสภาพแวดล้อม
ภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
3.59) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.44) และ 
สภาพปัจจุบันในการสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การกำาหนด
อัตลักษณ์ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ การ
ปฏบิตัติามอตัลกัษณ ์การประเมนิอตัลกัษณ ์
และการธำารงรกัษาอตัลกัษณ ์ในภาพรวมทกุ
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65) แสดงใหเ้หน็
วา่ สภาพปจัจบุนัในการสรา้ง อตัลกัษณข์อง
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาค
เหนือตอนบน จะตอ้งอาศยัความรว่มมือและ
การมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย พร้อมทั้งมี
การประชาสมัพนัธอ์ยา่งทัว่ถงึ สอดคลอ้งกบั 
ปภาดา อัศวธีรากุล (http:// www.rajini.
ac.th/. 2555) ที่กล่าว ว่ากระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

ในเรื่อง อัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้วยการ
สื่อสารภาษาที่เข้าใจง่าย และควรสร้างการ
มีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนจะต้องมาจาก
พลังความพยายามและการมีส่วนร่วมพร้อม
กันทัง้องคก์ร ในกระบวนการและวิธีการสร้าง
ความสำาเร็จตามอัตลักษณ์ที่กำาหนด

2. กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาค
เหนอืตอนบน ประกอบด้วย 6 กลยุทธ ์ดังนี ้
กลยทุธท์ี ่ปรบัโครงสรา้งและนโยบายเกีย่วกบั
การสรา้งอตัลกัษณข์องสถานศกึษา กลยทุธ์
ที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 
ปรับปรุงสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้าง
อตัลกัษณข์องสถานศกึษา กลยทุธท์ี ่4 สรา้ง
เครอืขา่ยการพฒันา และการประชาสมัพนัธ ์
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความตระหนักและความ
เขา้ใจเก่ียวกับการสรา้งอัตลกัษณข์องสถาน
ศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องและชุมชน กลยุทธ์
ที่ 6 ปรับกระบวนการทำางาน โดยใช้ระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การ
กำาหนดกลยทุธก์ารสรา้งอตัลักษณข์องสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในเขตภาคเหนอื
ตอนบน เปน็การกำาหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้ง
กบั เป้าหมาย ความเป็นมาของสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบั สพุกัตร ์พบูิลย ์(http://www. 
thaiall.com/. 2555) ที่กล่าวว่า อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับ ความ
เป็นมาของสถานศึกษา และเจตนารมณ์ใน
การจดัตัง้สถานศกึษา  กำาหนดอตัลกัษณใ์น
เรื่องความเป็นเลิศเฉพาะทางของเยาวชน
ที่ต้องมีก่อนสำาเร็จการศึกษา โดยผ่านการ
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ประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม พัฒนา และ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ซึ่งการกำาหนด
กลยทุธด์งักลา่วนี ้ถอืเปน็การกำาหนดกลยทุธ์
ระดับองคก์รเพือ่กำาหนดทศิทางทัง้หมดของ
องคก์รและจะมีการกำาหนดกลยทุธย์อ่ยหรอื
กลยุทธ์รองซึง่สอดคลอ้งกบั อนวิชั แกว้จำานง 
(2551: 3) ได้กล่าวว่ากลยุทธ์ ทำาให้เกิด
การกำาหนดทิศทางทางองค์กร(Direction 
Setting) ทำาใหม้กีารคำานึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีกบัองคก์ร(Stakeholders) ทำาให้องค์กร
คำานึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว (Short – term and Long - term Ad-
vantage)และ มีการมุ่งเน้นผลสำาเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล(Efficiency 
and Effectiveness) และ Wheelen and 
Hunger (2004: 9) ทีก่ลา่ววา่ กลยทุธข์อง
องค์กรประกอบด้วย กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(Business strategy) และกลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติ (Functional strategy) 

3. การตรวจสอบกลยุทธ์การสร้าง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เลก็ในเขตภาคเหนอืตอนบน พบวา่ กลยทุธ์
น้ันมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
มาก จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและ
มีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย อาจเป็นเพราะว่ากลยุทธ์ดังกล่าวได้
ผา่น กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental Scanning)ทั้งภายในและ

ภายนอก มากำาหนดเป็นกลยุทธ์ (Strategy 
Formulation) โดยการพจิารณาเลอืกประเดน็
สำาคัญจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจับ
คู่ประเด็น แล้วจึงตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมกลยุทธ์ ซึ่งกระบวนการดัง
กล่าวได้กรอบการพัฒนากลยุทธ์ ปรับปรุง
จาก Wheelen and Hunger (2004: 9) ที่
ประกอบดว้ย การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental scanning) การจดัทำากลยทุธ ์
(Strategy formulation) และการประเมนิผล
และการควบคุม (Evaluation and control) 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนี้ 

1. ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายผูบ้รหิาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ควรพัฒนาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา สร้างความตระหนักให้กับ ผู้
บริหารคร ูผูม้ีสว่นเกีย่วข้อง ตอ่การสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยัทัศน ์ปรชัญา และจดุเนน้
ของสถานศกึษา จะทำาใหส้ง่ผลตอ่การพฒันา

2. ขอ้เสนอแนะในการนำาไปปฏบิตัใิน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ผูอ้ำานวยการสถานศึกษา
ควรพัฒนาองค์ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้กับครู ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ มี
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การจัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินการและส่ง
เสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อ
การสร้าง อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

3. ขอ้เสนอแนะในการทำาวจิยัครัง้ตอ่

ไป ควรวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างเครือ
ข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญ
ในการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

วารสารบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
วารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา พิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบบทความวิจัย 
บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไปทางการศึกษา 
บทความที่ได้รับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
อา่น เปน็บทความทีไ่มเ่คยพมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารอืน่ใดมากอ่น และไมอ่ยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กอง
บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพื่อให้วารสารมี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 

1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ การใชภ้าษาไทยใหย้ดึ
หลกัการใชค้ำาศพัทแ์ละการเขยีนทบัศพัทภ์าษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน 
คำาศพัทภ์าษาองักฤษให้ใชต้วัเลก็ทัง้หมดยกเวน้ชือ่เฉพาะ ถา้ตน้ฉบบัเปน็ภาษาองักฤษ
ควรไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นการใชภ้าษาจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาอังกฤษ
ก่อน 

2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้าน บน ซ้าย 
3.5 เซนติเมตร และล่าง ขวา 2.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบ 2 คอลัมน์ ยกเว้น บทคัดย่อ
ท้ังฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เอกสารอ้างอิง และตาราง ใหจ้ดัรปูแบบ 1 คอลมัน ์

3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร 
Cordia New ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้ 

ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา

ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 

หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 

หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 

เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. 
ตัวปกติ 
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เชงิอรรถหนา้แรกทีเ่ปน็ชือ่-สกลุ ตำาแหนง่ทางวชิาการ และหนว่ยงานตน้สงักดั
ของผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ

4. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพ
ประกอบ รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง 

5. การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
วิชาการ ชั้น 4 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4374-3143-4  
ต่อ 101, 102, 0-4375-4321-40 ต่อ 6052 โทรสาร 0-4372-1764 หรือส่งทาง  
E-mail: Edujad@msu.ac.th 

ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
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บทความวจิยัและบทความวทิยานพินธ ์ประกอบดว้ยหวัขอ้และจดัเรยีงลำาดบั ดงันี ้

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) 

7. บทนำา 

8. วัตถุประสงค์ 

9. สมมุติฐาน (ถ้ามี) 

10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย 
หรือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 

11. ผลการวิจัย 

12. อภิปรายผล 

13. ข้อเสนอแนะ 

14. เอกสารอ้างอิง (ให้อ้างอิงเฉพาะที่อ้างในบทความเท่านั้น) 
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บทความทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา) 

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords)  

7. บทนำา

8. เนื้อหา 

9. บทสรุป

10. เอกสารอ้างอิง 

บทความวิจารณ์หนังสือ ตำารา

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ - สกุลผู้นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ชื่อ - สกุลผู้วิจารณ์หนังสือ ตำารา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บทกล่าวนำาหนังสือ ตำารา

5. ส่วนประกอบสำาคัญในการวิจารณ์หนังสือ ตำารา

 5.1 ประเด็นเนื้อหาโดยรวมของหนังสือ ตำารา

 5.2 องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ ตำารา

 5.3 การนำาไปประยุกต์ใช้

 5.4 ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์

 5.5 บทสรุปของผู้วิจารณ์

6. เอกสารอ้างอิง
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การอ้างอิงเอกสาร 

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association 
(APA) ดังตัวอย่าง 

1. หนังสือ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). เมืองที่
พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติสำาหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: 
สุวีริยาสาส์น. 

Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. (2004). Psychology: The brain, the person, 
the world (2nd ed.). Essex, England: Pearson Education Limited. 

Mussen, P., Rosenzweig, M. R., Aronson, E., Elkind, D., Feshbach, S., Geiwitz, P. 
J., et al. (1973). Psychology: An introduction. Lexington, Mass.: Health. 

2. วารสาร 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า. 

เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี. (2545). ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: 
E.I.). วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(1), 30-36. 

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process 
in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and 
Research, 45(2), 10-36. 
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3. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญา, สถาบันการศึกษา, เมือง. 

ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. (2550). ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
ที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ในห้องเรียน ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. 
วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

นงเยาว์ ธรรมวงศา. (2549). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเรื่องเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาสารคาม. 

Piyakun, A. (2007). Reading strategies used by Thai ESL students. Doctoral 
dissertation, Monash University, Melbourne. 

4. หนังสือรวมเรื่อง 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ครั้งที่
พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป, หน้า). เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2549). วิทยาศาสตร์พื้นบ้าน: การจัดการเรียน
รู้มิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การบูรณาการความรู้พื้นบ้านกับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ป่า 
ปู่ตา. ใน ฉลาด จันทรสมบัติ (บรรณาธิการ), ศึกษาศาสตร์วิจัย ประจำาปี  
2548-2549 (หน้า 127-140). มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์. 

Cooper, J., Mirabile, R., & Scher, S. J. (2005). Actions and attitudes: 
The theory of cognitive dissonance. In T. C. Brock & M. C. 
Green (Eds.), Persuasion: Psychological insights and perspectives 
(2 nd ed., pp. 63-79). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. 
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5. หนังสือพิมพ์ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า. 

รฐัพงศ ์ศริิสานนท.์ (25 กมุภาพนัธ ์2548). องคป์ระกอบของความสำาเรจ็. มตชิน, หนา้ 22. 

Brown, P. J. (2007, March 1). Satellites and national security. Bangkok Post, 
p. B4. 

6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่ปรับปรุงล่าสุด). ชื่อเรื่อง. วันที่ทำาการสืบค้น, ชื่อฐานข้อมูล 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (3 ธันวาคม 2548). ธนาคารหลักสูตร. สืบค้นเมื่อ 1 
มีนาคม 2550, จาก http://db.onec.go.th/thaigifted/lessonplan/index.php 

Wollman, N. (1999, November 12). Influencing attitudes and behaviors for 
social change. Retrieved July 6, 2005, from http://www.radpsynet.org/
docs/wollman-attitude.html
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Instruction for Authors

Journal of Administration and Development, Faculty of Education, Ma-
hasarakham University (JAD, Ed, MSU), is an academic journal in the field of 
education, research and development, participatory action research, innova-
tion development in administration and knowledge management. The journal 
publishes a variety of academic results, including research articles, thesis 
articles, book review articles, and review articles. The articles to be published 
maybe reviews of current issues, or scholarly issues that contribute a new 
body of knowledge, which demonstrate interesting and valuable points of 
view of readers. It is important to note that articles submitted to Journal of Ad-
ministration and Development should not have been preprinted or previously 
submitted to other publications. The context of the articles may be revised as 
appropriate by the journal editorial board and peer reviews in order to make it 
fit the international standards and be accepted as reference.

Submission of manuscripts:

1. Language: Manuscripts can be written in either Thai or English.

Thai manuscripts should adhere to the Royal Institution’s principles in 
using vocabulary and borrowed English words. All English words must be typed 
in small letters, except proper names. English manuscripts must be checked for 
correctness of the language by an English expert prior to submission.

2. Paper: Manuscripts should be typed in A4 paper, and required to have 
3.5 cm margins on top side and left side and to have 2.5 cm on bottom side 
and right side. The contents of the article should be arranged in two columns 
format accept the abstract in both Thai and English, schedule, and references 
should be arranged in one column format.

3. Style and size of fonts: Both Thai and English manuscripts are required 
to type in “Cordia New” font style with font size as follows:
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Title of the article: 20 pt. Bold

Name(s) of the authors; 18 pt. Normal

Main heading: 18 pt. Bold

Sub-heading: 16 pt. Normal

Body of the text: 14 pt. Normal

The first page of footnotes presenting author’s names, academic titles, 
and affiliations: 14 pt. Normal

4. Number of pages: The article is required not to be longer than 15 
pages. These include tables, figures, pictures, and references.

5. Submission: The author (s) should submit an original file to the Journal 
of Education Division, the Ground Floor of Education Building 1, Faculty of Educa-
tion, Mahasarakham University, Tambon Talat, Amphoe Mueng, Maha Sarakham 
44000, Tel: 0-4374-3143-4 ext. 101, 102, 0-4375-4321-40 ext. 6074, Fax: 
0-4372-1764. The author can also submit to: Edujad@msu.ac.th

The original file should include name(s) of the author(s), telephone 
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