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 รองศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5  
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2556 นับเป็นฉบับส่งท้ายปี กองบรรณาธิการ 
จึงขอส่งท้ายปีด้วยบทความทั้งหมด 14 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัยจำานวน 1 เรื่อง  
บทความวิทยานิพนธ์ จำานวน 13 เรื่อง เป็นบทความภายนอกมหาวิทยาลัยจำานวน 7 
เรื่อง และบทความภายในมหาวิทยาลัย จำานวน 7 เรื่อง ซึ่งหวังว่าบทความทั้งหมดคงทำาให้ 
ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และมีประโยชน์ต่อการเขียนบทความเช่นเคย
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีทำาให้วารสารการบริหาร 
และพัฒนาฉบับนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกคำาติชมและคำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงการ 
ดำาเนินการจัดทำาวารสารจากท่านผู้อ่านทุกท่าน และกองบรรณาธิการพร้อมที่จะเปิดรับ 
บรรดานักวชิาการ และนสิตินกัศกึษาท่ีต้องการนำาเสนอผลงานวชิาการ ไมว่า่จะเปน็บทความ
ทั่วไป บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความยินดียิ่ง

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

กองบรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิจัย

การพัฒนาการดำาเนินงานของฝ่ายพัฒนาองค์การและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
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	 เกริก	ท่วมกล�ง,	สำ�เริง	บุญเรืองรัตน์,	วิเชียร	ชิวพิม�ย,	สุภัทร�	เอื้อวงศ์	............................ 55

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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	 กรุณ�	เลิศพุฒิภิญโญ,	วิเชียร	ชิวพิม�ย,	สุภัทร�	เอื้อวงศ์,	ประพัทธ์พงษ์	อุปล�	.............	 104
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การพัฒนาการดำาเนินงานของฝ่ายพัฒนาองค์การและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
The Development of work performance in Department of  
Organization Development and Educational Service, Faculty 
of Education Mahasarakham University.

อำานาจ ชนะวงศ์1, ฉัตรแก้ว คณะวาปี2, ดอกอ้อ บุญแสนยศ3 

Amnaj Chanawongse1, Chatkeaw Kanawapee2, Dokoar Boonsanyos3 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำาเนินงาน
ของฝ่ายพัฒนาองค์การและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยเน้นการพัฒนาในด้านงานบริการวิชาการ ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการโดยดำาเนินการ
เป็นวงรอบ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และการสะท้อน
ผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำาเนินการประกอบด้วย การประชุมระดมความคิด การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการนิเทศ โดยมีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 3 คน ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
องคก์ารและบรกิารวชิาการ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์และเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป เครือ่ง
มือที่ใช้มี 3 ประเภท ได้แก่ แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงการ 2 ฉบับ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการประชุมระดมความคิดโดยใช้แบบบันทึกดำาเนินการในช่วงวันที่ 
20, 30 พฤษภาคม 2553 การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้แบบสัมภาษณ์ดำาเนินการในช่วง
วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2553 และแบบประเมินโครงการจำานวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 
ประเมินโครงการการฝึกอบรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน และฉบับที่ 2 ประเมินโครงการ
เงนิกูส้วสัดกิารจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันางานวชิาการ โดยดำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพในแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์ส่วนเชิงปริมาณใช้แบบประเมิน และนำาเสนอ
ข้อมูลโดยวิธีพรรณนา

1	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
2	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
3	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
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ผลการวิจัยพบว่า เมื่อได้พัฒนาตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทำาให้ผลที่ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ คือ 1) ความสำาเร็จของการทำางานเป็นทีม ตามกรอบแนวคิดการทำางานเป็น
ทีม ได้แก่ ความไว้ใจเชื่อใจ ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกัน การแสดงความเห็นร่วมกันไปใน
ทิศทางเดียวกัน ความเต็มใจในการทำางานควรทุ่มเทและเสียสละ การให้โอกาสและความ
สามารถ การยอมรับซึ่งกันและกัน การตระหนัก การใช้ความรู้และแลกเปลี่ยน และ2) ได้
ระเบยีบปฏบิตัทิีใ่ชใ้นการทำางานของโครงการการฝกึอบรมการบรกิารวชิาการแกชุ่มชน และ
คู่มือโครงการการกู้เงินสวัสดิการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานวิชาการ

Abstract

The objective of this study were to apply the action research process to 
develop the work performance of department of organization development and 
educational service. The action research process was performed by separated to 

4 processes: plan, action, observation and reflection, and using brain-
storming strategy, workshop and supervision. The joint study group consisted 
of 3 persons which were associated dean, computer specialist and one general 
staff. The methods used to collect data were memorandum, interview forms and 
test plan evaluation, collecting data during October 1, 2010 – Jan 3, 2011. The 
analysis result were subsequently presented by mean of descriptive analysis.

The result of the study were 1) The success of team building could reach 
the objection which were trust, empathy, agreement, mutual benefit, willing, op-
portunity, recognition and knowledge. 2) Implementing the methods of action 
at each stage effectively for community educational service and method of staff 
loan service for educational development. Therefore the strategies as mentioned 
should be supported to implement in developing the academic affair. 

บทนำา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็แหลง่รวมความรู ้มบีคุลากร
ทีม่คีวามสามารถทางวิชาการ การใหบ้ริการ

วชิาการจงึเปน็ภารกจิสำาคญัประการหนึง่ของ
มหาวทิยาลยัทีไ่ดก้ำาหนดไวต้ั้งแต่แรก ในการ
จัดทำาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงของ
โครงการจดัตัง้คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
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มหาสารคาม โครงสรา้งองคก์รไดแ้บง่ฝา่ยการ
ทำางานออกเป็น 6 ฝ่ายดว้ยกัน คอื ฝ่ายบริหาร
และแผน ฝา่ยบณัฑติและวเิทศสมัพนัธ์ ฝา่ย
วิจยัและประกนัคณุภาพ ฝา่ยจดัการศกึษานอก
ที่ตั้ง ฝ่ายพัฒนาองค์การและบริการวิชาการ 
ซึง่ฝา่ยพฒันาองคก์ารและบรกิารวิชาการได้
มปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา เรือ่งการแบง่
ส่วนงาน (คณะศึกษาศาสตร์. 2553: 20) 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำาเนินภารกิจ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อยก
ระดบัคณุภาพของประชาชน ทัง้ในระดับทอ้ง
ถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยจัด
ทำาในรปูของการจดัฝกึอบรม ประชมุ สมัมนา 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจ
หลักประการหนึ่งของคณะ โดยมุ่งยกระดับ
และเพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่ง
เสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
ทอ้งถิน่ ประชาชน ทัง้ในเมอืงและชนบท โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ให้สามารถนำาเอาประโยชน์จากการศึกษาที่
ไดร้บัไปพฒันาคณุภาพชวีติความเปน็อยูท่ีด่ี
ขึ้น มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในรูปของการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
และให้คำาปรึกษาทางวิชาการ นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกในการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ในแบบต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาระบบงานภายใต้ภารกิจของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะมุ่ง
เน้นไปที่การพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ

องค์การเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
เป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ 
ซึง่มแีนวทางการพฒันาระบบงานตามเกณฑ์
รางวลัคณุภาพแหง่ชาตเิพือ่องคก์รทีเ่ปน็เลศิ 
(Thailand Quality Award) เป็นแนวทางใน
การพฒันาระบบงานของฝ่ายพฒันาองคก์าร
และบริการวิชาการ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนา
คณะสูอ่งคก์รคณุภาพและมุง่สรา้งวฒันธรรม
คณุภาพใหเ้กดิขึน้ในคณะฯ พฒันาระบบการ
บริหารจัดการงานของคณะตามภารกิจหลัก
ให้สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายและ
สามารถบริการด้านวิชาการให้ผู้ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความประทับใจ 
โดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ นิสิต 
คณาจารย ์และบุคลากรทัง้ในและนอกองคก์ร 
พัฒนางานในเชิงระบบสู่ความเป็นเลิศใน
อนาคต กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่น
ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาค้นคว้าให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น การระดมสรรพกำาลัง การ
ใชย้ทุธศาสตรแ์ละกระบวนทศัน์ทีห่ลากหลาย 

จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิง กับการ
ดำาเนินภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ทุกฝ่ายตระหนักและยอมรับ
ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนาคือ การ
พฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ ี(good 
governance) ศกัยภาพของปจัจยัดงักลา่วมี
บทบาทสำาคัญยิ่ง ทั้งนี้การบริหารจัดการที่ดี
เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการบริหารจัดการ
ศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ การสร้าง
เครอืขา่ยระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่เรยีกใช ้
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และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
กำาหนดนโยบาย การวางแผน การบริหาร 
การตัดสินใจ ตลอดจนการพัฒนาส่ือการ
สอน และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
การเรียนการสอน ล้วนเกิดศักยภาพของ
การบริหารจัดการที่ดีทั้งสิ้น (กรมวิชาการ. 
2544: 27-28)

ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใหไ้วว้า่ การศกึษา 
คือ ความเจริญงอกงาม วิสัยทัศน์ คือ เป็น
หนว่ยงานทีม่คีวามเปน็เลศิดา้นการศกึษาใน
ระดับประเทศและนานาชาติ มีพันธกิจ คือ 
ผลิตบณัฑติทีมี่คณุภาพ ทัง้ทางวชิาการ วชิาชพี 
ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ดำาเนิน
การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาการ
ศกึษา สง่เสรมิการบรกิารวชิาการทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคม และอนรุกัษท์ำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อความเป็น
เลิศในระดับประเทศและนานาชาติ ภารกิจ
หลัก ดังนี้ 1) การผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิต
สาขาดา้นการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก 2) การวิจัย ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มี
การทำาวิจยัเพือ่พัฒนาวชิาการดา้นการศกึษา 
และสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 3) การบรกิาร
วชิาการแกส่งัคมได้จัดโครงการบรกิารวิชาการ
แกช่มุชน และหนว่ยงานต่างๆ ทัว่ไป 4) การ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ให้การสนับสนุน
และสง่เสรมิใหบ้คุลากรและนิสิตจัดกจิกรรม
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อรักษา

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นสากลและมี
ประสทิธภิาพ โดยการมสีว่นรว่มของบุคลากร 
(คณะศึกษาศาสตร์. 2553: 2 – 3) 

งานบริการวิชาการของฝ่ายพัฒนา
องค์การและบริการวิชาการ ซึ่งมีภารกิจใน
การพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคม และให้
คำาปรึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ใน
ฝา่ยมคีวามตอ้งการทีจ่ะพจิารณาในสว่นงาน
ดา้นบรกิารวิชาการเหน็ความจำาเป็นในการท่ี
จะสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพให้
เกดิขึน้ในการดำาเนนิงานของฝา่ยมคีวามรว่ม
มอืในลกัษณะของการทำางานเปน็ทมี เพ่ือให้
เกดิผลประโยชนส์งูสดุตามนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงได้ทำาการวิจัยในเรื่องนี้

ความมุ่งหมายในการวิจัย

การวิจยัมวัีตถปุระสงคเ์พือ่พฒันาการ
ดำาเนนิงานของฝา่ยพฒันาองคก์ารและบรกิาร
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยจะเนน้งานในสว่นของงาน
บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ผูร้ว่มวจัิย ประกอบดว้ย อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน ในฝ่ายพัฒนา
องคก์ารและบรกิารวชิาการ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 3 ท่าน
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1.1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์การ
และบริการวิชาการ

1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. ผูว้จัิยไดก้ำาหนดวธิดีำาเนนิการวจิยั 
เป็นการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ เคม
มิสและแม็คแท็กการ์ท 

วิธีการวิจัย

การวิจัยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ 
(Action Research Principle) ตามแนวคิด
ของ เคมมิสและแม็คแท็กการ์ท (ประวิต  
เอราวรรณ์. 2545: 142 – 143 ; อ้างอิง
มาจาก Kemmis & McTaggart. 1988: 
11 - 15) เพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ 
การจัดประสบการณ์ โดยดำาเนินการเป็น 
วงรอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (PAOR) 
โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้

1. ขั้นการวางแผน (Planning)

2. ขั้นการปฏิบัติ (Action)

3. ขั้นการสังเกต (Observation)

4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การทำางานเป็นทีม หมายถึง การ
ทีบ่คุคลหลายๆ คน เข้ามารบัผดิชอบรว่มกนั 
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนั รว่มมือกนัใน
การทำางานเป็นทีม ดังนี้

T = Trust ความไว้ใจเชื่อใจ 

E =Empathy ความเห็นอกเห็นใจ
เข้าใจกัน

A= Agreement การแสดงความเหน็
ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน

M=Mutual Benefit การมปีระโยชน์
ร่วมกัน

W =Willing ความเตม็ใจในการทำางาน
ควรทุ่มเทและเสียสละ

O=Opportunity การให้โอกาสและ
ความสามารถ

R=Recognition 

การยอมรบัซึง่กนัและกนั การตระหนกั

K=Knowledge การใช้ความรู้และ
แลกเปลี่ยน

2. คู่มือที่สนับสนุนการทำางาน เป็น
ผลจากการประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบให้
ระบบสนองความต้องการทางผู้ใช้ โดยการ
จัดทำาคู่มือเพื่อให้ได้ระบบงานที่ดีเหมาะสม
และทำาให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา

1. การประชมุระดมความคดิ (Brain 
Storming)

2. การประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Work 
Shop)

3. การนิเทศ (Supervision)



14

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบบันทึก

2. แบบสัมภาษณ์

3. แบบประเมิน

สรุปผล

จากการวจัิยงานเพือ่การพฒันาการ
ดำาเนนิงานของฝา่ยพัฒนาองคก์ารและบรกิาร
วิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามกรอบกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์
ท่ีใช้ในการพัฒนาได้แก่ การประชุมระดม
ความคดิ การประชมุเชงิปฏบิตักิารและการ
นิเทศ ดังนี้

1. ผลการประชุมระดมระดมความ
คดิทำาใหผู้ว้จิยัทีท่ำางานในฝา่ยเดยีวกนั และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้มีการปรึกษาหารือ มีการ
ทำางานเปน็ทมี ตามกรอบแนวคดิการทำางาน
เป็นทีม ได้แก่ ความไว้ใจเชื่อใจ ความเห็น
อกเห็นใจเข้าใจกัน การแสดงความเหน็ร่วม
กนัไปในทศิทางเดียวกนั ความเต็มใจในการ
ทำางานควรทุ่มเทและเสียสละ การใหโ้อกาส
และความสามารถ การยอมรบัซึง่กนัและกนั 
การตระหนัก การใช้ความรู้และแลกเปลี่ยน 
และไดแ้นวคดิจดัทำาโครงการขึน้ 2 โครงการ
คือ โครงการฝกึอบรมการบรกิารวชิาการแก่
ชมุชน และโครงการการกูเ้งนิสวัสดิการจดัหา
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานวิชาการ 

2. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการได้
คูม่อืการดำาเนนิงานของฝา่ยพฒันาองคก์าร

และบรกิารวชิาการซึง่เปน็ขัน้ตอนของทัง้สอง
โครงการ เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันางาน
บริการวิชาการแก่ชมชุน และงานสวัสดิการ
เงนิกู้สวัสดกิารจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่
พัฒนางานวิชาการ 

3. ผลการนิเทศ กลุ่มผู้วิจัยและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การดำาเนินงานของทั้งสองโครงการทำาให้
ระบบการทำางานดีขึ้นมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และรู้รักสามัคคี และสามารถทำางาน
เป็นทีมได้อย่างดี

อภิปรายผล

จากการพัฒนาการดำาเนินงานของ
ฝา่ยพฒันาองคก์ารและบรกิารวชิาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
วัตถุประสงค์เพื่อการทำางานเป็นทีม การ
ได้คู่มือในการกำากับการทำาโครงการ โดย
ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศทำาให้
การทำางานของฝ่ายบรรลุความมุ่งหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้

1. จากการประชุมระดมความคิด 
เปน็กิจกรรมพฒันามีการศึกษาขอ้มูลเอกสาร
โดยรองคณบดฝ่ีายพฒันาองคก์ารและบรกิาร
วชิาการ และนำาขอ้มลูทีไ่ดอ้ภปิรายใหส้มาชกิ
ในกลุม่วจัิยฟงัถงึแผนงานของฝา่ย ซึง่กลา่ว
ได้วา่การประชมุระดมความคิดทำาใหแ้นวทาง
และสร้างบรรยากาศในการทำางานเป็นทีม 
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ตามกรอบแนวคิดการทำางานเป็นทีม ได้แก่ 
ความไว้ใจเชื่อใจ ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจ
กัน การแสดงความเหน็รว่มกนัไปในทศิทาง
เดยีวกนั ความเตม็ใจในการทำางานควรทุม่เท
และเสียสละ การใหโ้อกาสและความสามารถ 
การยอมรบัซึง่กนัและกนั การตระหนกั การ
ใชค้วามรู้และแลกเปลีย่น สอดคลอ้งกับ มะ
ลวิลั จันทะนา (2553: 109) ซึง่ใหค้วามเหน็
ว่า เป็นการเปดิโอกาสบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทกุ
คนไดร้ว่มสรปุแนวทางในการปฏิบตักิจิกรรม 

2. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เปน็กจิกรรมพฒันาที ่สมคิด บางโม (2545: 
14) ให้ความเห็นว่า การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
เฉพาะด้านของบุคคล โดยมุ่งเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอันจะทำาไปสู่
การยกมาตรฐานการทำางานให้สูงข้ึนทำาให้
บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และ
การงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
และสอดคลอ้งกบัหลกัการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การทีว่จิติร ศรสีะอา้น (2544: 441 -442) 
ให้ความเห็นว่า บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือกัน จะต้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การกำาหนดปัญหา กำาหนดเวลา 
สถานที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ 
เทคนิค อุปกรณ์ งบประมาณ และมีการ
ตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกัน 

3. จากการใช้กลยทุธ์การนเิทศ โดย

กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมประชุม วางแผนการ
นิเทศ โดยร่วมกันกำาหนดช่วงเวลาในการ
นิเทศ กำากับ ดูแล รวมถึงการพัฒนาความ
กา้วหนา้ของฝา่ยและสอดคลอ้งกบัหลกัการ
นเิทศทีส่ำานกังานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ (2545: 45) ให้ความเห็น
ว่า การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการ
ร่วมกันของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการ
นิเทศในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาจดุมุง่
หมายของการนเิทศการสอน คอื การพฒันา
คน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ และสร้าง
ขวัญกำาลังใจแก่การปฏิบัติงาน และมีเป้า
หมายสูงสุดอย่างที่คุณภาพนักเรียนและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการนเิทศที ่ไพโรจน ์กลิน่
กุหลาบ (2542: 2) ให้ความเห็นว่า การ
นเิทศ คอื กระบวนการทำางานรว่มกบัครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาดว้ยการให้ความชว่ย
เหลือ แนะนำาส่งเสริม ให้เกิดการปรับปรุง
การสอน เพือ่พฒันานกัเรยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ
และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 20) 
ใหค้วามมุง่หมายของการนเิทศการศึกษาวา่
เปน็การพฒันาวชิาชพีครเูพือ่พฒันาคณุภาพ
นกัเรยีนยงัเปน็การสรา้งขวัญและกำาลงัใจ แก่
บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกับการนเิทศการศกึษาและ
เพือ่สรา้งความสัมพนัธท่ี์ดี ระหวา่งบคุคลท่ี
เกีย่วขอ้งในการทำางานรว่มกนัเพือ่ประโยชน์
ของนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 คณะศึกษาศาสตร์ ควรพัฒนา
บุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับการทำางานเป็นทีม 
โดยจดัใหม้กิีจกรรมทีส่อดคลอ้งกบัการมีสว่น
ร่วม กิจกรรมท่ีทำาให้บุคลากรรักในองค์กร 
และมแีรงบนัดาลใจทีจ่ะรว่มกนัทำางานเปน็ทมี

1.2 ควรมกีารจดัทำาคูม่อืการปฏบิตัิ
งานที่ชัดเจน จัดทำาแผนงานของแต่ละงาน 
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การมอบ
หมายงานสามารถดำาเนินการได้ถูกต้อง

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป

2.1 ในการศึกษาการพัฒนาการ
ดำาเนนิงานของฝา่ยพฒันาองคก์ารและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งต่อไปควรดำาเนินการ
พัฒนาในส่วนของการพัฒนาองค์การด้วย 
เพราะคร้ังน้ีทำาการพฒันาเฉพาะในสว่นของ
บริการวิชาการ

2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมี
กลยทุธแ์ละกจิกรรมทีห่ลากหลาย และควร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดยิ่งขึ้นไป
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ตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
Variables Affecting the Knowlledge Managemeng in Secondary 
schools in the Office of Basic Education Commission.

จินตนา ท่วมกลาง1, สำาเริง บุญเรืองรัตน์2, วิเชียร ชิวพิมาย3, สุภัทรา เอื้อวงศ์4 

Jintana Thuamklang1, Samrerng Boonruangrutana2, 

Vichien Chiwapimai3, Supathra Urwongse4

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของครู
ในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน ระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน กลุม่ตวัอยา่ง คอืโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2554 จำานวน 60 โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสมีา จงัหวัดบรีุรัมย ์จงัหวัดสุรินทร ์และจงัหวดัขอนแกน่ ซ่ึงเลอืกโดยใหค้วามนา่จะ
เป็นของการได้รับเลือกโรงเรียนเป็นปฏิภาคโดยตรงกับจำานวนครูในแต่ละโรงเรียน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามจำานวน 6 ฉบบัไดแ้ก ่แบบสอบถาม
ระดับการจัดการความรู้ของโรงเรียน จำานวน 80 ข้อ แบบสอบถามระดับความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 6 ข้อ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการ
โรงเรียนและครผููส้อน จำานวน 20 ขอ้ แบบวัดเจตคตขิองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและครผููส้อน
ที่มีต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน จำานวน 20 ข้อ แบบสอบความร่วมมือในการปฏิบัติ
งานของผูอ้ำานวยการและบคุลากรในโรงเรยีน จำานวน 20 ขอ้ และ แบบสอบถามวฒันธรรม

1	 นักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก	ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
2	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล	
3	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
4	 พลเรือตรีหญิง	ดร.	อ�จ�รย์พิเศษประจำ�มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล	
1	 Ph.	D.	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University
2	 Professor	Dr	;	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University	
3	 Associate	Professor	Dr	;	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University
4	 A.	Rdm.	Dr	;	Lecturer,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University	WRTN
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องค์กรของโรงเรยีนจำานวน 16 ข้อ ผูใ้ห้ข้อมลูคอืผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและครผููส้อนโรงเรยีน
ละ5 คนรวมทั้งสิ้น 360 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน ค่าน้ำาหนักความสำาคัญของตัวแปรต้นที่ส่งผล
ต่อตัวแปรตาม ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกำาลังสอง 

ผลการวิจัยพบว่า

1. โรงเรียนมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก แต่ละโรงเรียนมีระดับการจัดการ
ความรู้แตกต่างกันน้อย

2. เมื่อวิเคราะห์ค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (β) พบว่าระดับเจตคติของผู้อำานวยการ
โรงเรียนที่มีต่อการจัดการความรู้ (ATL) ส่งผลทางบวกต่อระดับการจัดการความรู้ (β = 
0.322) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 และวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแบบ
ราชการ (BC) สง่ผลทางลบตอ่ระดบัการจดัการความรู้ (β = - 0.295) อยา่งมีนยัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ α = .05 สามารถ อธิบายความแปรปรวนของระดับการจัดการความรู้ได้ ร้อย
ละ 35 (R = 0.591 ; R2 = 0.350) ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05

คำาสำาคัญ: การจัดการความรู้, ผู้นำาทางวิชาการ, แรงจูงใจใฝ่รู้, เจตคติ, ความร่วม
มือ,วัฒนธรรมองค์กร

Abstract 

This research aimed to investigate factors affecting the knowledge man-
agement in basic education secondary level schools under the Office of Basic 
Education Commission. The probability proportional to size of teachers in each 
school was used to select 60 basic education secondary school level schools 
under the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education in the 
academic year 2011 in Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin and 
Khon Kaen provinces. 

The research instruments were six questionnaires designed to measure 
dependent and independent variables including the knowledge management 
of the schools (80 items); the level of academic leadership of the schools’  
directors (6 items); the motivations of schools’ directors and teachers  
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 (20 items); the attitudes of the schools’ directors and teachers towards the 
schools’ knowledge management (20 items); the cooperation of the schools’ 
directors and teachers (20 items); and the organizational culture of schools (16 
items). The respondents were five directors and teachers from each of the 60 
schools; thus then were 360 respondents

Statistics for the data analysis were mean, standard deviation, coefficient 
of variation, beta weight of the independent variable on the dependent variable, 
multiple correlation and squared multiple correlation.

The results were as follows.

1. The schools had the high level of the knowledge management and 
the levels of the knowledge management in each school were slightly different.

2. Concerning the beta weight (β), it was found that the attitudes of 
the directors towards the schools’ knowledge management (ALT) had positive 
impact on the level of the knowledge management (β =0.322) with the statisti-
cal significance at α = .05 However, the bureaucratic culture of the schools 
negatively affected the level of the knowledge management (β =-0.295). with the 
statistical significance at α = .05 The independent variables explained 35 percent 
(R=0.591; R2=0.350) of variance of the level of the knowledge management 
with the statistical significance at α = .05 

Keywords: Knowledge Management, Academic Leadership, Motivation,  
Attitudes, Participation, Culture 

บทนำา 

การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management)ในปจัจบุนัเปน็สิง่ทีห่นว่ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนนำามาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวัดความ
สำาเรจ็ของหนว่ยงาน (พเิชฐ บญัญตั,ิ 2549: 

1) และเปน็เครือ่งมือเพือ่การบรรลเุปา้หมาย
ซ่ึงได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้า
หมายของการพฒันาคนบรรลเุปา้หมายของ
การพฒันาองคก์รและบรรลเุปา้หมายความ
เป็นชุมชน (วิจารณ์ พานิช, 2551:3) การ
จดัการความรูเ้ปน็กระบวนการทีด่ำาเนนิการ
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รว่มกนัเป็นกลยทุธท์ีจ่ะทำาใหค้นไดรั้บความ
รู้ซึ่งปฏิบัติงานในองค์กรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยมีเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่สูงขึ้น (โกศล ดีศีลธรรม,2546,11-21 
; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547:17-18 ; 
ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2550: 19-26 ; บูรชัย  
ศิริมหาสาคร, 2550:11-18) เป็นกระบวน
การ ยกระดับความรู้ (บุญส่ง หาญพานิช, 
2546: 42-43) ซึ่งมีความจำาเป็นอย่างย่ิง 
สำาหรบัโลกยคุปจัจบุนัทีไ่ดช้ือ่วา่เปน็โลกยคุ
สงัคมเศรษฐกจิ ฐานความรู ้เปน็เศรษฐกจิที่
อาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน ใครมีความรู้
คนนัน้มอีำานาจ ถอืวา่ความรูเ้ปน็ทรพัยท์าง
ปญัญา ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้เปน็สว่นหนึง่ของทนุ
ปัญญาซึง่มคีวามสำาคัญอยา่งยิง่สำาหรบัองค์กร 
เปน็สนิทรพัยท์ีส่ามารถนำาไปใชพ้รอ้มๆ กนั
ได้ (พิเชฐ บัญญัติ, 2549: 2) ใช้ประโยชน์
โดยไมจ่ำากดัท้ังจำานวน สถานทีแ่ละเวลา ซึง่
ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา ส่วนต่างๆ ของสังคมก็ย่อมปรับตัว
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันโดยที่ทุกสังคมต้อง
มีความสามารถในการนำาความรู้มาสร้าง
เป็นนวัตกรรม สำาหรับใช้เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
(Enriguez, 2001: 211)

 การจดัการความรูเ้กิดขึน้จากการคน้
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ
กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการอันส่งผลต่อการดำาเนินงานของ
องคก์รอย่างยิง่ ดงันัน้จากแนวคดิทีมุ่ง่พฒันา

บุคลากรให้มีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอจงึจำาเป็นตอ้งใหอ้งค์กรไดเ้รยีนรูไ้ป
พร้อมๆกันด้วย (กรมการปกครอง,2550) 
นอกจากน้ียังเกิดจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่ต้องการ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทัง้นีจ้าก
การสำารวจของมูลนิธิ Baldridge award 
พบว่า ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ 
(CEO) สว่นใหญเ่หน็วา่แนวโนม้ของธรุกจิให้
ความสำาคญักบัการจดัการความรูถ้งึรอ้ยละ 
88เพื่อประโยชน์ในการใช้ความรู้ร่วมกันใน
องคก์ร รองลงมาจากความสำาคญัของสงัคม
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ร้อยละ 94 ที่
ทกุสว่นของสงัคมสามารถแลกเปลีย่นความ
รูแ้ละรบัรูข้า่วสารสือ่สารกนัได ้ทัว่โลก แตม่ี
ความกา้วหนา้ในการใชร้ะบบบรหิารความรู้
ในองคก์รเพยีงรอ้ยละ 20 เทา่นัน้ นัน่แสดง
วา่การจดัการความรูยั้งเปน็เรือ่งใหมใ่นธรุกจิ
ปจัจบุนั และแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการความ
รูน้ีเ้กดิขึน้ครัง้แรกในชว่งทศวรรษของป ีค.ศ. 
1950 ซึง่นบัได้วา่เปน็ยคุแรกของการจัดการ
ความรู ้เป็นยคุของการจดัการข่าวสารข้อมูล 
(Data Information Management) มุ่งเนน้
การสร้างฐานข้อมูลในองค์กรเพื่อใช้ในการ
บรหิาร โดยมแีนวคดิวา่ความรูเ้ปน็สิง่ทีส่ามารถ
นำามาบริหารจัดการได้ด้วยการจัดระบบ มี
การนำาเทคโนโลยตีา่งๆ มาใชเ้พือ่สนบัสนนุ 
การตัดสินใจของมนุษย์ (อัญญาณี คล้ายสุ
บรรณ์, 2550:93) ต่อมายุคที่ 2 ปี ค.ศ.
1970 มีการนำาเรื่องการจัดการความรู้และ
ประสบการณเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งมกีารแยกความ
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รู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ฝังลึกใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ 
ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) (โกศล  
ดีศีลธรรม, 2546: 7-10 ; อัญญาณี คล้าย
สุบรรณ,2550: 93 ; บูรชัย ศิริมหาสาคร,
2550: 112-115 ; วิจารณ์ พานิช, 2551)

เปน็ยคุทีมุ่ง่เนน้การถา่ยโอนความรูใ้น
ตวับคุคลใหก้ลายเปน็ฐานความรูข้ององคก์ร
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ มกีารนำาระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยอำานวยความสะดวก
ในการสื่อสาร และจัดการความรู้ซึ่งก่อให้
เกิดยุคที่ 3 คือยุคปัจจุบัน เป็นยุคของการ
ปฏิบัติในชุมชน (Community of Practice: 
COP) ยุคนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพื่อเกื้อกูลกันในการทำางาน มากกว่า
การสร้างฐานความรู้ในองค์กร (ประพนธ์  
ผาสุขยืด, 2550: 23-24)

สำาหรบัในประเทศไทยนัน้ การบรหิาร
จัดการความรู้ เป็นเรื่องใหม่ บุคลากรภาค
รัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้พื้นฐาน ดังนั้นใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2548 ทางสำานกังานคณะ
กรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
จึงได้กำาหนดให้ทุกภาคส่วนราชการดำาเนิน
การเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ โดย
กำาหนดไว้ในคำารับรองการปฏิบัติราชการ 
ให้มีการประเมินประสิทธิภาพของหน่วย
งานซึง่ประเมินครอบคลมุทัง้ 4 มิต ิคอืด้าน
ประสทิธผิลตามกลยทุธ์ ดา้นคณุภาพการให้
บรกิาร ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน 
และด้านการพัฒนาองค์กร (พิเชฐ บัญญัติ, 

2549: 2 ; บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550: 
233) ซ่ึงสง่ผลใหห้นว่ยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
ระดบักรมตอ้งถกูประเมนิโดยตรง จงึตอ้งมี
การนำากระบวนการจดัการความรูม้าใชเ้พือ่
พัฒนา ขีดความสามารถขององค์กร อันส่ง
ผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เมื่อมีการเรียนรู้ มีการเก็บ
ความรู้ การรับความรู้ และการกระจาย
ความรู้ที่เหมาะสม ตรงกับภารกิจหลักของ
องคก์ร ทำาใหเ้กิดความฉลาดขององคก์ร หรอื
เป็นองค์กรอัจฉรยิะ สามารถใชค้วามฉลาด
เหลา่นีแ้กปั้ญหาและแข่งขันกบัองคก์รอืน่ได้ 
และในปเีดยีวกนันี ้ทางกระทรวงศกึษาธกิาร
ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของประเทศ ซึง่กำาหนดมาตรฐานไว ้3 
มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของคนไทยทีพ่งึประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืง
ไทยและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง
สงัคมแหง่การเรียนรู้สงัคมแหง่ความรู้ (ธีระ  
รุญจริญ, 2550:20)โดยการสร้างการ
เรียนรู้ให้เข้มแข็ง นอกจากน้ีในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ. 
2550 – 2554 ยังได้กำาหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศไว้ว่า การพัฒนาประเทศ
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
คนไทยมีคุณธรรมนำาความรอบรู้ รู้เท่าทัน
โลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งสังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ
และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
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ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการประเทศทีม่ธีรรมาภบิาล ดำารง
ไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ และอยูใ่นสงัคมโลก
อย่างมีศักดิ์ศรี และนอกจากนี้ยังได้กำาหนด
เปา้หมายในการพฒันาคุณภาพของคนใหไ้ด้
รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ มทีกัษะในการประกอบอาชพี 
มีความมั่นคงในการดำารงชีวิต (สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2551: ร-ษ) รวมถึงการอนุรักษ์
สรา้งเสรมิทุนทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็ของประเทศ 
เปน็รากฐานทีส่ำาคญัทำาใหเ้ศรษฐกจิมัน่คงและ
ยัง่ยนื (บญุสง่ หาญพานชิ, 2546:3) จึงเปน็
ทีม่าของการประเมินทำาใหห้น่วยราชการเริม่
สนใจเรื่องการบริหารจัดการความรู้

การจดัการความรูเ้ปน็กระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย
การแสวงหาความรู ้การสรา้งความรู ้การจดั
เก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้และการใช้
ประโยชน์ความรู้ (Marquardt, 1996: 27-
30; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547:43-48 
; น้ำาทิพย์ วิภาวิน, 2547: 16-31; บุญส่ง 
หาญพานชิ, 2546: 50-55) และการจดัการ
ความรูจ้ะประสบความสำาเรจ็ไดน้ัน้ ผูป้ฏบิติั
จะตอ้งเขา้ใจ และมกีารจดัการอย่างเป็นระบบ 
พร้อมกับมีการร่วมมือกันทุกฝ่าย (บดินทร์ 
วิจารณ์, 2547: 147-148) ทั้งในด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึงความรู้ การ
ซึมซับความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Tannonbaum and Alliger, 2000: 15-

12) จากแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ ได้
มีการศึกษาค้นคว้านำากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในหน่วยงานจนประสบความ
สำาเร็จ (วิจารณ์ พานิช,2547: 62-67)ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จากการศึกษา งานวิจัย
ทีป่ระมวลมานัน้ พบวา่เปน็งานวจิยัเกีย่วกบั
การปฏบัิติ การจดัการความรู ้การพฒันาตัว
บง่ชี ้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาตวัแปรทีส่ง่ผล
ตอ่การจดัการความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมี
คำาถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

คำาถามการวิจัย

มตัีวแปรใดบ้างทีส่่งผลต่อการจัดการ
ความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ระดบั
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร

ประชากร คือโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการ
ศึกษา 2554

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งคอืโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 60 
โรงเรียน ของทุกเขตพื้นท่ีในจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ และจังหวัดขอนแก่น ใช้จำานวนครู
ของทกุโรงเรยีนของทัง้ 5 จงัหวดั เปน็กรอบ
ในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งโรงเรยีน ดว้ยการใหค้วามนา่จะเปน็
ตามสดัสว่นของ จำานวนครใูนแต่ละโรงเรยีน 

2. ตัวแปรในการวิจัย

2.1 ตวัแปรตามคอื ระดับการจดัการ
ความรู้ของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบหลกัคอื (1) การกำาหนดความรู ้(2) 
การแสวงหาความรู ้3) การสรา้งความรู ้(4) 
การแลกเปลี่ยนความรู้ (5) การเก็บความรู้ 
(6) การนำาความรู้ไปใช้

2.2 ตัวแปรต้น มี 7 ตัวแปร คือ

1) ระดบัความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
ของผู้อำานวยการโรงเรียน

2)ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวย
การโรงเรียน

3) ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู

4) ระดับเจตคติของผู้อำานวยการ
โรงเรียนที่มีต่อการจัดการความรู้ 

5) ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการ
จัดการความรู้ 

6) ระดับความร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน

7) วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

  (1) วัฒนธรรมแบบครอบครัว

  (2) วัฒนธรรมแบบเปลีย่นแปลง
พัฒนา 

  (3) วัฒนธรรมองค์กรแบบ
ราชการ

  (4) วฒันธรรมองคก์รแบบการ
ตลาด

3. แหล่งข้อมูลในการวิจัย

3.1 ผู้ให้ข้อมูล ระดับการจัดการ
ความรูข้องโรงเรยีน ระดบัความเปน็ผูน้ำาทาง
วชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ระดบัความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ
และบุคลากรในโรงเรียน วัฒนธรรมองค์กร
ของโรงเรียนได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียน ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 60 คน และครูผู้สอน 5 
คนที่เลือกแบบสุ่มจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมครู 300 คน

3.2 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรง
จูงใจใฝรู่ข้องผูอ้ำานวยการโรงเรยีน และระดบั
เจตคติของผู้อำานวยการโรงเรียนที่มีต่อการ
จัดการความรู้ได้แก่ผู้อำานวยการโรงเรียน 
จำานวน 60 คน

3.3 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรง
จูงใจใฝ่รู้ของครู เจตคติของครูที่มีต่อการ
จดัการความรู ้ไดแ้ก ่ครผููส้อน จำานวน 300 
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คน เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ให้ข้อมูล ระดับการ
จัดการความรู้ ระดับความเป็นผู้นำาทาง
วชิาการของผู้อำานวยการโรงเรียน ความร่วม
มอืของผูอ้ำานวยการและบคุลากรในโรงเรยีน 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เปน็แบบสอบถาม จำานวน 6 ฉบบัดงันี้

4.1 เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัระดบัตวัแปรตาม 

ฉบับที่1 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้
ของ โรงเรียนใช้แบบสอบถามของ วิลาวัลย์ 
มาคุ้ม (2549) จำานวน 80 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.914

4.2 เครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรต้น 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม ความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน 
ใช้แบบสอบถามของ ราชันย์ บุญธิมา (อ้าง
ถึงใน สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2548) จำานวน 
6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.869 ใช้
สอบถามผู้อำานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และครูผู้สอน จำานวน 5 คน ของ
โรงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งการวจิยั ทีเ่ลอืก
มาแบบสุ่ม 

ฉบับที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่รู้
ของผู้อำานวยการโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้
แบบสอบถามของ สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน 
(2552) จำานวน 20 ข้อ มีคา่อำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.911 ถึง 0.919 มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.919 

ฉบบัที ่4 แบบวดัเจตคติของผูอ้ำานวย
การโรงเรยีนและครผููส้อนทีมี่ตอ่การจดัการ
ความรูข้องโรงเรยีน ใชแ้บบวดัเจตคติของ สม
ศักดิ์ ชาญสูงเนิน (2552) จำานวน 20 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.865 ถึง 
0.880 และ มคีา่ ความเชือ่มัน่ เทา่กบั 0.876

ฉบบัที ่5 แบบสอบความรว่มมอืใน
การปฏบิตังิานของผูอ้ำานวยการและบคุลากร
ในโรงเรียน ใช้แบบสอบถามของ ศิริกาญน์ 
ไกรบำารุง (2553) จำานวน 20 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกอยูร่ะหวา่ง 0.363 ถงึ 0.952 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 ฉบับที่ 6 
แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์รของโรงเรยีน
ใช้แบบสอบถามของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ 
(2548) จำานวน16 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.37 ถึง 0.77มีค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ 0.88

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คำานวณคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ค่าน้ำาหนัก  
ความสำาคญัของตวัแปรตน้ทีส่ง่ผลตอ่ตวัแปร
ตาม ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณยกกำาลังสอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์
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ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห ์ระดับการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับความเป็นผู้นำา
ทางวชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ระดบั
แรงจงูใจใฝรู่ข้องผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ระดบั

เจตคติของผู้อำานวยการโรงเรียนที่มีต่อการ
จัดการความรู้ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู 
ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการจัดการความ
รู้ ระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ผู้อำานวยการและบุคลากรในโรงเรียน และ
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน ได้เสนอใน
ตาราง 1

ตาราง 1 ค่าสถิติเกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้ ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้
อำานวยการโรงเรียน ระดบัแรงจูงใจใฝ่รูข้องผู้อำานวยการโรงเรยีน ระดบัเจตคตขิอง
ผู้อำานวยการโรงเรียนที่มีต่อการจัดการความรู้ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู ระดับ
เจตคติของครูที่มีต่อการจัดการความรู้ ระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ผู้อำานวยการและบุคลากรในโรงเรียน และวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (N = 60)

ตัวแปร N S.D. CV ช่วง
คะแนน

ความหมาย
ของระดับ
คะแนน
เฉลี่ย

1. ระดบัการจดัการความรู ้(KM) 60 4.199 0.210 5.005 1-5 มาก

2. ระดับความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน (ASL)

60 4.163 0.319 7.668 1-5 สูง

3. แรงจงูใจใฝ่รูข้องผู้อำานวยการ
โรงเรียน (LML)

60 4.266 0.340 8.034 1-5 สูง

4. ระดบัเจตคติของผูอ้ำานวยการ
โรงเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการความ
รู้ (ATL)

60 4.216 0.338 8.024 1-5 ดี
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ตัวแปร N S.D. CV ช่วง
คะแนน

ความหมาย
ของระดับ
คะแนน
เฉลี่ย

5. ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู 
(LMT)

60 4.404 0.349 7.935 1-5 สูง

6. ระดับเจตคตขิองครทูีม่ตีอ่การ
จัดการ ความรู้ (ATT)

60 4.234 0.411 9.716 1-5 ดี

7.ระดบัความร่วมมือในการปฏบิติั
งานของผูอ้ำานวยการและบคุลากร
ในโรงเรียน (CO)

60 3.885 0.509 13.109 1-5 มาก

8. วฒันธรรมองคก์รของโรงเรยีน 60 ร้อยละ

 8.1 วัฒนธรรมองค์กรแบบ
ครอบครัว (FC)

12 - - - - 20.00

 8.2 วัฒนธรรมองค์กรแบบ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา (CC)

29 - - - - 48.33

 8.3 วัฒนธรรมองค์กรแบบ
ราชการ (BC)

7 - - - - 11.67

 8.4 วัฒนธรรมองค์กรแบบการ
ตลาด MC)

0 - - - - 0

 8.5 วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่
สามารถจัดประเภทได้ (NOC)

12 - - - - 20.00

จากค่าสถิติในตาราง 1 แปลความ
หมายได้ดังนี้ 

1. โรงเรยีนมกีารจดัการความรูอ้ยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.199) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.210 ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันร้อยละ 

5.005 แสดงวา่ในแตล่ะโรงเรยีน มรีะดบัการ
จัดการความรู้แตกต่างกันน้อย 

2. ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนมคีวามเปน็
ผูน้ำาทางวชิาการอยูใ่นระดบัสงู (  = 4.163) 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.319 คา่สมัประสทิธิ์
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ความแปรผนัรอ้ยละ 7.668 แสดงวา่ผูอ้ำานวย
การโรงเรยีนของแตล่ะโรงเรียนมีระดบัความ
เป็นผู้นำาทางวิชาการแตกต่างกันน้อย 

3. ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนมรีะดบัแรง
จูงใจ ใฝ่รู้อยู่ในระดับสูง (  = 4.266) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.340 ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผนัรอ้ยละ 8.034 แสดงวา่ผูอ้ำานวย
การโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีแรงจูงใจใฝ่รู้
แตกต่างกันน้อย

4. ผู้อำานวยการโรงเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัด ี(  = 4.216) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.338 ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันร้อยละ 
8.024 แสดงว่า ผู้อำานวยการโรงเรียนของ
แต่ละโรงเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียน แตกต่างกันน้อย

5. ครูมีแรงจูงใจใฝ่รู้อยู่ในระดับสูง  
 (  = 4.404) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.349 
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันร้อยละ 7.935 
แสดงวา่ครแูตล่ะโรงเรยีนมแีรงจงูใจใฝรู่แ้ตก
ต่างกันน้อย 

6. ครมูเีจตคตติอ่การจดัการความรู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี (  = 4.234) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.411 ค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผนัรอ้ยละ 9.716 แสดงวา่ครขูอง
แตล่ะโรงเรยีนมเีจตคตติอ่การจดัการความรู้
ของโรงเรียนแตกต่างกันน้อย

7. บคุลากรในโรงเรยีนใหค้วามรว่ม
มือในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยู่ในระดับ 

มาก (  = 3.885) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.509 ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันร้อยละ 
13.109 แสดงวา่บคุลากรในโรงเรยีนแตล่ะ
โรงเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันพอควร

8. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน 
จากกลุ่มตัวอย่าง 60 โรงเรียน พบว่ามี
โรงเรียนที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว (FC) 
ร้อยละ 20.00 มีวัฒนธรรมองค์กรแบบ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา (CC) ร้อยละ 48.33 
มีวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ (BC) ร้อย
ละ 11.67 ไมส่ามารถจดัประเภทได ้(NOC) 
ร้อยละ 20.00 และวัฒนธรรมองค์กรแบบ
การตลาด (MC) ไม่มี

เพื่อวิเคราะห์ให้แน่ชัดว่าตัวแปร
ต้นตัวใดส่งผลต่อระดับการจัดการความรู้
ของโรงเรยีน จึงทำาการวเิคราะหส์หสัมพนัธ์
พหุคูณ และค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (β) 
ระหว่างตัวแปรซึ่งได้แก่ ระดับความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน 
แรงจงูใจใฝรู่ข้องผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ระดบั
เจตคติของผู้อำานวยการโรงเรียนที่มีต่อการ
จัดการความรู้ ระดับความร่วมมือในการ
ปฏบิตังิานของผูอ้ำานวยการและบคุลากรใน
โรงเรยีน วฒันธรรมองคก์รของโรงเรยีนแบบ
ครอบครวั วฒันธรรมองคก์รของโรงเรยีนแบบ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนแบบราชการ กับการจัดการความ
รู ้ซึง่ผลการวิเคราะหข้์อมลูเสนอในตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าน้ำาหนักความสำาคัญ (β) ระหว่าง ระดับความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการ
โรงเรยีน ระดับเจตคติของผูอ้ำานวยการโรงเรียนทีม่ตีอ่การจดัการความรู้ ระดบัแรง
จูงใจใฝ่รู้ของครู ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการจัดการความรู้ ระดับความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการและบุคลากรในโรงเรียน และวัฒนธรรมองค์กร
ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อระดับการจัดการความรู้ (N = 60)

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตามคือระดับ
  การจัดการความรู้ (β)
ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการ

โรงเรียน (ASL) .236

แรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการโรงเรียน (LML) -.243

ระดับเจตคติของผู้อำานวยการโรงเรียนที่มี

ต่อการจัดการความรู้ (ATL) .322*

ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (LMT) .123

ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการจัดการความรู้ (ATT) .013

ระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ

และบุคลากรในโรงเรียน (CO) .243

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแบบครอบครัว (FC) -.160

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา (CC) -.055

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแบบราชการ (BC) -.295*
 R 0.591*

 R2 0.350
 ** P < .05

ในการแปลความหมายค่าสถิติใน
ตาราง 2 แปลเฉพาะค่าที่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติเท่านั้น ค่า R ค่า R2 และ (β)ในตาราง 

2 แปลความหมายได้ดังนี้ ตัวแปรต้นทั้ง 9 
ตัว มีตัว แปรเพียง 2 ตัวเท่านั้นที่ส่งผลอ
ย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ



30

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

ระดับเจตคตขิองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนทีม่ตีอ่
การจดัการความรู ้(ATL) สง่ผลทางบวกตอ่
ระดับการจัดการความรู้ (β = 0.322) และ
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแบบราชการ 
(BC) สง่ผลทางลบตอ่ระดับการจดัการความรู้ 
(β = - 0.295) มีข้อสังเกตว่าความเป็นผู้นำา
ทางวชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน (ASL 
; β = 0.236) และความร่วมมือในการปฏบิตัิ
งานของผูอ้ำานวยการและบคุลากรในโรงเรยีน 
(CO ; β = 0.243) มแีนวโนม้สง่ผลทางบวก
ตอ่ระดบัการจดัการความรู ้สามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของระดบัการจดัการความรู้
ได้ ร้อยละ 35 (R = 0.591 ; R2 = 0.350) 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการจัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
มาก (  =4.199) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.210 ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรร้อยละ 
5.005แสดงวา่ในแตล่ะโรงเรยีนมรีะดบัการ
จัดการความรูแ้ตกตา่งกนันอ้ย ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของวสันต ์ลาจนัทกึ (2548) 
ที่วิจัยพบว่าระดับการจัดการความรู้ของ
โรงเรยีนในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

 2. ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้นทั้ง 
9 ตัวแปร มีเพียง 2 ตัวแปรเท่านั้นที่ส่งผล
ตอ่การจดัการความรู ้(KM) อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั α = .05 ซึง่ไดแ้กเ่จตคตขิอง

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการความ
รู้ (ATL) ส่งผลทางบวก (β = 0.322) และ 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนแบบราชการ 
(BC) ส่งผลทางลบ (β = - 0.295) สามารถ
อธบิายความแปรปรวนของระดบัการจดัการ
ความรู้ได้ร้อยละ 35 (R = 0.591 ; R2 = 
0.350) ซึง่มนียัสำาคัญทางสถิตท่ีิระดบั = .05 
การทีเ่จตคติทีดี่ของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสง่
ผลตอ่การจดัการความรูข้องโรงเรยีนนัน้เปน็
ไปตามที ่สิงห์ แกรนวิลล์และดคิคา (Singh, 
Granville and Dicka, 2002) วิจัยพบว่า
ความสำาเรจ็ของการปฏบิตังิานใดๆขึน้อยูก่บั
เจตคติที่ดีของผู้ปฏิบัติที่มีต่อสิ่งนั้น และมี
ข้อสังเกตว่าความเป็นผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้อำานวยการโรงเรียน (ASL) (β = 0.236)  
และความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ 
ผูอ้ำานวยการและบคุลากรในโรงเรยีน (CO) 
(β = 0.243) มีแนวโน้มส่งผลทางบวกต่อ
ระดบัการจดัการความรู ้การทีเ่ปน็เชน่นีอ้าจ
เน่ืองมาจาก ผู้อำานวยการโรงเรียนมีความ
สามารถในการใช้ทักษะ ความรู้ เทคนิค
วิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
เรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พฒันาการเรยีนการสอน สง่เสรมิความเปน็
เลิศทางการศึกษา และนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ถ้า
ผู้อำานวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้นำาทาง
วชิาการสงูแลว้ยอ่มมอีทิธพิลตอ่ ความสำาเรจ็
ของโรงเรียน ดังเช่นผลงานวิจัยของ สมิธ 
(Smith,1997: 716) ที่พบว่าความเป็น
ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน มี
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ความสมัพนัธก์บัความสำาเรจ็ขององคก์ร ดา
เวนพอร์ท (Davenport, 1997: 578) พบ
ว่าพฤตกิรรมความเป็นผูน้ำาทางวชิาการของ
ผูบ้รหิาร มคีวามสมัพนัธก์บั การปฏบิตังิาน 
ทำาให้ผู้บริหารประสบความสำาเร็จ สุวัฒน์ วิ
วัฒนานนท์ (2548:70) พบว่าความเป็น
ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรียนมี
อทิธพิลทางตรงและทางอ้อมตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน คณุธรรม จรยิธรรมของนกัเรยีน
และมผีลทางออ้มเชิงบวกต่อความพงึพอใจ
ในการทำางานของครู นอกจากนี้ สำาเริง บุญ
เรอืงรตัน ์สวุฒัน ์ววิฒันานนทแ์ละนคิม นาค
อ้าย (2550: 7) ยังพบว่า ความเป็นผู้นำา
ทางวชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสง่ผล
โดยตรงต่อคณุภาพการเรียนการสอนของคร ู
และสมศกัดิ ์ชาญสงูเนิน (2552:87-89) พบ
วา่ความเปน็ผูน้ำาทางวิชาการของผูอ้ำานวยการ
โรงเรียนส่งผลทางบวกต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาดูจากผลการ
ศกึษาดงักล่าว กน็บัวา่สอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาทีว่า่ ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการมแีนว
โนม้สง่ผลทางบวกตอ่การจดัการความรูข้อง
โรงเรียน ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อน่ึงระดบัความรว่มมอืในการปฏบิตัิ
งานของผูอ้ำานวยการและบคุลากรในโรงเรยีน 
มีแนวโนม้สง่ผลทางบวกตอ่การจดัการความ
รู้นั้น ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของโรง
เรียนใดๆจะสำาเร็จลงได้ก็ด้วยความร่วมมือ
ของบุคคลในองค์กร ความร่วมมือเป็นพลัง 
ทำาใหผ้ลงานทีร่ว่มกนัทำา มปีรมิาณมากกวา่ 

และมคีณุภาพทีด่กีวา่ทีแ่ยกกนัทำา และเปน็
พลังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดความผูกพัน
ระหว่างผู้อำานวยการและบคุลากรในโรงเรยีน 
และยังช่วยยกระดบัแรงจงูใจในการใหค้วาม
ร่วมมือ ในการปฏิบัติงานต่างๆด้วย และ
ความร่วมมือของบุคคลในโรงเรียนจะทำาให้
เกิดประสิทธิผลดีขึ้น (Hoy and MisKel, 
2001: 289-290)ดงัเชน่ผลงานวจิยัของ โฮก
แลนด ์(Hoagland, 1986)ทีพ่บวา่ความรว่ม
มอืของบคุลากรในโรงเรยีน มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับขวัญกำาลังใจในการทำางานของ
ครู คูเปอร์แมน (Cooperman,1997) พบ
ว่าความร่วมมือของบุคคลกรในโรงเรียนมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่า
ความร่วมมือของผู้อำานวยการและบุคลากร
ในโรงเรยีนเปน็ตวัแปรสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็
ของโรงเรยีน จึงมแีนวโน้มท่ีจะสง่ผลทางบวก
ตอ่การจดัการความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอ
แนะดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

ผลการวจิยัพบวา่เจตคตขิองผูอ้ำานวย
การโรงเรียนที่มีต่อการจัดการความรู้ส่งผล
ทางบวกตอ่การจดัการความรูแ้ละความเปน็
ผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน 
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ความร่วมมอืในการปฏบัิตงิานของผูอ้ำานวย
การและบคุลากรในโรงเรยีน มแีนวโนม้สง่ผล
ทางบวกต่อระดบั การจดัการความรูด้งันัน้ผู้
บรหิารกระทรวงศกึษาธกิาร สำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา ควรสนบัสนนุและพฒันาให้
โรงเรียน มีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำาทาง
วชิาการ มทีกัษะในการบรหิารการเปลีย่นแปลง
พัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา เจตคติที่
ดีต่อการจัดการความรู้ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความร่วมมอืในการปฏบัิตงิานของผูอ้ำานวย
การและบุคลากรในโรงเรยีนใหม้ากขึน้ ตลอด
จนในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำานวยการ
โรงเรียน การคัดเลือกบุคคลที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการความรู้ และเป็นบุคคลที่มี
ลักษณะเป็นผู้นำาทางวิชาการ

2. ข้อเสนอแนะในการนำาไปปฏิบัติ

ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของผู้
อำานวยการโรงเรียนที่มีต่อการจัดการความ
รู้ส่งผลทางบวกต่อการจัดการความรู้ และ
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ
โรงเรยีน ความร่วมมือในการปฏบิติังานของ
ผูอ้ำานวยการและบุคลากรในโรงเรยีน มีแนว
โนม้สง่ผลทางบวกตอ่ระดบั การจดัการความ
รู ้ดงันัน้ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ต้องสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการ
โรงเรียน เจตคติที่ดีของผู้อำานวยการที่มีต่อ

การจัดการความรู้และความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงานของผู้อำานวยการและบุคลากร
ในโรงเรียนให้มากขึ้น ย่อมทำาให้ระดับการ
ปฏิบัติการจัดการความรู้ของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วย

3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย

3.1 จากการวจิยัพบวา่เจตคตขิองผู้
อำานวยการโรงเรียนที่มีต่อการจัดการความ
รู้ส่งผลทางบวกต่อการจัดการความรู้ และ
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ
โรงเรยีน ความรว่มมอืในการปฏบิตังิานของ
ผูอ้ำานวยการและบคุลากรในโรงเรียน มแีนว
โนม้สง่ผลทางบวกตอ่ระดบัการจดัการความ
รู ้จงึควรศกึษาวา่มีตัวแปรใดบา้งทีมี่อทิธพิล
ต่อเจตคติ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้
อำานวยการโรงเรยีน และความรว่มมอืในการ
ปฏบิตังิานของผูอ้ำานวยการและบคุลากรใน
โรงเรียน

3.2 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะระดับ
การปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเท่านั้น จึงควรศึกษาระดับปฏิบัติการ
จัดการความรู้ของครูระดับมัธยมศึกษาใน
สังกัดอื่นๆเช่น สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถานศกึษาเอกชน 
หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
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ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 
Group Activity Effect for Developing Mathayomseuksa 4  
Students’ Responsibility under Yasothonpitthayakhom School 
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Jintana Prownsr1, Phathananusorn Sathapornwong2, Lakkhana Sariwat3 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและผลการ
ใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหวา่งกอ่นและหลงัการทดลอง และเปรยีบเทยีบผลการพฒันาความรบัผดิชอบของนกัเรยีน
ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการใช้กิจกรรมกลุ่มและการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว 
กลุม่ตัวอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนยโสธรพทิยาคม จงัหวดัยโสธร ทีไ่ด้
จากการคดักรองของงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนทีมี่ความรบัผดิชอบต่ำา จำานวน 40 คน 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม
ทดลองทีไ่ดร้ับการใชก้จิกรรมกลุม่ และกลุม่ที ่2 เปน็กลุม่ควบคมุทีไ่ดร้บัการใชคู้ม่อืการจดั
กจิกรรมแนะแนว เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบวดัความรับผดิชอบ โปรแกรม
กิจกรรมกลุ่ม และคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent Sample, Independent Samples) ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความรับผิดชอบสูงขึ้น แต่กลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้กิจกรรม
กลุม่มคีวามรับผดิชอบสงูขึน้มากกวา่กลุม่ควบคมุท่ีได้รบัการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมแนะแนว
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: กิจกรรมกลุ่ม คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว ความรับผิดชอบ
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Abstract

This study aimed to compare the effect of group activity and the effect 
of a handbook of guidance activity for developing Mathayomsuksa 4 students’ 
responsibility after and before the treatment as well as to compare the effects 
of Mathayomsuksa 4 students’ responsibility after the treatment between group  
activity and a handbook of guidance activity. The samples were 40 Mathayomsuksa 
4 students with low responsibility screened through student assistance center 
under Yasothonpithaya khom School, Yasothon province in the 2010 academic 
year. They were broken in to 2 groups, each of 20 and treated group 1 as an 
experimental group through group activity, group 2 as a control group through 
a handbook of guidance activity. The instruments composted of a set of 20-item 
questions on responsibility, a group activity program, and a handbook of guid-
ance activity management. The statistics for data analyses were mean, standard 
deviation and t-test (Dependent samples and independent samples). The study 
results revealed that the students treated through group activity as well as those 
treated through a handbook of guidance activity had higher responsibility that of 
those through group activity was higher than that of those through a handbook 
of guidance activity at .05 level of statistical significance. 

Keywords: group activity, a hand book of guidance activity, responsibility

บทนำา

การพัฒนาประเทศจะประสบผล
สำาเร็จและมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กบัคณุภาพของประชาชนประเทศนัน้ๆ เป็น
สำาคัญ การจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ถอืวา่เป็นอกีปจัจยัหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัและ
จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 

(2550-2554) ให้นโยบายว่าการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจของคนโดยการเสริม
สรา้งบทบาทของสถาบนัครอบครวั สถาบนั
ทางศาสนา และสถาบันการศกึษาในการยดึ
เหนี่ยวจิตใจ สร้างศรัทธาและปลูกฝังให้คน
หยัง่ลกึในศลีธรรมพืน้ฐาน คอืการเคารพใน
ศักดิศ์ร ีคณุคา่ สิทธแิละหนา้ทีข่องความเปน็
คนอยา่งเทา่เทยีมกนั ยดึมัน่ในความดทีัง้ของ



38

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

ตนและผู้อื่นการพัฒนาคนให้มีความรับผิด
ชอบในดา้นตา่งๆ เปน็คณุลกัษณะจรยิธรรม
ทางสงัคมอกีอยา่งหนึง่ทีจ่ะเปน็ภมูคิุม้กนัให้
เขามีความรอบรู้เท่าทันและพร้อมเผชิญต่อ
การเปลีย่น แปลงทีร่วดเร็วของสังคมโลกใน
ปัจจุบันที่จะส่งผลให้เขาประสบผลสำาเร็จ
และอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 8) ความรับผิดชอบ
เปน็จรยิธรรมประการหนึง่ทีเ่ด็กและเยาวชน
จะต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝัง เพราะ
การประสบผลสำาเร็จหรือประสบความล้ม
เหลวในการเรียนหรือการทำางานน้ันขึ้นอยู่
กับความรับผิดชอบเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนซึ่งกำาลังเติบโตและ
จะเป็นกำาลงัสำาคญัของประเทศชาต ิหากไม่
ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมพฤติกรรมไป
ในทางทีเ่หมาะสมแลว้กจ็ะกอ่ใหเ้กดิปญัหา
ตา่งๆ ในสงัคมตามมาอกีมากมาย (ลักขณา 
สรวิฒัน,์ 2554:106) การพฒันาจรยิธรรม
ดา้นตา่งๆ รวมถงึด้านความรบัผดิชอบมขีอ้
จำากัดในเรื่องเนื้อหาทางด้านจริยธรรมซึ่ง
ค่อนข้างเป็นนามธรรม การเรียนการสอน
ยังขาดคุณภาพจึงได้มีการศึกษาการใช้รูป
แบบวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ตัวแบบ การ
เข้ากลุ่มให้คำาปรึกษา การใช้กิจกรรมกลุ่ม 
ซึง่วิธกีารตา่งๆ เหลา่นีช้ว่ยสรา้งบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ให้มีการเคลื่อนไหวไปกับ
กิจกรรมและเนื้อหาควบคู่กันไป โดยมีจุด
ประสงค์เพือ่ฝกึความรบัผดิชอบ ผูว้จิยัเลอืก
การพฒันาความรบัผดิชอบของนกัเรยีนโดย
ใชก้จิกรรมกลุ่ม เพราะมคีวามเหมาะสมกบั

เด็กวัยรุ่น โดยเน้นให้มีส่วนร่วมทั้งทางด้าน
รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ ์และปฏสิมัพนัธ์
กับเพื่อนในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ บนหลักการ
เรยีนรูท้างทฤษฎีกลุม่สมัพนัธ ์เป็นกระบวน
การสำาคัญในการเรียนรู้ (พนม ลิ้มอารีย์. 
2548: 47) โรงเรยีนยโสธรพทิยาคม อำาเภอ
เมอืง จงัหวดัยโสธรเปน็สถาบนัการศกึษาที่
สรา้งนกัเรยีนใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม มคีวาม
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม อย่างไร
กต็ามยงัมนีกัเรยีนบางกลุม่ทีข่าดความรบัผดิ
ชอบในการเรียนและการทำางานโดยเฉพาะ
นักเรียนมัยธมศึกษาปีที่ 4 ที่พบว่าไม่ค่อย
สนใจเรยีน ไมม่คีวามอดทนอดกลัน้ และมกั
จะหนีเรียน ผู้วิจัยในฐานะครูแนะแนวที่ทำา
หนา้ทีจ่ดักจิกรรมแนะแนวและใหค้ำาปรกึษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงได้
พฒันานกัเรยีนทีม่พีฤติกรรมไมพ่งึประสงค์
ใหม้กีารปรบัพฤตกิรรมทีด่ขีึน้โดยการใชคู้ม่อื
การจดักจิกรรมแนะแนวซึง่ยงัไมไ่ดผ้ลเทา่ที่
ควร ผูว้จิยัจงึตอ้งการทดลองใชก้จิกรรมกลุม่
พัฒนานักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่ำาให้มี
ความรับผิดชอบสูงขึ้น และเปรียบเทียบกับ
คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ทราบ
ว่าวิธีใดให้ผลการพัฒนาดีกว่ากัน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบ
ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและ
หลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิด
ชอบของนักเรียนกลุ่มควบคุมระหว่างก่อน
และหลงัการใชคู้มื่อการจัดกจิกรรมแนะแนว 

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบความรบัผดิชอบ
ของนักเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองหลงัการใช้
กจิกรรมกลุม่และกลุ่มควบคุมหลังการใช้คู่มอื
การจัดกิจกรรมแนะแนว

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนกลุ่มทดลองหลังการใช้
กิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบสูงขึ้น

2. นักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการใช้
คูม่อืการจดัการกจิกรรมแนะแนวมีความรบั
ผิดชอบสูงขึ้น

3. นักเรียนกลุ่มทดลองหลังการใช้
กิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบสูงขึ้นแตก
ตา่งจากกลุม่ควบคมุหลงัการใชคู้ม่อืการจดั
กิจกรรมแนะแนว

วิธีดำาเนินการวิจัย

กระบวนการและวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 

1.  เลอืกนกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นความ
รบัผดิชอบจากขอ้มลูงานระบบการดแูลชว่ย
เหลือนักเรียนได้จำานวน 80 คน

2. นักเรียนทั้ง 80 คน ทำาแบบวัด
ความรบัผดิชอบเพือ่ประเมนิตนเอง ปรากฏ
วา่มนีกัเรยีนอยูใ่นเกณฑค์วามรบัผดิชอบต่ำา 
จำานวน 60 คน 

3. ผู้วิจัยถามความสมัครใจของ
นกัเรยีนทีต่อ้งการเข้ารว่มกจิกรรมกลุ่ม พบ
ว่ามีนักเรียนสมัครใจ จำานวน 40 คน

4. ผู้วจิยันำาคะแนนจากแบบวดัความ
รับผิดชอบของนักเรียนทั้ง 40 คนมาเรียง
ลำาดับจากมากไปหานอ้ยแลว้ แยกลำาดับเปน็
เลขคูแ่ละเลขคี ่ไดก้ลุม่เลขคูเ่ปน็กลุม่ควบคมุ
โดยใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมการแนะแนว และ
กลุ่มเลขคี่เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรม
กลุ่ม จำานวนกลุ่มละ 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
แบบวดัความรบัผดิชอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวั
เลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .23 ถึง .79 และค่าความเชื่อมั่น .78 
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม จำานวน 9 กิจกรรม 
และคูมื่อการจดักจิกรรมการแนะแนว 1 เล่ม

การดำาเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัดำาเนินกจิกรรมตามโปรแกรม
กจิกรรมกลุม่กบักลุม่ทดลอง และดำาเนนิการ
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวกับกลุ่ม
ควบคุม แบบตอ่เน่ืองแตล่ะกลุม่ใชเ้วลา 14 
ชั่วโมง ในระยะเวลา 1 เดือน 

2. ตดิตามผลในชว่ง 2 สปัดาหห์ลงั
การดำาเนนิกิจกรรมกลุม่กับกลุม่ทดลองและ
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวกับกลุ่ม
ควบคุม โดยการสังเกต และสอบถามครูผู้
สอน เพือ่นรว่มชัน้เรยีนทัง้สองกลุม่เปน็การ
เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงแรก
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3. หลังจากเสร็จสิ้นการติดตามผล
การทดลองแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้งสอง
กลุม่ทำาแบบวัดความรบัผดิชอบชดุเดมิ เพือ่
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงหลังและนำาข้อมูล
ทั้งหมดไปเตรียมการวิเคราะห์ตามความ
มุ่งหมายต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม
สำาเรจ็รปูจากเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยทำาการ
วิเคราะห์ดังนี้

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
รบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
ท่ีไดรั้บการใชก้จิกรรมกลุม่ระหวา่งกอ่นและ
หลังการทดลอง โดยใช้ t-test (dependent 
sample)

2. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรบั
ผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ที่
ได้รบัการใช้คูมื่อการจดักจิกรรมการแนะแนว
ระหวา่งกอ่นและหลงัการดำาเนินการ โดยใช้ 
t-test (dependent sample)

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
รบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการใชก้จิกรรมกลุม่และ
กลุม่ทีไ่ดร้บัการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมแนะแนว 
โดยใช้ t-test (independent samples) 

ผลการวิจัย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มควบคุมมีความรับผิดชอบสูงข้ึนอย่าง
มีนัย สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรับผิด
ชอบสูงขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยกลุ่มทดลองมีความรับ
ผิดชอบสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม

อภิปรายผล

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
กลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมกลุ่มมีความ
รับผิดชอบสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
เพราะหลักการของกิจกรรมกลุ่มคือการนำา
เอาประสบการณม์าวางแผนและแลกเปล่ียน
ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการในสมาชิกแต่ละคนรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มโดยรวม และประสบ 
การณข์องกลุม่จะทำาใหเ้กดิพฒันาการทัง้ใน
ตวับคุคลและในกลุม่ทำาใหด้ำาเนนิไปดว้ยความ
สำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้กิจกรรม
กลุ่มยังจะต้องเกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องที่
เก่ียวกับความต้องการของบุคคลอืน่ และการ
แสดงออกถงึความเขา้ใจดงักลา่วจะเปน็การ
สรา้งสมัพนัธภาพกบับุคคลอืน่ด้วย นอกจาก
นีก้จิกรรมกลุม่ยงัชว่ยใหส้มาชกิในกลุม่แตล่ะ
คนรู้จกัคุน้เคยและเขา้ใจในบทบาทของตนได้



41

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

เปน็อยา่งด ีจงึมกีารรว่มมอืกนัดำาเนนิงานตาม
ภารกิจทีไ่ดรั้บมอบหมายจนบรรลเุป้าหมาย 
และทำาใหเ้ข้าใจวา่กลุ่มตอ้งผา่นระยะตา่งๆ 
ไดแ้กร่ะยะทีบ่คุคลแต่ละคนมกีารแขง่ขนัและ
มศีนูยก์ลางอยูท่ี่ตนเอง บางครัง้อาจมคีวาม
ขัดแย้งและความคับข้องใจแต่ก็ช่วยกันขจัด
ปญัหาดงักลา่วออกไปได ้ทำาใหก้ลุม่เกดิความ
สามัคคีกันร่วมมอืกันทำาผลงานใหส้ำาเรจ็และ
ยดึกลุม่เปน็ศนูยก์ลาง (คมเพชร ฉตัรศภุกลุ, 
2522: 23) สอดคล้องกับผ่องพรรณ เกิด
พทิกัษ.์ 2532: 80) ทีใ่หแ้นวคดิไวว้า่กจิกรรม
กลุ่มช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 
ได้เรียนรู้ผลจากการกระทำาของตนเองและ 
ผูอ้ืน่ จากขอ้มูลย้อนกลบัของสมาชกิในกลุม่
ทำาใหแ้ตล่ะคนสามารถนำาเอาประสบการณ์
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่ยัง
บกพร่องให้ดีขึ้นได้ ลักษณะของกิจกรรม
กลุม่มลีำาดบัการปฏบิติัเปน็ข้ันๆ เริม่ต้นด้วย
ขัน้ลงมอืปฏบิตัทิีท่ำาใหน้กัเรยีนทกุคนมสีว่น
รว่มในการทำากิจกรรม ตามมาด้วยข้ันลงมือ
ปฏิบตัซิึง่ชว่ยใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบัิตดิว้ย
ตนเองทำาใหเ้กดิความรูส้กึและเกดิความเขา้ใจ
ตนเอง อันจะนำาไปสู่การค้นพบสิ่งที่เรียนรู้
ดว้ยตนเอง หลังจากขั้นปฏบิัตแิลว้ขัน้ตอ่ไป
คอืขัน้วเิคราะหเ์ป็นข้ันท่ีนกัเรียนไดว้เิคราะห์
ถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้กระทำาลงไปแล้ว โดยครูใช้
คำาถามวา่อะไร ทำาไม อยา่งไร เพือ่ใหน้กัเรยีน
สามารถรวบรวมความรู ้และการมีสว่นรว่ม
ทางอารมณ์ให้เป็นจุดเดียว และขั้นสุดท้าย
คอืขัน้นำาไปใชห้รอืประยกุตใ์ชก้บัตนเองและ

ผูอ้ืน่ เปน็ขัน้ทีผู่เ้รยีนไดร้บัความกา้วหนา้ไป
อกีขัน้หนึง่คอืสามารถเชือ่มโยงสิง่ทีไ่ดเ้รยีน
รูก้บัตนเองและผูอ้ืน่ได ้(วณีา วโรตมะวชิญ,์ 
2530: 253) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอชิรญา แหมไธสง (2553: 
78) ที่พบว่าการระดมพลังสร้างสรรค์ และ
การเสรมิแรงดว้ยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทำาให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองเกิดจิตสำานึกในการรับ
ผิดชอบต่อตนเอง 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับคู่มือการจัดกิจกรรมการแนะแนวมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ ซึ่งผลปรากฏเช่นนี้เนื่องมาจากกิจกรรม
แนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของนกัเรยีนใหเ้หมาะสมตาม
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล สามารถคน้พบ
และพฒันาศกัยภาพของตนเอง สามารถเสรมิ
สรา้งทกัษะชวิีต รวมถงึวุฒภิาวะทางอารมณ ์
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี (พนม ลิ้มอารีย์. 2548: 
26) สอดคล้องกับสมรทองดี และปราณี 
รามสูตร (2545: 138) ที่กล่าวว่ากิจกรรม
แนะแนวเป็นประมวลประสบการณ์ทุกรูป
แบบที่จัดให้ หรือสนับสนุนให้ผู้รับบริการ
แนะแนวแต่ละคน แต่ละกลุ่มได้ปฏิบัติหรือ
ได้มีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
พฒันาสง่เสรมิ ปอ้งกนัปญัหาและแกป้ญัหา
ทัง้ดา้นสว่นตวัและสงัคม นอกจากนีก้จิกรรม
แนะแนวยังส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
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ของนักเรียนใหเ้หมาะสมตามความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนา
ศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะชวีติ สง่ผล
ใหน้กัเรยีนเลอืกและตัดสนิใจอยา่งฉลาดใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ของตนได้อย่างเหมาะ
สม มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
เปน็อย่างดแีละสามารถดำารงตนอยูใ่นสงัคม
ได้อีกด้วย กิจกรรมการแนะแนวยังเป็นกระ
บวนการช่วยให้บุคคลมีชีวิตหรือความเป็น
อยู่อย่างสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามทั้ง
รา่งกายและจติใจ มอีารมณท์ีม่ัน่คง มคีวาม
สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักบำาเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นหรือ
สงัคมได ้มคีวามสามารถในการเปน็ผูน้ำาและ
ผูต้ามทีด่ ีมบีคุลิกภาพทีเ่หมาะสม และรูจ้กัใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ (ลักขณา สรวิฒัน,์ 
2551: 78) ดังนั้นนักเรียนจึงมีความรับผิด
ชอบสูงขึ้นหลังได้รับกิจกรรมการแนะแนว 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปรศินา 
น่วมบาง (2550: 96) ที่พบว่านักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่4 หลังการเข้ารว่มกจิกรรม
แนะแนวมกีารปรบัตวัทีด่ขีึน้อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับกิจกรรมกลุ่มและที่ได้รับคู่มือการจัด
กิจกรรมแนะแนวมีความรับผิดชอบสูงข้ึน
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 โดยนกัเรยีนทีไ่ดร้บักจิกรรมกลุม่มคีวาม
รับผิดชอบสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับคู่มือ
การจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ผลปรากฏเช่น

นี้เพราะกิจกรรมกลุ่มมีคุณค่าที่นอกเหนือ
จากความสำาเร็จของกิจกรรมที่ทำาแล้วยังมี
คุณค่าด้านอื่นๆ อีกมายสอดคล้องกับคม
เพชร ฉัตรศุภกุล (2530: 19) ที่กล่าวว่า
คุณค่าที่นอกเหนือความสำาเร็จของกลุ่ม
ได้แก่ คุณค่าในการพัฒนาการ ซึ่งกิจกรรม
กลุ่มสามารถสรา้งพฒันาการใหกั้บบคุคลใน
กลุ่มได้เป็นอย่างดี กิจกรรมแต่ละประเภท
สนองความพงึพอใจของบคุคลทีแ่ตกตา่งกนั
ไป เชน่ การสนองความตอ้งการพืน้ฐานของ
บุคคลด้านความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและ
การยอมรับจากกลุ่มการสร้างพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และสังคม และการพัฒนาด้าน
ทศันคต ิความสนใจ ความสามารถ ซึง่แตล่ะ
คนในกลุ่มจะมีความรู้สึกที่ดี เคารพ และไว้
วางใจระหว่างกันและกัน นอกจากนี้ยังมี
คุณค่าด้านความรู้และทักษะที่นักเรียนได้
มีโอกาสทำางานเป็นกลุ่มเกิดความคุ้นเคย
กับกฎ ระเบียบในการทำางานเป็นหมู่คณะ 
การประสานงาน ซึง่เปน็โอกาสอนัดทีีท่ำาให้
เปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุลกัษณะนสิยั
ของตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่
ได้รับคู่มือการจัดการแนะแนว เพราะคู่มือ
การแนะแนวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสนองแก่
นกัเรยีนเป็นรายบคุคลเพือ่สามารถนำาไปใช้
ด้วยตนเองได้ในเวลาที่ต้องการ สอดคล้อง
กับพนม ลิ้มอารีย์ (2548: 26) ที่กล่าวว่า
กจิกรรมแนะแนวเปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและ
พฒันาความสามารถของนกัเรยีนให้มีเหมาะ
สมกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคลสามารถ
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คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนและครผูู้
สอนทุกคนต้องทำาหน้าที่แนะแนวนักเรียน
ที่ตนสอนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับ สมร ทองดี และปราณี ราม
สูตร (2545: 138) ที่กล่าวว่า กิจกรรม
แนะแนวเป็นประมวลประสบการณ์ทุกรูป
แบบทีจ่ดัใหห้รอืสนบัสนนุใหน้กัเรยีนแตล่ะ
คนได้รับการแนะแนวเพื่อให้เกิดการพัฒนา
สร้างเสริม ป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาทั้ง
ด้านส่วนตัวและสังคม และยังสอดคล้อง
กับสมมารถ ปรุงสุวรรณ์ (2545: 76) ที่ให้
แนวคิดว่าคู่มือแนะแนวเป็นเอกสารแนะนำา
ทีท่ีใ่ชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัคิวบคูไ่ปกบั
การกระทำาสิง่ใดสิง่หนึง่ทีม่เีนือ้หาสาระสัน้ๆ 
ทีน่กัเรียนสามารถนำาไปใชไ้ดท้นัทจีนบรรลผุล
สำาเรจ็ตามเปา้หมาย ดงันัน้เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับการดำาเนินกิจกรรมกลุ่มซึ่งเน้นการช่วย
เหลือกันในกลุ่ม จนถือว่ากลุ่มสำาคัญที่สุด
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงงานจะสำาเรจ็ไมไ่ดห้าก
ไม่ได้รับการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกใน
กลุม่ ดว้ยเหตผุลดังกล่าวจงึทำาใหนั้กเรยีนที่
ได้รับกิจกรรมกลุ่มมีการพัฒนาความรับผิด
ชอบสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับคู่มือการจัด
กจิกรรมแนะแนว นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจัยของพัชราภรณ์ รักช่วย (2546: 
96) ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ทีไ่ดร้บัการใชช้ดุกจิกรรมแนะแนวมคีวามรบั
ผิดชอบในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้
รบัการจดักจิกรรมแนะแนวแบบปกตอิยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

 1.1 จากผลการวจิยัพบวา่กจิกรรม
กลุ่มมปีระโยชน์ในดา้นการพฒันาลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียนได้ ดังนั้นครูจึงควร
ใชก้จิกรรมกลุม่ในการจดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาตา่งๆ เพือ่ใหนั้กเรยีนมพีฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์   1.2 การ
พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน
ตอ้งใชก้ารฝกึอยา่งตอ่เนือ่งในชว่งเวลานาน
พอสมควร ดังน้ันครูจึงควรคำานึงลักษณะ
ของกจิกรรมทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง
และมีเวลาอยา่งพอเพียง เพ่ือใหก้ารดำาเนนิ
กิจกรรมเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์โดยไม่
หยุดกลางคัน

 2. ขอ้เสนอแนะในการทำาวจิยัตอ่ไป

 2.1 ควรทำาการวิจัยการพัฒนา
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะ ด้วยการใช้
กิจกรรมกลุ่มกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 2.2 ควรศึกษาและเปรียบเทียบ
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดบัมธัยม ศกึษา จำาแนกตามเพศ ผลการ
เรียน และระดับชั้น

 2.3 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบ
การพฒันาจรยิธรรมดา้นตา่งๆ ของนกัเรยีน
ระหวา่งมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยใช้เทคนิคตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยม 
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ผลการใชเ้ทคนคิการควบคมุตนเองเพือ่ลดพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
A Self Control Technique Effect to Modify Aggressive Behavior 
of Mathayomseuksa 2 Students 

วัฒนา วงศ์พานิชย์1, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์2, ลักขณา สริวัฒน์3 

Wattana Wongpanich1, Phathananusorn Sathapornwong2, Lakkhana Sariwat3 

บทคัดย่อ

การวจิยันีมี้ความมุ่งหมายเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2 หลงัการปรบัพฤตกิรรมโดยเทคนิคการควบคมุตนเอง เปรยีบเทยีบผลการลดพฤตกิรรม
ก้าวรา้วโดยใชเ้ทคนคิควบคมุตนเองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ระหวา่งกอ่นและหลงั
การทดลอง และเปรยีบเทยีบผลการลดพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปทีี ่2 
ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีน
ยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงจำานวน 16 คน ได้จากการเลือก
แบบเจาะจงจากการทำาแบบคัดกรอง SDQ และสมัครใจแล้วแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดพฤติกรรมก้าวร้าว 
แบบบันทึกพฤติกรรมก้าวร้าว และโปรแกรมการควบคุมตนเอง สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน The Wilcoxon Match-Pairs Signed-Ranks 
Test และ The Mann-Whitney U-Test ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรับพฤติกรรมโดยเทคนิคการควบคุมตนเอง
ลดลงจากระยะเสน้ฐาน และลดลงมากกว่ากลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

คำาสำาคัญ: เทคนิคการควบคุมตนเอง, พฤติกรรมก้าวร้าว
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Abstract

This research aimed to 1) study Mathayomsuksa 2 students’ aggressive 
behavior through self-control technique for behavior modification, 2) compare the 
effects of Mathayomseuksa 2 students’ aggressive behavior through self-control 
technique between before and after the treatment, and 3) compare the effects 
of Mathayomseuksa 2 students’ aggressive behavior between those through 
experimental group and those through control group. The samples were 16 
Mathayomseuksa 2 students with high aggressive behavior screened through 
SDQ and purposive sampling technique under Yasothonpithayakhom School, 
Yasothon province in the 2010 academic year. They were broken in to 2 groups, 
each of 8 and group 1 for experiment group, group 2 for control group. The 
instruments composted of a set of questions on aggressive behavior, a form of 
aggressive behavior record, and a program for self-control. The statistics for data 
analyses were percentage, means, standard deviation, the Wilcoxon matched 
pairs signed-ranks test and the Mann-Whitney U test. The results revealed that 
Mathayom seuksa 2 students’ aggressive behavior under the experimental group 
was lower from the based line and also lower than that of the control group at 
the .05 level of statistical significance. 

Keywords: self-control technique, aggressive behavior

บทนำา

ปัญหาสังคมเป็นประเด็นสำาคัญที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เรามัก
พบเห็นปัญหา ความขัดแย้งต่างๆ เกิดขึ้น
ผ่านทางส่ือต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ 
รวมถึงอินเทอร์เน็ต ล้วนเป็นปัญหาที่เกิด
จากการแยง่ชงิอำานาจ การเอารัดเอาเปรียบ 
การคดโกง การกระทำาทีท่จุรติตา่งๆ ซึง่เกดิ

จากอำานาจของจติใจทีอ่อ่นแอลง ขาดความ
ยั้งคิด และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2553: 78) การพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยแีละวทิยาการทีท่นัสมยัตา่งๆ ถกู
จัดในระบบการศึกษา มีการส่งเสริมเด็กให้
เกง่ในดา้นเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตรอ์ยา่ง
กว้างขวาง โดยสนับสนุนให้มีศักยภาพใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่การ
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พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึง
พัฒนาคุณภาพของจิตใจของคนกลับได้
รับการมองข้ามไปเมื่อเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
ทำาให้เกิดปญัหาขึน้มากมายในสังคมไทยทกุ
วนัน้ีเพราะการขาดคณุธรรมจรยิธรรม ซึง่สง่
ผลต่อคนไทยทุกระดับแม้ในหน่วยสังคมที่
เล็กที่สุดอย่างเช่นครอบครัว จะพบได้ว่า
พ่อแม่ให้ความสำาคัญกับวัตถุ สิ่งของ เงิน
ทองมากกว่าที่จะอบรมสั่งสอนลูก จนเกิด
ปัญหากับตัวลูกและกับสังคมในที่สุด (นวล
ศิริ เปาโรหิตย์, 2551: 93) มีการชกต่อย 
การทะเลาะกันจนได้รับบาดเจ็บ ตลอดจน
การทำาลายสิ่งของของผู้อื่น พูดจาหยาบ
คาย พูดข่มขู่ผู้อื่น หรือชอบทำาเสียงโวยวาย
ในขณะทีค่รกูำาลงัสอน พฤตกิรรมเหลา่นีจ้งึ
เปน็ปัญหาทีส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้กส่ถาน
ศึกษา สังคม และชุมชน รวมถึงพ่อแม่ ผู้
ปกครอง ครู-อาจารย์ นอกจากนี้ยังเกิดผล
เสยีทางดา้นการเรยีน ทำาใหม้ผีลการเรยีนต่ำา 
พฤติกรรมกา้วรา้วดงักล่าวจึงควรไดร้บัการ
ปรับแกไ้ขโดยครผููส้อน ดว้ยการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคร์วมถงึพฤตกิรรม
ก้าวรา้วทีต่อ้งดำาเนนิการระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้ง
ทั้งหมดนับตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม ที่ต้องให้ความร่วมมือระหว่างกัน
และกัน (ลักขณา สริวัฒน์, 2554: 106) 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนยโสธร
พทิยาคม อำาเภอเมอืง จงัหวัดยโสธร จำานวน
หนึ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าว แสดงออกทั้งทาง
วาจาดว้ยการใชค้ำาพูดไมส่ภุาพ มกีารดุด่าวา่

กลา่วกนั รวมถงึการใชก้ำาลงัตบตกีนั ทัง้เพศ
ชายและเพศหญงิ ผูว้จิยัในฐานะผูร้บัผดิชอบ
การอบรมสัง่สอนนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นรวมถึงนกัเรียนกลุ่มทีม่ปีญัหากลุ่มนี้
ดว้ย จงึตอ้งการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกา้วรา้ว
ของนกัเรยีนกลุม่นีใ้หล้ดลงใหม้ากทีส่ดุและ
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพื่อไม่ให้กลายเป็น
ปัญหาที่รุนแรงภายหลัง จึงทำาการศึกษาวิธี
การลดพฤตกิรรมกา้วรา้วจากเอกสารและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทำาใหไ้ดแ้นวทางหนึง่ในการ
ลดพฤตกิรรมกา้วรา้วลงได ้วธินีัน้คอืเทคนคิ
การควบคุมตนเอง ที่มีแนวคิดว่าบุคคลรู้จัก
ควบคมุจติใจตนเอง บงัคบัใจตนเอง ใหเ้ปน็
ไปในทางที่ตั้งจุดหมายเอาไว้หากต้องการ
ควบคมุจติใจตนเองใหด้ำาเนนิการในเรือ่งใด
เมือ่มคีวามตัง้ใจจรงิยอ่มเอาชนะใจตนเองได้
และทำาได้อย่างแน่นอน (ลักขณา สริวัฒน์, 
2553: 109) ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการควบคุม
ตนเองมาเป็นเทคนิคในการปรับพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เพ่ือทดลองดูว่าวิธีการดังกล่าวสามารถใช้
ลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้หรือไม่ เพื่อเป็น
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมกา้วรา้วของ
นักเรียนกลุ่มทดลองในระยะเส้นฐานและ
หลังการควบคุมตนเอง 
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2. เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมกา้วรา้ว
ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและ
หลังการควบคุมตนเอง 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมกา้วรา้ว
ของนักเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองหลังการดำาเนินการ

สมมติฐานของการวิจัย

1. นกัเรยีนกลุม่ทดลองมีพฤตกิรรม
ก้าวร้าวลดลงหลงัไดร้บัโปรแกรมการควบคมุ
ตนเอง

2. นักเรียนทดลองทีไ่ดรั้บโปรแกรม
การควบคมุตนเองมพีฤติกรรมก้าวร้าวลดลง
มากกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีดำาเนินการวิจัย

กระบวนการและวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 

1. เลือกนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรมก้าวร้าวจากข้อมูลงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จำานวน 86 คน

2. ครูวัดพฤติกรรมก้าวร้าวของ
นกัเรยีนทัง้ 86 คน ปรากฏวา่มนีกัเรยีนอยูใ่น
เกณฑ ์พฤตกิรรมกา้วรา้วสงูจำานวน 56 คน 

3. ผู้วิจัยถามความสมัครใจของ
นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองพบว่ามีนักเรียนสมัครใจ
จำานวน 40 คน

4. ผู้วิจัยนำาคะแนนจากการวัด
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนทั้ง 40 คน
มาเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยแล้วแยก
ลำาดบัเปน็เลขคูแ่ละเลขคี ่ไดก้ลุม่เลขคูเ่ปน็ก
ลุ่มควบคุม และกลุ่มเลขคี่เป็นกลุ่มทดลอง
โดยใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง จำานวน
กลุ่มละ 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.แบบวดัพฤตกิรรมกา้วรา้วชนดิ 5 
ตวัเลอืก จำานวน 32 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ .41 ถึง .84 และค่าความเชื่อมั่น .97 

2. แบบบันทึกพฤติกรรมก้าวร้าว 

3. โปรแกรมการควบคุมตนเอง 
จำานวน 5 โปรแกรม 

การดำาเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. ดำาเนนิกจิกรรมตามโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองกับกลุ่มทดลองแบบต่อเนื่อง 
จำานวน 5 โปรแกรม ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2 
สัปดาห์ๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ 30 นาที รวม 5 
ชั่วโมง ระยะที่ 2 ใช้เวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 
5 ครั้งๆ ละ 30 นาที รวม10 ชั่วโมง และ
ระยะที่ 3 ใช้เวลา 2 สัปดาห์ๆ ละ 5 ครั้งๆ 
ละ 30 นาที รวม 5 ชั่วโมง รวมเวลา 20 
ชั่วโมง ภายใน 8 สัปดาห์ 

2. หลังการดำาเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมการควบคุมตนเองกบักลุม่ทดลอง
แลว้ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทัง้สองกลุม่ทำาแบบวดั
พฤติกรรมก้าวร้าวชุดเดิม เพื่อเก็บรวบรวม



50

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

ข้อมลูไปทำาการวเิคราะหต์ามความมุง่หมาย
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ศกึษาพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองระหว่างการทดลองและหลัง
การทดลองโดยใช้ค่าเฉลี่ย

2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
กา้วรา้วของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 ที่
ไดร้บัโปรแกรมการควบคมุตนเองระหว่างกอ่น
และหลงัการทดลองโดยการทดสอบของวลิ
คอกซอน (the Wilcoxon matched pairs 
signed-rank test)

3. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยการ
ทดสอบสถิติของแมน วิทนีย์ ยู (the Mann 
Witney U test) 

ผลการวิจัย

1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการควบคุม
ตนเองมีพฤตกิรรมก้าวร้าวลดลองจากระยะ
เส้นฐาน 

 2. นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัการ
ปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการควบคุม
ตนเองมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัการ
ปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการควบคุม
ตนเองมพีฤตกิรรมกา้วรา้วลดลงมากกวา่กลุม่
ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

อภิปรายผล

1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการควบคุม
ตนเองมพีฤตกิรรมกา้วรา้วลดลองจากระยะ
เส้นฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะหลักการของการ
ควบคมุตนเองนัน้เปน็แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการ
เอาชนะตวัเอง ซึง่หมายถงึการรูจ้กัจติใจตนเอง 
เป็นความสามารถในการกำาหนดตนเองของ
บคุคล ดา้นความคดิ อารมณ ์ความรูส้กึ และ
การกระทำาใหเ้ปน็ไปในทศิทางทีต่นตอ้งการ 
ไมว่า่จะเผชญิปญัหาหรอือปุสรรคใดๆ หรอื
อยูใ่นสถานการณท์ีเ่กดิปญัหา ความขดัแยง้
ในใจ (Bandura, 1977: 140) ซึ่งกิจกรรม
การควบคุมตนเองตามโปรแกรมน้ันเป็นการ
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีดี
งามทั้งด้านการใช้วาจาและการแสดงทาง
ทางทีส่ภุาพออ่นนอ้ม ในสถานการณท์ีแ่ตก
ต่างกัน และเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของแต่ละคน โดยชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
โทษของพฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสม ทกุคนต้อง
ฝึกแสดงพฤติกรรมการพูด การแสดงออก 
และการกระทำาที่พึงประสงค์ตลอดทั้ง 5 
โปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับลักขณา สริวัฒน์ 
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(2553: 109) ที่กล่าวว่า การรู้จักควบคุม
ตนเองและรูจ้กับงัคบัใจตนเองนัน้ตอ้งอาศยั
การฝกึหัดบอ่ยๆ ฝกึตดิตอ่กนัในระยะเวลา
พอสมควรจนเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่ไม่ดี
มาเป็นพฤติกรรมที่ดี เช่น เคยพูดจาหยาบ
คาย ต้องฝึกให้รู้จักบังคับใจตนเองโดยหยุด
คดิกอ่นพดู และพงึระลกึเสมอวา่คำาพดูทีพ่ดู
ออกมานั้นต้องไม่ทำาให้ตนและผู้อื่นเดือด
ร้อน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการชมเชยเพื่อคงไว้
ในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในระหว่างการ
ให้กิจกรรมตามโปรแกรม เม่ือนักเรียนพูด
ด้วยการใช้ถ้อยคำาสุภาพ และแสดงท่าทาง
อ่อนน้อม ก็จะได้รับคำาชมว่าดีเยี่ยม และ
เพื่อนในกลุ่มปรบมือเมื่อมีการชมเชยกัน 
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปท่ีี 2 อยูใ่นช่วง
วยัรุน่ตามปกตแิลว้จะอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของ
เพ่ือน มักจะทำาตามขอ้ตกลงในกลุม่เพือ่นๆ 
มากกวา่ปฏบิตัติามพอ่แม ่และตอ้งการอสิระ 
มคีวามตอ้งการพฒันาการทางจรยิธรรมโดย
ธรรมชาติของวัยอยู่แล้วคือต้องการเป็นคน
ดีในทัศนะของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนๆ (ลักขณา สริวัฒน์. 
2554: 21) ดงันัน้กจิกรรมการควบคมุตนเอง
จงึชว่ยใหพ้ฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีนกลุม่
ทดลองลดลงได้

 2. นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัการ
ปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการควบคุม
ตนเองมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับแนวคิดตามหลักของเทคนิคการควบคุม
ตนเอง ได้แก่ การกำาหนดพฤติกรรมเป้า

หมายสำาหรับตนเอง โดยนักเรียนกลุ่มนี้
ได้ต้ังเกณฑ์ของพฤติกรรมที่ต้องการตาม
ความสามารถที่ทำาได้ มีการสังเกตตนเอง 
โดยเจ้าของพฤติกรรมวัดและประเมิน
พฤติกรรมในสถานการณ์ที่ตนสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังทำาสัญญาเงื่อนไขของตนเอง 
ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ต้องตกลงกับผู้วิจัยและ
เพื่อนว่าจะไม่พูดจาหยาบคาย และไม่ตบตี
กัน ไม่ทะเลาะกัน ในลักษณะใด การตกลง
นี้จะเป็นสัญญาเงื่อนไขที่ผูกมัดให้เจ้าของ
พฤติกรรมสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่ดีงาม
ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น และมีทิศทางแน่นอน ผู้
วจิยัใหล้งบนัทกึเปน็ลายลกัษณอั์กษรหลงัจาก
อธบิายรว่มกนัระหวา่งผูว้จิยัและนกัเรยีนกลุม่
ทดลองทั้งหมดแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ อาภา 
จันทรสกุล และอัญชัญ เกียรติบุตร, 2530: 
60) ที่อธิบายว่าการกำาหนดพฤติกรรมเป้า
หมายสำาหรับตนเองเป็นการกำาหนดเกณฑ์
ของพฤติกรรมทีต้่องการ เงือ่นไข และระดบั
ของการเปลีย่นแปลงสำาหรบัตนเองเพือ่ต้ังเปา้
หมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้
เป้าหมายท่ีตัง้นัน้จะตอ้งมคีวามชดัเจน เปน็
จริง และสามารถกระทำาได้ สำาหรับการตั้ง
เป้าหมายนั้นบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกับนักปรับพฤติกรรมควรมีส่วน
รว่มในการกำาหนดโดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลู
ท่ีได้จากการบันทึกการสังเกตตนเอง การ
แสดงทา่ทางพฤตกิรรมทีไ่มด่ทีีว่า่ พฤตกิรรม
ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้
ฉะนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีเป้า
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หมายพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ด้วยการ
เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ขจัดพฤติกรรมที่ไม่
พงึประสงค ์และพยายามใหพ้ฤตกิรรมท่ีพงึ
ประสงคย์งัคงอยูถ่าวร กจิกรรมการควบคมุ
ตนเองจึงสอดคล้องกับแนวคิดของการวาง
เงื่อนไขของกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือการให้
แรงเสริมเป็นการเพิม่ความถ่ีของพฤตกิรรม
ที่พึงปรารถนาโดยผู้กระทำาเกิดความพึง
พอใจ และมีการทำาซ้ำาเพื่อให้พฤติกรรมนั้น
คงอยู่อย่างถาวร (ลักขณา สริวัฒน์, 2551: 
163) ผูว้จิยัไดใ้หก้ารเสรมิแรงนกัเรยีนทีล่ด
การพูดจาหยาบคายและการทะเลาะวิวาท
กับผู้อื่นลงได้ในระดับเป็นท่ีน่าพอใจ ด้วย
การประกาศยกย่องชมเชยต่อหน้านักเรียน
ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังได้ให้เป็นนักเรียน
ตัวอยา่งทีด่ขีองโรงเรยีนท่ีสามารถประพฤติ
ตนเป็นคนดขีองพอ่แมแ่ละครรูวมถงึสงัคมได ้
และให้กำาลงัใจนกัเรยีนบางคนทีย่งัไมบ่รรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีตนได้ทำาสัญญาไว้ 
สอดคล้องกับ Kazdin (1980: 199) ที่ให้
ข้อเสนอแนะว่า การเสริมแรงเป็นผลกรรม
ที่เจ้าของพฤติกรรมจะได้รับภายหลังจาก
การแสดงพฤตกิรรมตอบสนองโดยทีเ่จา้ของ
พฤติกรรมจะให้การเสริมแรงแก่ตนเองเมื่อ
ความเข้มของพฤติกรรมเป้าหมายเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ หรือลงโทษตนเอง
เมื่อมีพฤติกรรมเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด อย่างไรก็ตามกลวิธีการ
เสรมิแรงตนเองมกัจะถกูนำามาใชใ้นการปรบั
พฤติกรรมมากกวา่การลงโทษของตน ดว้ยเหตุ
นีเ้องเจา้ของพฤตกิรรมยงัควรเปน็ผู้กำาหนด

เกณฑ์พฤติกรรมเป้าหมายที่จะให้การเสริม
แรงแก่ตนเอง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับการ
ศึกษาของพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ (2549: 75) ที่
พบว่าโปรแกรมการควบคุมตนเองสามารถ
ลดพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินได้ 

3. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ปรับพฤติกรรมด้วยโปรแกรมการควบคุม
ตนเองมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงมากกว่า
กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ที่ผลปรากฏเช่นนี้เนื่องมาจากนักเรียน
ได้เข้ากลุ่มเฉพาะที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหา
เหมือนกัน จึงทำาให้เห็นข้อบกพร่องและข้อ
เสยีของพฤตกิรรมทีเ่ปน็ปญัหาในกลุม่ของตน 
มกีารแสดงความคดิเหน็ดว้ยการแลกเปลีย่น
กันพูดถึงโทษของการพูดจาหยาบคาย การ
เตะกนั การลอ้ชือ่พอ่แมข่องเพือ่นและพดูถงึ
ประโยชน์ของการพูดจาสุภาพ อ่อนหวาน 
แสดงท่าทางอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส และ
การแสดงความเหน็อกเหน็ใจเพือ่นทีอ่อ่นแอ
กวา่ตน นอกจากนีย้งัใหย้กตวัอยา่งบคุคลที่
มีประพฤติดีเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไป 
จากการใช้ตัวอย่างและตัวแบบในกิจกรรม
ทกุครัง้นัน้ชว่ยโนม้นา้วความรูส้กึนกึคดิของ
นักเรียนกลุ่มน้ีให้เห็นประโยชน์และโทษได้
อย่างชัดเจน จึงมีผลให้นักเรียนเกิดการ
รู้คิดและต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้
รับการยอมรับจากกลุ่ม เพราะเด็กในวัยนี้
ต้องการให้สังคมยอมรับและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคมอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบัพฒันานสุรณ ์ 
สถาพรวงศ ์(2540: 163) ทีอ่ธบิายถงึเทคนคิ
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การควบคุมตนเองว่า หลักการที่สำาคัญท่ี
กระตุน้ใหเ้กดิอยากทำาพฤตกิรรม คอืการจดั
สิง่เรา้ใหบ้คุคลไดรั้บรู้และไดรั้บอทิธพิลจาก
ส่ิงเร้าท่ีได้รับรู้จะมีผลทำาให้เกิดพฤติกรรม 
เช่น การตกแต่งร้านให้สวยงามทำาให้บุคคล
อยากเข้าไปนั่งทานอาหาร เนื่องจากตาม
หลักทฤษฎีการเรียนรู้สิ่งเร้าเป็นสิ่งสำาคัญ
ในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ดังนั้นการ
ควบคุมที่สิ่งเร้าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้เร็วกว่าการรอ
ใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์ดว้ย
เหตุและผลดังที่ได้อภิปรายมานั้นจึงมีผล
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมก้าวร้าวโดยลดลงมากกว่ากลุ่ม
ควบคมุ ซึง่สอดคลอ้งกับการวจิยัของ ชยากร 
นรินทร์หงส์ทอง (2553) ที่พบว่านักเรียน
ในกลุ่มทดลองมีคะแนนพัฒนาการที่ลดลง
ทุกช่วง โดยพัฒนาการช่วงที่ 5 มีคะแนน
พัฒนาการลดลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
5.36 สว่นนกัเรียนในกลุ่มควบคมุมีคะแนน
พัฒนาการที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น
พัฒนาการของพฤติกรรมก้าวร้าวช่วงท่ี 4 
มีค่าคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้น 3.72 คิด
เป็นร้อยละ 3.38 ส่วนพัฒนาการช่วงที่ 5 
มีคะแนนพัฒนาการลดลง คิดเป็นร้อยละ 
2.91 ทำาให้นกัเรยีนในกลุม่ทดลองพฤตกิรรม
ก้าวร้าวน้อยกว่านักเรียนในควบคุมซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบว่า ช่วงพัฒนาการของทักษะทางสังคม
ในชว่งที ่4 แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

1.1 จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรม
กลุม่มปีระโยชนใ์นดา้นการพฒันาคณุลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนได ้ดงันัน้ครจูงึควร
ใชก้จิกรรมกลุม่ในการจดัการเรยีนการสอนใน
รายวชิาตา่งๆ เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ 

1.2 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนต้องใช้เวลานานพอ
สมควร ดังนั้นครูจึงควรคำานึงถึงเทคนิควิธี
การในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่สามารถดำาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการหยุดชะงักกลางคัน

1.3 การสงัเกตพฤตกิรรมตา่งๆ ตอ้ง
ใชเ้วลา สถานการณต์า่งกนั และสถานทีต่า่ง
กนัซึง่ต้องไดรั้บความร่วมมือจากบคุคลหลาย
ฝ่ายอย่างเหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ความเป็นจริง

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้กิจกรรมกลุ่มและการให้คำา
ปรกึษาเพือ่ลดพฤตกิรรมกา้วรา้วของนักเรยีน
ในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

2.2 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเพื่อ
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ประโยชน์ในการป้องกันปัญหา

2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการ
ปรับพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน

ในระดบัประถมศึกษา/มัยธมศึกษาระหวา่ง
การใชเ้ทคนคิตวัแบบและเทคนคิการเสรมิแรง
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DEVELOPING IN LEARNING ORGANIZATION OF SMALL 
SCHOOLS.

เกริก ท่วมกลาง1, สำาเริง บุญเรืองรัตน์2, วิเชียร ชิวพิมาย3, สุภัทรา เอื้อวงศ์4 

Krerk Thuamklang1, Samrerng Boonruangrutana2, 

Vichien Chiwapimai3, Supathra Urwongse4

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากร คอืโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่จีำานวนนกัเรียนต่ำากวา่ 120 คน สังกัดสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 

กลุ่มตวัอยา่ง คอืโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน จำานวน 14 โรงเรียนท่ีมบีคุลากรประกอบด้วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีน จำานวน 14 คน คร ู
จำานวน 61 คน รวม 75 คน ทีเ่ลอืกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดเล็กอำาเภอขามสะแกแสง 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
มาร่วมกันพัฒนา

วิธีการพัฒนา มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน แรง
จูงใจใฝ่รู้ของครู และเจตคติที่ดีของครูที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1	 นักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก	ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
2	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล	
3	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
4	 พลเรือตรีหญิง	ดร.	อ�จ�รย์พิเศษประจำ�มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล	
1	 Ph.	D.	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University
2	 Professor	Dr	;	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University	
3	 Associate	Professor	Dr	;	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University
4	 A.	Rdm.	Dr	;	Lecturer,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University	WRTN
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ให้ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารแหง่การแหง่การเรยีนรู ้
การจัดการความรู้ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน การเขียนบทความ
ทางวิชาการ การทำาวิจัยในชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลต่างๆ ได้มีการนำา
เสนอผลการวจิยัในชัน้เรยีน การเสนอบทความทางวชิาการ ระดมความคดิเกีย่วกบัแนวทาง
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ก่อนและหลังการพัฒนาดำาเนินการ 1) วัดระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 2) วัดระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน 3) วัดระดับ
แรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการโรงเรียนและของครู 4) วัดระดับเจตคติของผู้อำานวยการ
โรงเรียนและครูที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และ 5) ภายหลังการ
พฒันา สอบถามความพงึพอใจของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและของครตูอ่การอบรมเชงิปฏบิตัิ
การ ใช้ Sign Test ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบในการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน แรงจูงใจใฝ่รู้ของครู และเจตคติท่ีดีของครูท่ีมีต่อความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงต้องพัฒนาตัวแปรทั้ง 3 นั้นด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ผู้อำานวยการโรงเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ การทำาวิจัยในชั้น
เรียนด้วยการพัฒนาดังกล่าวนี้จึงปรากฏผลว่า

1. ภายหลังการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

2. ภายหลังที่ผู้อำานวยการโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

3. ภายหลังที่ผู้อำานวยการโรงเรียนและครูได้เรียนรู้ความเป็นองค์การแห่งการ 
เรยีนรู ้การจัดการความรู้ การวจัิยในช้ันเรียน การเขยีนบทความทางวชิาการ ระดบัแรงจงูใจ
ใฝรู่ข้องผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและของครโูรงเรยีนขนาดเลก็เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ α = .01

4. ภายหลงัทีผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนและครไูดเ้รยีนรู ้ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 
การจดัการความรู ้ระดบัเจตคตทิีด่ทีีม่ตีอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องผูอ้ำานวยการ
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โรงเรียนและของครูโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

คำาสำาคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้, ผู้นำาทางวิชาการ, แรงจูงใจใฝ่รู้, เจตคติ 

Abstract

The purpose of this study was to develop small schools to be learning 
organization. The research methodology was as follows.

The population was the small schools that had maximum of 120 students 
under the Office of the Basic Education Commission in the academic year 2011. 

The sample group comprised of fourteen small schools under the Office 
of the Basic Education Commission. These schools had fourteen directors and 
61 teachers with the total of 75 staff who were purposively selected in this study 
from the small schools at Kham Sakaesaeng District under Nakhon Ratchasima 
Primary Education Service Area 5. 

The development procedures emphasized on improving directors’  
academic leadership, teachers’ motivations and positive attitudes towards  
the schools’ learning organization which considered as the independent  
variables affecting the learning organization. The procedures consisted of  
arranging the workshop for directors and teachers, and acknowledging  
the participants on the topics of the learning organization, knowledge management, 
academic leadership of the school director, academic article writing, classroom 
action research and exchanging the knowledge from different academicians. 
Additionally, the results of the classroom action researches and the academic 
articles were presented; and brainstorming on the development procedures for 
the schools to be the learning organization was arranged. 

The pre- and post-development procedures were as follows. (1) Measure 
the levels of the learning organization of the schools, (2) Measure the levels of 
the academic leadership of the school directors, (3) Investigate the levels of the 
motivation of both the directors and the teachers, (4) Examine the levels of the 
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attitudes of the directors and teachers towards the learning organization, and (5) 
At the post-development procedures, investigate the satisfactions of the school 
directors and teachers on the workshop. Sign Test was employed to investigate 
the differences of the pre- and post-development scores.

The findings revealed that

The model of the learning organization development was derived from 
the directors’ academic leadership, teachers’ motivations and positive attitudes 
towards the schools’ learning organization. Therefore, these three variables must 
be developed by arranging the workshop for directors and teachers to understand 
the concepts of the learning organization, knowledge management, academic 
leadership, academic article writing and classroom action research. The results 
of the developments were as follows.

1. After the development of the learning organization, the small schools 
were increased higher levels of the learning organization with the statistical  
significant at α =.01 level.

2. After the development of the directors’ academic leadership, the  
levels of the academic leadership of small schools directors were increased  
at the statistical significant at α =.01 level.

3. After the development of the directors and teachers on the learning 
organization, knowledge management, classroom action research and academic 
article writing, the levels of the motivation of the small schools directors and 
teachers were increased at the statistical significant at α =.01 level.

4. After the development of the school directors and teachers on the 
learning organization and knowledge management, the levels of their attitudes 
towards the learning organization were increased at the statistical significant at 
α =.01 level. 

Keywords: Learning Organization, Academic Leadership, Motivation,  
Attitudes
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บทนำา 

มนุษย์จะสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้
ในสังคมอย่างมีคุณค่าต้องเรียนรู้เรื่องราว
ต่างๆ กฎเกณฑ์ กติกาของสถาบันและ
ของสังคมโลก (World society) อยู่ตลอด
เวลา ในองค์การ (Organization) บุคลากร
ที่ทำางานร่วมกันอยู่ ก็ต้องมีการพัฒนาให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพขององค์การและประสิทธิผล
ที่ดีกว่าเดิม (Senge, 2000 ; Marquardt, 
2002 ; ธงชัย สมบูรณ์,2549) องค์การที่มี
การเรยีนรู ้คอืองคก์ารทีร่บัรู ้และเรยีนรูจ้าก
สภาพภายในและภายนอกองค์การ เพื่อนำา
มาปรับตัวและพัฒนา เรียกองค์การนั้นว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organi-
zation) (วิจารณ์ พานิช, 2547) องค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
เปน็สิง่ทีผู่บ้รหิารยคุใหมจ่ะตอ้งสรา้งขึน้และ
แสดงภาวะผู้นำาในการจดัหรือแสวงหาโอกาส
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความเชื่อท่ีว่าคนยิ่งเรียนรู้ก็ยิ่ง
ขยายขีดความสามารถของตนออกไปและ
องค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโต
และพฒันาตอ่ไปไดโ้ดยไมม่ท่ีีสิน้สดุ (วโิรจน ์
สารรัตนะ,2545)

แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรยีนรูไ้ดเ้กดิขึน้ใน ค.ศ. 1978 โดย อาร์กรีสิ  
(Argyris) ซึง่เปน็ศาสตราจารยด์า้นจติวทิยา
ที่สอนภาษาและพฤติกรรมองค์การแห่ง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และชอน (Schon) 

ศาสตราจารยด์า้น ปรชัญา สถาบนัเทคโนโลยี
แมสซาจูเสทส์ (Massachusetts Initute 
of Technology: MIT) ท่านทั้งสองได้เขียน
หนังสือชื่อ การเรียนรู้เกี่ยวกับ องค์การ: 
ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มสู่การปฏิบัติซึ่งเป็น
ตำาราที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้เลม่แรกของโลกในหนงัสอืเลม่นี ้
ไดใ้ช้คำาว่าการเรยีนรูข้ององคก์าร (Learning  
Organization)ต่อมาเซนเก้ (Senge) ผู้ก่อ
ตัง้และเปน็ผูอ้ำานวยการศนูยอ์งคก์ารแหง่การ
เรยีนรู ้(Center for Learning Organization) 
ที ่MIT Sloan School of Management ได้
นำาความคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้
มาขยายผล และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่ว
กบัองคก์ารเรยีนรูม้ากขึน้ (สมคดิ สรอ้ยน้ำา, 
2547 ; สุจิต เหมวัล, 2551)

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้
ขยายเขา้สูป่ระเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2543 และ
ได้นำาไปกำาหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545-2549) 
โดยกำาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไว้
ว่า การพัฒนาประเทศไทยใน 20 ปี มีจุด
มุ่งหมายเนน้การแกป้ญัหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื และความ
อยูด่มีสีขุใน 3 ดา้นคอื 1) สงัคมคณุภาพ 2)
สงัคมแหง่ภมูปัิญญาและการเรียนรู้ 3) สงัคม
สมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทรตอ่กนั (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545 ; สุจิต 
เหมวัล, 2551) 
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 การที่จะบริหารสถานศึกษาให้
เป็นส่วนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ต้อง
บรหิารโรงเรียนใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู ้ 
(Learning Organization) โดยจะต้องจัด
องคก์ารของโรงเรยีนใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การ
เรยีนรูเ้สยีกอ่นจึงจะปฏริปูการเรยีนรูไ้ด ้(พจน ์
สะเพียรชัย ,2546) โรงเรียนขนาดเล็กเป็น
โรงเรยีนทีม่จีำานวนนกัเรียนต่ำากวา่ 120 คน
ลงมามถีงึ 13,184 โรงเรยีนมปีญัหาสำาคญั
ประกอบด้วย มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อ
วสัดอุปุกรณ์การสอนโดยเฉพาะสือ่เทคโนโลยี
ทีม่รีาคาแพง ขาดประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการ การลงทุนค่อนข้างสูง สถานศึกษา
ขนาดเลก็สว่นใหญเ่ปน็สถานศกึษาในสงักดั
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ซ่ึงหนว่ยงานนีไ้ดต้ระหนกัถงึปญัหาโรงเรยีน
ขนาดเล็กมาโดยตลอดและได้ดำาเนินการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในหลายๆ รูปแบบ เช่นการยุบรวม และถ้า
เลิกล้มได้ก็ให้ดำาเนินการตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามความ
สมคัรใจของเขตพืน้ท่ีการศกึษา สว่นโรงเรยีน
ทีไ่มส่ามารถยบุรวม หรอืลม้เลกิไดก้ด็ำาเนนิ
การพฒันาการจดัการศกึษาในหลายรปูแบบ
ได้ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ,2549)

จากการดำาเนนิการแกป้ญัหาทีผ่า่น
มาพบวา่ การปรบัปรงุประสทิธิภาพโรงเรยีน  
ขนาดเลก็ยงัมปีญัหาอปุสรรค หลายประการ 
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กนั้นคือ การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายเร่ือง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
การพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ใหเ้ปน็องค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยมีคำาถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

คำาถามการวิจัย

การพัฒนาความเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ทำาไดอ้ยา่งไร

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

วิธีดำาเนินการวิจัย 

1. ประชากร

ประชากร คือโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
มีจำานวนนักเรียนต่ำากว่า 120 คน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ปีการศึกษา 2554

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอยา่งคอื โรงเรยีนขนาดเลก็
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของอำาเภอขามสะแกแสง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 จำานวน 14 โรงเรียนที่
มบุีคลากรประกอบด้วยผูอ้ำานวยการโรงเรยีน 
จำานวน 14 คน ครู จำานวน 61 คน รวม 75 
คน ท่ีเลอืกแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดเลก็
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ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัมารว่มกนัพฒันา 

3. วิธีการพัฒนา

มุง่พฒันาความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
ของผู้อำานวยการโรงเรียน แรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครู และเจตคติที่ดีของครูที่มีต่อความเป็น
องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ซึง่เปน็ตวัแปรตน้ทีส่ง่
ผลต่อความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(สม
ศักดิ์ ชาญสูงเนิน, 2552 ; สำาเริง บุญเรือง
รัตน์ ปกรณ์ ประจัญบาล และสมศักดิ์ ชาญ
สูงเนิน,2553) โดยดำาเนินการพัฒนาดังนี้ 

3.1 ก่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัย
วัดระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนขนาดเล็กจำานวน 14 โรงเรียน 

3.2 หลังการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2 เดือน 
วัดระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 14 โรงเรียน 
เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

3.3 การพัฒนาความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กจะเกิด
ขึ้นได้จะต้องพัฒนา 1) ความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน 2) แรง
จูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการโรงเรียนและของ
คร ูและ3) เจตคตผิูอ้ำานวยการโรงเรยีน และ
ของครูที่มีต่อความ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนด้วยเหตุนี้จึงต้องดำาเนิน
การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9-14 
พฤษภาคม 2554 ที่โรงเรียนบ้านหญ้าคา

โนนแจง อำาเภอขามสะแกแสง

4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 

ค่า , S.D และ Sign Test  
(สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภน, 2545: 35- 
36) 

ผลการวิจัย 

รูปแบบในการพัฒนาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาด
เล็กเกิดจากความเป็นผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้อำานวยการโรงเรียน แรงจูงใจใฝ่รู้ของครู 
เจตคติที่ดีของครูที่มีต่อความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ จึงต้องพัฒนาตัวแปรทั้ง
สามด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำานวย
การโรงเรียนและครูให้มีความรู้ความเข้าใจ  
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

1) พฒันาความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
ของผู้อำานวยการโรงเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจความเปน็องค์การแหง่การเรยีนรู ้การ
จัดการความรู้ ความเป็นผู้นำาทางวิชาการ 
การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2) พฒันาแรงจงูใจใฝรู่ผู้อ้ำานวยการ
โรงเรยีนและของครดูว้ยการจดัใหผู้อ้ำานวยการ
โรงเรียนและครู เขียนบทความทางวิชาการ 
ทำาวิจัยในชั้นเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

3) พฒันาผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและ
ครูให้มีเจตคติที่ดีต่อความเป็นองค์การแห่ง
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การเรียนรู้ของโรงเรียนด้วยการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ การจัดการความรู้ 

4) สัมมนาวิชาการในวันที่ 24 
มถินุายน 2554 ทีโ่รงเรียนบา้นหญา้โนนแจง 
อำาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
มีการนำาเสนอสภาพปญัหาและแนวทางการ
พฒันาความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู้ นำา
เสนอบทความทางวิชาการจำานวน 7 เรื่อง 
ผลการวิจัยในชั้นเรียน จำานวน 7 เรื่อง และ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
จำานวน 3 เรื่อง 

5) หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาผูอ้ำานวยการและครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก สอบถามความพึงพอใจของผู้อำานวย

การโรงเรียนและของครูต่อการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้การ
จดัการความรู ้ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ การ
เขยีนบทความทางวชิาการ ผลการวเิคราะห์
ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีนขนาดเลก็ ระดบัความเปน็ผูน้ำาทาง
วชิาการของผู้อำานวยการโรงเรยีน ระดับแรง
จูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการโรงเรียนและแลก
เปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และของคร ูระดบั
เจตคตขิองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและของครู
ทีมี่ตอ่ความเปน็องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้อง
โรงเรียน ก่อน และหลังการอบรม เสนอไว้
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการโรงเรียน ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการ
โรงเรียนและของครู ระดบัเจตคตขิองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและของครทูีมี่ตอ่ความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

 
 ตัวแปร ก่อนการ หลังการ คะแนน การ

  พัฒนา พัฒนา เพิ่ม ทดสอบ
  N  S.D  S.D  Sign p
1. ระดับความเป็นองค์การ 14 3.67 0.22 4.26 0.31 เพิ่มขึ้น .00**
 แห่งการเรียนรู้
2. ระดับความเป็นผู้นำาทาง 14 3.77 0.41 4.52 0.09 เพิ่มขึ้น .00**
 วิชาการของผู้อำานวยการ
 โรงเรียน
3. ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของ 14 4.05 0.17 4.50 0.20 เพิ่มขึ้น .00**
 ผู้อำานวยการโรงเรียนและ
 ของครูของโรงเรียน 
4. ระดับเจตคติของผู้อำานวยการ 14 3.84 0.25 4.44 0.26 เพิ่มขึ้น .00**
 โรงเรียนและของครูที่มีต่อ
 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 ของโรงเรียน
**p < . 01

จากคา่สถติใินตารางที ่1 แปลความ
หมายได้ดังนี้

1. ภายหลังการพัฒนาความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กมี
ระดบัความเป็นองค์การแหง่การเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 
อย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ α = .01

2. ภายหลังผู้อำานวยการโรงเรียน
ขนาดเลก็ไดรั้บการพฒันาความเป็นผู้นำาทาง

วิชาการ ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้อำานวยการโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

3. ภายหลังที่ผู้อำานวยการโรงเรียน
และครูได้เรียนรู้ความเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้การจดัการความรู ้การวจิยั การเขยีน
บทความทางวชิาการ ระดบัแรงจงูใจใฝรู่ข้อง
ผู้อำานวยการโรงเรียนและของครูโรงเรียน
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ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ α = .01

4. ภายหลังที่ผู้อำานวยการโรงเรียน
และครไูดเ้รยีนรู ้ความเปน็องคก์ารแหง่การ
เรยีนรู ้การจดัการความรู ้ระดบัเจตคตทิีด่ทีี่
มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้อำานวยการโรงเรียนและของครูโรงเรียน
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ α = .01 

ผู้อำานวยการโรงเรยีนและคณะครทูี่
เขา้รว่มในการอบรมเชงิปฏิบัติการการพฒันา
โรงเรยีนขนาดเลก็ใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
ในวนัที ่9 - 14 พฤษภาคม 2554 ทีโ่รงเรยีน 
บ้านหญ้าคาโนนแจง อำาเภอขามสะแกแสง 
สำานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5 ได้มีการทำาวิจัยในชั้น
เรยีน เขยีนบทความทางวชิาการ มกีารแลก
เปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัและมกีารถา่ยทอด
ความรูใ้นการสมัมนาทางวชิาการในวนัที ่24 
มถินุายน 2554 ท่ีโรงเรยีนบา้นหญา้คาโนน
แจงอำาเภอขามสะแกแสง สำานักงานเขตพื้น
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต5 มี
การนำาเสนอสภาพปัญหา และแนวทางการ
พฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ นำาเสนอบทความ
ทางวิชาการจำานวน 7 เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน 
จำานวน 7 เรือ่ง และเสนอแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจำานวน 3 
เรื่อง ผู้อำานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียน
ขนาดเลก็ มคีวามพงึพอใจมากต่อการอบรม
เชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ให้

เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้พงึพอใจมากตอ่
การไดเ้รยีนรูก้ารเขยีนบทความทางวชิาการ 
พงึพอใจมากทีไ่ดเ้รยีนรูก้ารทำาวจิยัในชัน้เรยีน 
การจัดสัมมนา ทางวิชาการ กระบวนการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน และพึงพอใจต่อ
ผลงานท่ีมกีารนำามาจัดสมัมนาวชิาการ และ
เห็นว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งมี
การดำาเนินการได้อย่างเหมาะสมมาก

อภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการ
พฒันาความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ลว้
โรงเรยีนขนาดเลก็มรีะดบัความเปน็องคก์าร
แห่งการเรียนรู้เพิ่มข้ึนท้ังนี้เนื่องมาจากผู้
อำานวยการโรงเรียนและครูเกิดการเรียนรู้
ความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้ การจดัการ
ความรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ การ
วิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันตลอดจนการนำาเสนอบทความ
ทางวิชาการและผลงานวิจัยในชั้นเรียน จึง
ทำาให้ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้อำานวยการโรงเรยีนเพ่ิมขึน้ ระดบัแรงจงูใจ
ใฝรู่ข้องผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและของครเูพิม่
ขึ้น และระดับเจตคติที่ดีของผู้อำานวยการ
โรงเรยีนและของครตูอ่ความเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่ม
ขึ้นของตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ ส่งผลทำาให้ระดับ
ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู้ของโรงเรียน
ขนาดเลก็เพิม่ขึน้เปน็ไปตามผลการวจิยัพืน้
ฐานทีส่มศกัดิ ์ชาญสงูเนนิ (2552) วจิยัพบ
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วา่ ตวัแปรทีส่ง่ผลต่อระดบัความเปน็องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประกอบด้วย1) 
ระดบัความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวย
การโรงเรียน 2) ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู 
3) ระดับของเจตคติที่ดีของครูที่มีต่อความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเป็นไปตาม
ที่ สำาเริง บุญเรืองรัตน์ ปกรณ์ ประจัญบาน 
และสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน (2553) วิจัยพบ
ว่าระดับแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของครูเพิ่มขึ้น 
ทำาให้ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้อำานวยการโรงเรียนเพิ่มขึ้น ระดับเจตคติ
ที่ดีของครูที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น มีผลทำาให้ระดับ
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ 
โรงเรียนเพิ่มขึ้นและระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครูเพิ่มข้ึน และระดับเจตคติที่ดีของครูที่มี
ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้นก็เนื่องมาจากระดับความเป็นผู้นำาทาง
วชิาการของผูอ้ำานวยโรงเรยีนเพิม่ขึน้ (สมศกัดิ ์ 
ชาญสูงเนิน, 2552) 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควร
พฒันาความเป็นผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวย

การโรงเรียน แรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการ
โรงเรยีน และของคร ูและเจตคตขิองผูอ้ำานวย
การโรงเรยีนและของครตูอ่ความเปน็องคก์าร
แหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน จะทำาใหส้ง่ผลตอ่
การพฒันาความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู้
ของโรงเรียน

2. ขอ้เสนอแนะในการนำาไปปฏบิตัิ

ในโรงเรียนขนาดเล็กผู้อำานวยการ
โรงเรยีนควรพฒันาความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
ของตนเอง พฒันาแรงจงูใจใฝรู่ข้องผูอ้ำานวย
การโรงเรยีนและของคร ูและพฒันาเจตคตขิอง
ผู้อำานวยการโรงเรียนและของครูตอ่ความเปน็ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เพราะ
เปน็ตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป 

3.1 ควรวิจัยค้นหาตัวแปรที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำานวยการโรงเรียน
และของคร ูซึง่เปน็ตวัแปรสำาคญัในการทำาให้
โรงเรยีนมกีารพฒันาความเปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้

3.2 ควรวิจัยค้นหาตัวแปรที่ส่งผล
ต่อเจตคติของผู้อำานวยการโรงเรียนและ 
ของครูทีมีต่อความเป็นองค์การแห่งการ 
เรียนรู้ซึ่งเป็นตัวแปรสำาคัญในการทำาให้ 
โรงเรียนมีการพัฒนาความเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ 
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Boonhlay Ratsantia1, Vichien Chiwapimai2, 

Samrerng Boonruangrutana3, Supathra Urwongse4

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะด้านวิชาการของพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของพระสอนศีล
ธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการวิจัย มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะ
ทางวชิาการพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการ ปกีารศกึษา 2554 จำานวน 60 รปู จาก 60 โรงเรยีน 
ใช้วิธีการเลือกโรงเรียนให้เป็นสัดส่วนกับจำานวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน จำานวน 1,543 
โรงเรียน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ขั้นตอนที่ 
2 เชญิผู้ทรงคณุวุฒจิำานวน 25 รูป/ท่าน ทีเ่ลอืกมาแบบเจาะจง มารบัทราบผลการประเมนิ
สมรรถนะทางวิชาการพระสอนศลีธรรมในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดจ้ากผลการวจิยัในขัน้
ตอนที่ 1 และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 16 รูป เลือกมาแบบเจาะจง เพื่อนำามา
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ วิธีการพัฒนาด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผลจากการวิจัย พบว่า 1) ความประพฤติ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก สมรรถนะหลัก อยู่ในระดับดี สมรรถนะประจำา
สายงาน อยู่ในระดับดีค่อนข้างมาทางปานกลาง และความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับ
ดีค่อนขา้งมาทางปานกลาง จงึตอ้งพฒันาสมรรถนะพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน 6 ด้าน ที่ผลการวิจัย อยู่ในระดับดีค่อนข้างปานกลาง และตามความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 25 ท่าน ที่ยอมรับผลการวิจัยและ เสนอให้รีบพัฒนาพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเป็นการเร่งด่วน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน 3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 5) 
ด้านความรู้ปรัชญาการศึกษา 6) ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ใน 6 ด้าน ดังกล่าวนี้ครอบคลุม
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระเรื่อง 1) การจัดทำาแผนการสอนที่มีคุณภาพ 2) การเตรียม การสอน
ที่มีคุณภาพ 3) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 4) การพัฒนาผู้เรียน และการใช้สื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 5) การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ซึ่งทั้ง 5 ด้านดังกล่าวนี้จะครอบคลุมสมรรถนะทางวิชาการพระสอนศีลธรรมทั้ง 
6 ด้านดังกล่าวแล้ว

2) ผลจากการทดสอบก่อนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดค้ะแนนโดยเฉลีย่ 15.00 จากคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม หลังการอบรมได้ค่าเฉลี่ย 26.25 คิดเป็นร้อย
ละ 88 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 และได้ประเมิน
ความคิดเห็นของตนเองว่า มีความรู้ ความเข้าใจและการนำาไปใช้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรม
ตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน อยู่ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ครพูีเ่ลีย้งไดป้ระเมนิการสอนของพระสอนศลีธรรม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามีสมรรถนะทางวิชาการจากการฝึกปฏิบัติสอนจริง ภายหลัง
การฝึกอบรม ดังนี้ 1) มีแผนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 2) มีการเต
รียมการสอนมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 3) มีการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีมาก 4) มีการพัฒนาผู้เรียน และการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีคุณภาพ อยู่
ในระดับดี และ5) เครื่องมือวัดผลการเรียนการสอนมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี

คำาสำาคัญ: การพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ, สมรรถนะพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา 
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Abstract

This research aimed to 1) study the level of the academic competency 
of morals teaching monks in basic education schools and 2) develop the aca-
demic competency of morals teaching monks in basic education schools. The 
research was carried out in three steps. The first step was studying the academic 
competency of 60 morals teaching monks from 60 schools which were selected 
from 1,543 basic education schools from four provinces, namely Chaiyaphum, 
Nakhon Ratchasima, Buriram, and Surin, under the Office of Basic Education 
Commission, Ministry of Education in the academic year 2011. The schools were 
selected proportional to the number of students in each school. The second 
step was selectively inviting 25 experts to witness the results of the academic 
competency evaluation of morals teaching monks in basic education schools 
based on the first step’s results and to provide additional comments. Finally, the 
third step was developing the academic competency of selectively chosen 16 
morals teaching monks in basic education schools who would participate in a 
workshop led by experts. 

The research revealed that 1) the behaviors, disciplines, and morality 
of morals teaching monks in schools were in the ‘very good’ level, their core 
competency was in ‘good’ level, their functional competency was in ‘good’, and 
their fundamental knowledge of teaching profession was in ‘averagely good’ 
level. Accordingly, the 25 experts proposed the urgent development of the six 
competencies which were rated in the research as ‘averagely good’ of morals 
teaching monks in the basic education schools. The six competencies included 
1) learning management, 2) learner development, 3) classroom management, 4) 
analysis, synthesis, and research, 5) knowledge in philosophy of education, and 
6) psychology of learning. These six competencies covered five essential points 
which were 1) quality lesson plans, 2) quality teaching preparation, 3) quality 
learning and teaching management, 4) learner development and quality class 
materials and learning media, and 5) quality learning evaluation tools. These five 
essential points embraced the six academic competencies of morals teaching 
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้บัญญัติว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545: 5) วัดซึ่งใน
อดีตเคยเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา
ของสังคมไทย เป็นแหล่งฝึกอบรมสั่งสอน
และเป็นแหล่งอำานวยการด้านความรู้ ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมแก่ชุมชน (พระธรรม

ปิฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2537: 1-3) แต่
เมื่อวันเวลาผ่านไป รูปแบบการศึกษาก็เริ่ม
เปล่ียนแปลงมโีรงเรียนเขา้มาแทนที ่บทบาท
การเปน็ครพูระสอนศลีธรรมใหก้บัเยาวชนก็
ลดนอ้ยถอยลงและหลดุหายไปจากหลกัสตูร
การเรียนการสอนของโรงเรียน (พระไทย
เน็ต ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เน็ต, 2549: 
ออนไลน์) ทำาให้สังคมมีปัญหา เช่น ปัญหา
การก่อเหตุทะเลาะววิาท การแพรร่ะบาดของ
ยาเสพตดิ การมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน และ
การกอ่อาชญากรรม จากสภาพปัญหาท่ีเกดิ
ขึ้น พบว่า รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง คือ 
นกัเรยีนนกัศกึษาไมไ่ดร้บัการกลอ่มเกลาดา้น
จติใจ ถกูปลอ่ยปะละเลยเร่ืองการปลกูฝงัศลี

monks as mentioned above.

2) Out of the total scores of 30 of the test taken prior to the training 
on the development of the academic competency of morals teaching monks in 
basic education schools, the monks averagely got 15 which was 50 percents 
whereas on the test taken after the training, they got 26.25 which was 88 per-
cents. Their scores increased with statistical significance at the level α of .01; 
and they also rated from ‘high’ to ‘highest’ assessment levels relating to their 
own knowledge, understanding, and utilization of what they had learned from the 
training. Through observing their hands-on teaching practice after the training, 
mentor teachers assessed the academic competency of the morals teaching 
monks in basic education schools. The assessment results of the five essential 
points of their teaching performance were 1) ‘very good’ quality lesson plans, 
2) ‘very good’ quality teaching preparation, 3) ‘very good’ quality learning and 
teaching management, 4) ‘good’ learner development and quality class materials 
and learning media, and 5) ‘good’ quality learning evaluation tools.
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ธรรมจริยธรรม (กรมการศาสนา, 2548 ข: 
5) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้
กรมการศาสนาจดัสง่พระสอนศลีธรรมเขา้ไป
สอนศลีธรรมในสถานศกึษาเพือ่แกไ้ขปญัหา
อยา่งเรง่ดว่น โดยขยายพระสอนศลีธรรมให้
เขา้ไปสอนในสถานศกึษาให้ครอบคลมุพืน้ที่
ทั่วประเทศ ในอัตราส่วน พระ 1 รูป ต่อ 1 
ตำาบล (กรมการศาสนา, 2548 ก: 22-24) 
โดยความเหน็ชอบของมหาเถรสมาคมใหจ้ดั
ต้ังศนูยพ์ระสอนศลีธรรมแหง่ประเทศไทยขึน้
ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ จึงกำาหนด
บทบาทสำาคัญและคุณสมบัติควรแก่การ
ยอมรบัของพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา 
(สำานักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2546) 
ดังนี้ 1.เป็นผู้มีศีลาจารวัตร งดงามมีความ
เมตตา 2.เปน็พระวปิสัสนาจารย ์3.เปน็พระ
นักเผยแผ่ 4.เป็นพระนักสงคมสงเคราะห์ 
5.เป็นพระนักพัฒนาชุมชน 6.มีภาวะความ
เป็นผู้นำา แต่การที่พระสอนศีลธรรม จะมี
คุณสมบัติดังกล่าวจะต้องได้รับการส่งเสริม
พัฒนา ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้ศึกษาพระธรรม
วินัยใหแ้ตกฉาน 2.สง่เสรมิใหศ้กึษาหาความ
รู้ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจ เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
ด้านการสงเคราะห์ชุมชน 3.ส่งเสริมพัฒนา
หลกัสตูรการศกึษาสงฆท์กุระดับใหส้อดคลอ้ง
กบับทบาทภารกิจของสงฆ์ ทัง้หลกัสตูรการ
เรียนการสอนระยะสั้น และระยะยาว 4.ส่ง
เสริมจัดการอบรมพัฒนาอย่างทั่วถึงและ

สม่ำาเสมอ (สวัสดิ์ มีอบ และคณะ, 2544) 
โครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ยงัเปน็โครงการใหมแ่ละมคีวามไมพ่รอ้มอยู่
หลายด้าน โดยเฉพาะพระที่เข้าไปสอนยัง
ไม่มีความรู้ด้านวิชาชีพครูโดยตรง เพราะมี
การกำาหนดคณุสมบตัขิองพระสอนศลีธรรม
ในโรงเรียนไว้ว่า 

1. จบนกัธรรมเอก 2. จบประโยค 1-2 
ขึ้นไป 3. จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย
สงฆ์ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมกุฏราช
วทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลัย 4. ได้รับการแตง่ตัง้เปน็พระครู
สัญญาบัตรชั้นตรีขึ้นไป (กรมการศาสนา, 
2548 ข: 38) ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ว่าจะต้องเป็นผู้
มคีวามรูด้า้นวชิาชพีคร ูเพราะพระทีเ่คยเขา้
รบัการอบรมถวายความรูด้า้นวชิาชพีครกูเ็ปน็
เพียงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 วัน จึงทำาให้
ไมม่คีวามพรอ้มในการปฏบิตักิารสอน จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระ
สอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขาด
สมรรถนะทางวชิาการ ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจ
ศกึษาพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของพระ
สอนศลีธรรมในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดย
มคีำาถามและวตัถปุระสงคข์องการวจัิย ดังนี ้

คำาถามการวิจัย

1. พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีสมรรถนะทางวิชาการอยู่ใน
ระดับใด
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 2. การพัฒนาสมรรถนะทางวชิาการ
ของพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะด้าน
วชิาการของพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน

2. เพือ่พฒันาสมรรถนะทางวชิาการ
ของพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ความสำาคัญของการวิจัย

1. ผลการวจิยัครัง้นีจ้ะเปน็ประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ วัดแต่ละวัด ที่จัดส่ง
พระสอนศีลธรรมไปสอนตามสถานศึกษา
ต่างๆ และศูนย์พระสอนศีลธรรมในสถาน
ศึกษาได้พิจารณานำาไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
พระสอนศีลธรรมก่อนที่จะส่งไปสอนตาม
สถานศึกษา 

2. ได้พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการสอนวชิาพระพทุธ
ศาสนาในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

3. เป็นประโยชนต์อ่พระสอนศลีธรรม
ในสถานศกึษา ในการพฒันาความสามารถ 
การวางแผนการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอน การจัดทำาหลกัสตูรคู่มอือบรม
คู่มือการเรียนการสอน การวัดผลประเมิน

ผลการเรยีนการสอน การใชส้ือ่อปุกรณแ์ละ
เทคโนโลยีช่วยสอน และการพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อยกระดับคุณธรรมให้กับนักเรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

มีวิธีการดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้

ข้ันตอนที ่1 ศกึษาสมรรถนะทาง
วิชาการพระสอนศีลธรรม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ พระสอนศีลธรรมใน
สถานศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2554

กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสอนศีล
ธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2554 จำานวน 60 
รูป จากโรงเรียน 60 โรงเรียน การเลือก
โรงเรียน ใช้วิธีการเลือกให้เป็นสัดส่วนกับ
จำานวนนกัเรยีนแตล่ะโรงเรยีน จากโรงเรยีน 
1,543 โรงเรียน ใน 4 จงัหวดั ได้แก ่จังหวดั 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ใช้
เปน็กรอบในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ในแตล่ะ
โรงเรยีนมพีระสอนศลีธรรม 1 รูป หรืออาจ
มากกว่า 1 รูป ถ้าโรงเรียนใดมีพระสอนศีล
ธรรมมากกว่า 1 รูป ก็สุ่มตัวอย่างจากพระ
สอนศีลธรรมทั้งหมดในโรงเรียนมาเพียง 1 
รปู ไดก้ลุม่ตวัอยา่งพระสอนศลีธรรม 60 รปู
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้น
ฐาน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) มี 3 ตอน 
พร้อมกับผู้วิจัยได้เพ่ิมตอน 4 สอบถาม
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ให้พระ
สอนศีลธรรมประเมินตนเอง พร้อมกับให้
ครูพี่เลี้ยงช่วยประเมินพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาด้วย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่ารายเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 25 รูป/ท่าน 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 25 รูป/
ท่าน ที่เลือกมาแบบเจาะจง มารับทราบ
ผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาการพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
ได้จากผลการ วิจัยในขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2554 ก่อนสัมมนาผู้วิจัย
เสนอผลการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน ใหผู้ท้รงคณุวฒุทิราบ แลว้ระดม
ความคิดเห็น เพื่อยืนยันผลการวิจัย หรือ
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการพระสอนศีลธรรมในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จำานวน 16 รูป เลือกมาแบบเจาะจงมาเข้า
รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารดว้ยวทิยากรผูท้รง
คณุวฒุ ิเพือ่นำามาพฒันาสมรรถนะทางวชิาการ 
โดยดำาเนนิการ ดงันี ้1. ทดสอบความรูค้วาม
เข้าใจและการนำาไปใช้ตามสมรรถนะทาง
วิชาการของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน ก่อนการอบรม ดว้ยขอ้สอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 2. พัฒนา
สมรรถนะทางวชิาการของพระสอนศลีธรรม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ด้านปรัชญาการ
ศกึษา ดา้นจติวทิยาการเรยีนรู ้ดา้นหลกัสตูร 
ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านการวดัผล
ประเมนิผล ดา้นการวจิยั ดา้นการใชส้ือ่การ
เรยีนการสอน อุปกรณแ์ละเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา ผูว้จิยัไดบ้รรยายพทุธวธิกีารสอนของ
พระพทุธเจา้ 3. ฝกึปฏบิตักิารออกแบบการ
สอน เขียนข้อสอบ ฝึกการสังเกต การฝึก
สมัภาษณ ์และการวัดผลประเมนิผลผู้เรยีน 
การใชเ้ทคโนโลยชีว่ยสอน และการวจิยัในชัน้
เรียน 4. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และ
การนำาไปใช้ตามสมรรถนะทางวิชาการของ
พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
หลงัการอบรม ดว้ยขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวั
เลอืก จำานวน 30 ขอ้ ฉบบัเดมิ 5. สอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
และการนำาไปใช้ในเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
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ทางวิชาการของพระสอนศีลธรรมในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. พระสอนศีลธรรมฝึก
ปฏบิตัสิอนจรงิในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 7. 
ครพูีเ่ลีย้งประเมนิการสอนของพระสอนศลี
ธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการวจิยัสมรรถนะทางวชิาการ
ของพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 60 รูป และ
ครพูีเ่ลีย้งเพือ่เปน็การเปรียบเทยีบจำานวน 60 
ทา่น พบวา่ พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน มคีวามประพฤต ิวนิยั คณุธรรม
จรยิธรรม อยูใ่นระดบัดมีาก มสีมรรถนะหลกั 
อยูใ่นระดับด ีมสีมรรถนะประจำาสายงาน อยู่
ในระดบัดคีอ่นขา้งมาทางปานกลาง และความ
รูพ้ื้นฐานวชิาชพีคร ูอยูใ่นระดบัดคีอ่นขา้งมา
ทางปานกลาง จงึจำาเปน็ตอ้งพฒันาสมรรถนะ

พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
6 ด้าน ที่ผลการวิจัยอยู่ในระดับดีค่อนข้าง
ปานกลาง และตามความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 25 ท่าน ที่ยอมรับผลการ
วิจัยและเสนอให้รีบพัฒนาเป็นการเร่งด่วน 
ไดแ้ก ่1) ดา้นการจดัการเรยีนรู ้2) ดา้นการ
พัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิจัย 5) ด้านความรู้ปรัชญาการศึกษา 
6) ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้

2. ผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจ
และการนำาไปใช้ตามหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนและหลังการ
อบรม โดยการใช้ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ ที่ผ่านการตรวจทานจาก
ผูท้รงคณุวฒุ ินำาเสนอไวใ้นตาราง 1 (N=16 
ข้อสอบ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการอบรมและหลังการอบรม

พระสอนศีลธรรม (N=16) ก่อนการอบรม หลังการอบรม คะแนนเพิ่ม
ค่าเฉลี่ย ( ) 15.00 26.25 11.25
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 3.61 2.04
Sign Test  =.001**
**p < .01
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จากคา่สถติใินตาราง 1 แสดงใหเ้หน็
ว่า ผลการทดสอบก่อนการอบรมหลักสูตร
การพฒันาสมรรถนะทางวชิาการพระสอนศีล
ธรรมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดค้ะแนนโดย
เฉลี่ย 15.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คดิเปน็รอ้ยละ 50 ของคะแนนเตม็ หลงัการ
อบรมไดค้า่เฉลีย่ 26.25 คดิเปน็รอ้ยละ 88 
ของคะแนนเตม็ เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ α = .01 

3. ผลจากการสอบถามความคิด
เห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและนำาไป
ใช้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมตามโครงสร้าง
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
พระสอนศีลธรรมที่เข้ารับการอบรม แสดง
ให้เห็นว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจและการนำา
ไปใชใ้นเรือ่งทีเ่ขา้รบัการอบรมตามโครงสรา้ง
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
ดังนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจและการนำาไป
ใช้ด้านปรัชญาการศึกษา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2. มีความรู้ความเข้าใจและการนำาไป
ใช้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ 3. มคีวามรูค้วามเข้าใจและการนำาไปใช้
ดา้นหลกัสตูรการเรยีนการสอน อยู่ในระดับ
มาก 4. มคีวามรูค้วามเข้าใจและการนำาไปใช้
ดา้นการวดัผลประเมนิผลและการวจิยั อยูใ่น
ระดบัมาก 5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและการนำา
ไปใชด้า้นการวเิคราะห์หลักสูตร อยูใ่นระดับ
มาก 6. มคีวามรูค้วามเข้าใจและการนำาไปใช้
ดา้นการเขยีนขอ้สอบ การสงัเกตพฤตกิรรม

ของผูเ้รยีน และการสมัภาษณ ์เพือ่วดัผลการ
เรียนและประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับ
มาก 7. มีความรู้ความเข้าใจและการนำาไป
ใชด้า้นการวเิคราะหค์ณุภาพของขอ้สอบ อยู่
ในระดับมาก 8. มีความรู้ความเข้าใจและ
การนำาไปใช้ด้านความหมายของคะแนน
และการประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับ
มาก 9. มีความรู้ความเข้าใจและการนำาไป
ใช้ด้านการออกแบบการเรียนการสอน อยู่
ในระดับมากที่สุด 10. มีความรู้ความเข้าใจ
และการนำาไปใชด้า้นการวจิยัในชัน้เรยีน อยู่
ในระดับมากที่สุด 11. มีความรู้ความเข้าใจ
และการนำาไปใชด้า้นการพฒันาผูเ้รยีน การใช้
สือ่อปุกรณก์ารเรยีนการสอน และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา อยูใ่นระดบัมาก 12. มคีวามรู้
ความเขา้ใจและการนำาไปใชด้้านวธิสีอนแบบ
ต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 13. มีความรู้
ความเขา้ใจและการนำาไปใชด้า้นพทุธวธิกีาร
สอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 14. มีความคดิวา่ 
สามารถออกแบบการเรยีนการสอนได ้อยูใ่น
ระดับมากที่สุด 15. มีความสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 16. 
สามารถนำาความรูค้วามเข้าใจทีเ่รยีนนีไ้ปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได ้อยู่
ในระดับมากที่สุด 17. ได้รับประโยชน์จาก
การอบรม ในครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
18. มีความพึงพอใจต่อการอบรมในครั้งนี้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมนิพระสอนศลีธรรม
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของครพูีเ่ลีย้ง จาก
การ ฝึกปฏิบัติสอนจริง ภายหลังการฝึก
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อบรมตามหลักสูตรจากครูพี่เลี้ยง เสนอไว้ ในตาราง 2

ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนของครูพี่เลี้ยงที่ประเมินพระสอน ศีลธรรมภาย
หลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร

ข้อ  รายการประเมิน                 ครูพี่เลี้ยง (N=16) ความหมาย
   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับ
    มาตรฐาน คะแนน
    (S.D) เฉลี่ย
1 มีแผนการสอนที่มีคุณภาพ 4.438 0.629 ดีมาก
2 มีการเตรียมการสอนมีคุณภาพในระดับ 4.500 0.632 ดีมาก
3 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพในระดับ 4.313 0.479 ดีมาก
4 มีการพัฒนาผู้เรียน และการใช้สื่อ 4.188 0.750 ดี
 อุปกรณ์ การเรียนการสอนมีคุณภาพในระดับ
5 เครื่องมือวัดผลการเรียนมีคุณภาพในระดับ 4.063 0.680 ดี

จากคา่สถติใินตาราง 2 แสดงใหเ้หน็
ว่า ครูพี่เลี้ยงได้ประเมินการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่า
มีสมรรถนะทางวิชาการจากการฝึกปฏิบัติ
สอนจริง ภายหลังการฝึกอบรม ดังนี้ 1. มี
แผนการสอนท่ีมีคณุภาพ อยูใ่นระดบัดมีาก 
2. มีการเตรียมการสอนมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดบัดมีาก 3. มกีารจดัการเรยีนการสอนมี
คุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 4. มีการพัฒนา
ผู้เรียน และการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 5. เครื่องมือ
วัดผลการเรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยนั้น พบว่า การ
ทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และการนำาไปใช้
กอ่นการอบรมหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะ
ทางวชิาการพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้ค่าเฉลี่ย 15.00 คิดเป็นร้อย
ละ 50 ของคะแนนเต็ม หลังการอบรมได้
คะแนนโดยเฉลี่ย 15.00 จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม หลังการอบรมได้ค่าเฉลี่ย 26.25 คิด
เปน็รอ้ยละ 88 ของคะแนนเตม็ เพิม่ขึน้อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 และ
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ได้ประเมินความคิดเห็นตนเองว่า มีความรู้ 
ความเข้าใจ และการนำาไปใช้ในเรื่องที่เข้า
รับการอบรมตามโครงสรา้งหลกัสตูรพฒันา
สมรรถนะทางวชิาการของพระสอนศลีธรรม
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อยูใ่นระดบัมากถงึ
มากทีส่ดุ ครพูีเ่ลีย้งไดป้ระเมนิการสอนของ
พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
มีสมรรถนะทางวิชาการจากการฝึกปฏิบัติ
สอนจริงภายหลังการฝึกอบรม ดังนี้ 1. มี
แผนการสอนทีมี่คณุภาพ อยูใ่นระดบัดมีาก 
2. มีการเตรียมการสอน อยู่ในระดับดีมาก 
3. มกีารจดัการเรยีนการสอนมคีุณภาพ อยู่
ในระดับดีมาก 4. มีการพัฒนาผู้เรียน และ
การใชส่ื้ออปุกรณก์ารเรยีนการสอนมคีณุภาพ 
อยูใ่นระดบัด ี5. เครือ่งมอืวดัผลการเรยีน มี
คณุภาพ อยูใ่นระดบัด ีทัง้นีเ้พราะการอบรม
ในเรื่องสมรรถนะทางวิชาการพระสอนศีล
ธรรมในสถานศึกษานี้เป็นเรื่องที่ตรงกับ
ความต้องการของพระสอนศลีธรรมในสถาน
ศึกษา ตามผลการวิจัยที่พบว่า พระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษามีสมรรถนะประจำา
สายงาน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียน
การสอน การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดผล
ประเมินผล อยู่ในระดับดีค่อนข้างมาทาง
ปานกลาง ซึ่งการสัมมนาผลการวิจัย จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้มีการอบรมพัฒนา
สมรรถนะประจำาสายงานของพระสอนศีล
ธรรมในสถานศึกษาเป็นการเร่งด่วน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ บุญปั้น 
(2544) ทีพ่บวา่ ครสูอนทีด่คีวรไดร้บัการฝกึ
อบรมเกีย่วกบัการจดัทำาสือ่การเรยีนการสอน 

การใชส้ือ่อปุกรณ์การเรยีนการสอนทีท่นัสมยั 
และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการ
จดัการเรียนรู้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พระมหาสมศักดิ์ ศรีบริบูรณ์ (2551) ที่พบ
วา่ พระสอนศลีธรรมมคีวามตอ้งการพฒันา
สมรรถภาพ ด้านการสอน ด้านเนื้อหาและ
หลักสูตร ด้านการผลิตและการใช้สื่อ ด้าน
การดำาเนนิการสอน ดา้นการวดัผลประเมนิ
ผล ดา้นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการผลติ และ
การใช้ส่ือ การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่
ตรงกับตามความต้องการของพระสอนศีล
ธรรมในสถานศกึษา จงึปรากฏวา่ตลอดการ
อบรมพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาทีเ่ขา้
รบัการอบรม ไมเ่คยขาดการอบรมเลย ตัง้ใจ
เรียน ตั้งใจปฏิบัติ และตั้งใจทำาแบบฝึกหัด
เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรการอบรมตรง
กบัความตอ้งการของพระสอนศลีธรรมทีเ่ขา้
รับการอบรม มีการปฏิบัติจริง และมีการให้
ปฏบิตัสิอนจรงิ จากวทิยากรทีม่คีวามชำานาญ
เฉพาะทาง และครพ่ีูเล้ียงไดป้ระเมินการสอน
ของพระสอนศลีธรรมทีเ่ขา้รบัการอบรมแลว้ก
ลบัเขา้ไปปฏบิตัสิอนจรงิในสถานศกึษา พบ
ว่า มีความรู้ ความสามารถ และการนำาไป
ปฏบิตักิารสอน อยูใ่นระดบัดมีาก สอดคลอ้ง
กับ จันทรานี สงวนนาม (2544: 1) และ
เฟล์ดแมน (Feldman, 1993) ที่เสนอให้มี
การอบรมเพือ่พฒันาบคุคลากร สรา้งบคุคล
ากรใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ในวชิาทีต่นเอง
รบัผดิชอบใหแ้จม่ชดัเสยีกอ่น จงึจะสามารถ
สอนไดอ้ยา่งมคุีณภาพ พระสอนศลีธรรมใน
สถานศึกษาก็เช่นเดียวกันควรมีการอบรม
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เรือ่งสมรรถนะทางวิชาการตามหลกัสตูรให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาที่ตนเองรับผิด
ชอบให้แจ่มชัดเสียก่อน จึงจะสามารถสอน
วิชาพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยในครั้งนี้นำามาเป็นข้อ
เสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

 ผูบ้รหิารการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 
ผูบ้รหิารศนูย์พระสอนศลีธรรมในสถานศกึษา 
มหาวทิยาลยัสงฆ ์วดัแตล่ะวดั ทีจ่ดัส่งพระผู้
สอนศลีธรรมไปสอนตามสถานศกึษาตา่งๆ 
ควรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการพระสอน
ศลีธรรมกอ่นทีจ่ะส่งไปสอนตามสถานศึกษา 
ดว้ยการอบรมใหเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัปรชัญาการ
ศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักสูตรการ
เรียนการสอน วิธีการสอนแบบต่าง แม้แต่
พุทธวิธีการสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า วิธีการวัดผลประเมินผล และ
วิธีการวิจัยในชั้นเรียน

2. ขอ้เสนอแนะในการนำาไปปฏบิตัิ

พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ควรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้าน
การใชเ้ทคโนโลยชีว่ยสอน ดา้นการวเิคราะห ์
สงัเคราะหแ์ละการวจิยั และการทำาวจิยัในชัน้
เรยีน ดา้นความรูป้รชัญาการศกึษา และดา้น
จิตวิทยาการเรียนรู้ เพราะเป็นสมรรถนะที่
จำาเปน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษา

3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย

1) ควรวจิยัคน้หาตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่
การพฒันาสมรรถนะทางวชิาการพระสอนศลี
ธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนา
ตัวแปรเหล่านั้น

2) ควรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมสมรรถนะทางวิชาการพระสอนศีล
ธรรมในสถานศกึษา เพือ่การนำาไปใชจ้ดัการ
เรียนการสอน
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รปูแบบการระดมทรพัยากรทางการศกึษาสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง
A Model of Educational Resource Mobilization of Small Schools 
under the Office of Basic Educational Commission in Lower 
Northeastern Region

จิตรลดา ซิวดอน1, วิชัย วงษ์ใหญ่2, จำาเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์3, สงวนพงศ์ ชวนชม4

Jitlada Sewdon1, Wichai Wongyai2, 

Chamroenrat Chitchirachan3, Sanguanpong Chuanchom4

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์(1) เพือ่สรา้งรปูแบบ และ (2) ตรวจสอบประสทิธภิาพ
ของรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง โดยดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น
ตอน ดังนี้ (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา การ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านแหล่งเรียน
รู้ และด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และครูที่รับผิดชอบงานระดมทรัพยากรการศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง แล้ว
นำามาบูรณาการ กำาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) การสร้างรูปแบบ (3) การตรวจ
สอบคุณภาพรูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนา ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ
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4	 อ�จ�รย์	ดร.,	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยวงษ์ชวลิตกุล
1	 Ph.D.	Candidate	in	Educational	Administration,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University.
2	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University
3	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University
4	 Lecturer	Dr.,	Faculty	of	Education,	Vongchavalitkul	University



82

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

ต่อร่างรูปแบบ (4) การปรับปรุงรูปแบบตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ (5) การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และครูที่รับผิดชอบงานระดมทรัพยากร การศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่างจำานวน 544 คน และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (6) การตรวจสอบยืนยันรูปแบบ 
โดยการจัดกลุ่มสนทนา ครั้งที่ 2

ผลการวิจัยพบว่า

1. ไดร้ปูแบบการระดมทรพัยากรทางการศกึษาสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง ครอบคลุม (1) ด้านบุคคล มี
แนวทางการปฏิบัติ คือ มีการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน การ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสถานศึกษา การสร้างจิตอาสา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสถานศกึษาเครอืขา่ย การนำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่มารว่มจดัการศกึษา 
(2) ด้านการเงิน มีแนวทางการปฏิบัติ คือการจัดทำาแผนการระดมทรัพยากรด้านการเงิน 
โดยเนน้การมสีว่นรว่ม การสร้างผลงานของสถานศกึษาให้เปน็ทีศ่รทัธาแก่ผู้ปกครอง ชุมชน
และสาธารณชน การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชน การจดัระบบงานบรหิารงบประมาณ
ที่โปร่งใส (3) ด้านแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ คือ การวางแผนร่วมกับชุมชนในการ
จดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้ในสถานศึกษา การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชน การจดั
ทำาข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน การพัฒนา อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาและชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
การใชแ้หลง่เรยีนรู ้และ (4) ด้านวสัดุอปุกรณแ์ละเทคโนโลยกีารศกึษา มแีนวทางการปฏบิตั ิ
คอื มกีารจดัทำาแผนงาน โครงการ กจิกรรมโดยระบคุวามตอ้งการวสัดอุปุกรณ ์การเปน็ผูน้ำา
ดา้นเทคโนโลยขีองผูบ้รหิารสถานศกึษา การใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมสีว่น
ร่วมในการบริหารดา้นวสัดุอปุกรณ์ การขอรบัการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผา่นดาวเทยีมจากมลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม และวสัดอุปุกรณ์
อื่นๆ จากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น

2. การตรวจสอบประสทิธิภาพของรปูแบบการระดมทรพัยากรทางการศกึษาสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง 
พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: รูปแบบ, การระดมทรัพยากรทางการศึกษา, สถานศึกษาขนาดเล็ก
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Abstract

The objectives of this research were (1) to construct a model and (2) to 
evaluate the efficiency of the model of educational resource mobilization of small 
schools under the Office of Basic Educational Commission in Lower Northeastern 
Region. The methodology is of 6 stages, namely (1) to study the documents 
and the research concerned with Educational Resource Mobilization covering 4 
main types of personal, financial, learning resource, and educational device and 
technological resource mobilization, and then to interview the connoisseurs as the 
basic educational administrators, teachers of the small schools under the Office 
as such for integrating the research conceptual framework, (2) to construct the 
drafted model, (3) to evaluate the quality of the drafted model by means of the 
first round of focus group discussion, (4) to improve that model as commented 
by those connoisseurs, (5) to evaluate the efficiency of the model by asking 
544 administrators and teachers of those schools as above mentioned and then 
compute the data by application of mean, and standard deviation, and (6) to 
affirm the model by the second round of focus group discussion.

The research findings were as follows: 

The model of educational resource mobilization of small schools under the 
Office of Basic Educational Commission in Lower Northeastern Region covering 
(1) the personal resource mobilization with the practical guideline of develop-
ing the qualified administrators and teachers including students, promoting the 
institutional products, volunteering mind, participating of parents, community and 
the sectors concerned as well as school networking, and also of local intellectual 
integration for educational management, (2) financial resource mobilization with 
the guidelines for planning the financial mobilization emphasizing on participating, 
using the finance for school work producing to make the parents, community 
and the public believe, well relating with community, and mobilizing the finance 
resource transparently, (3) learning resource mobilization with the guidelines of 
planning with the community to set the learning center within the institutions, 
collecting as well as preserving data and learning information for institutions and 
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community by means of precise participating, enhancing the learning process 
based upon the learning resource mobilizing, and (4) educational device and 
technological resource mobilization with the guidelines of constructing the plan, 
project, activities based upon the needs of the educational materials, and adminis-
trators’ technological leadership, opening the school board committee participate 
in material management, trying to allocate or to have material provision, dona-
tion for a distance learning through satellite learning from the Distance Learning 
Foundation and other material from various sectors both state or private ones.

2. To evaluate the efficiency of model of educational resource mobilization 
of small schools under the Office of Basic Educational Commission in Lower 
Northeastern Region, it was found that the model has the efficiency as a whole 
in the high level.

Keywords: Model, Educational Resource Mobilization, Small Schools

บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ตอ้งเปน็ไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนษุย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความ
รู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มาตรา 58 ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ บุคคล ครอบครวั ชมุชน 
องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้

จัดการศึกษา (สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน), 2547: 34) ทรัพยากรทางการ
ศกึษา หมายถงึ สิง่ตา่งๆ ทีท่ำาใหก้ารจดัการ
ศึกษาบรรลวุตัถปุระสงค ์โดยทัว่ไปทรพัยากร
ทางการศึกษาที่เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน 
ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากร
การบรหิารจดัการ (สมศกัดิ ์คงเทีย่ง, 2552: 
217) ในการดำาเนนิกจิกรรมหรอืภาระหนา้ที่
ขององค์การหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม จะ
ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกลางที่จะทำาให้
กจิกรรมบรรลเุปา้หมายทีต่อ้งการ สิง่นัน้คอื
ทรัพยากร ดังนั้นทรัพยากรจึงเป็นตัวกลาง
หรือตัวกระตุ้นที่ทำาให้กิจกรรมหรือการ
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ดำาเนินภารกิจขององค์การหรือหน่วยงาน
ท้ังในด้านของปริมาณและคุณภาพ (ปรีชา 
คัมภีรปกรณ์, 2545: 5-7) สถานศึกษา
ขนาดเล็กพบว่ามีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ใน 
4 ดา้น คอื 1) ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ 
โรงเรยีนขนาดเล็กมีอตัราส่วนครตูอ่นกัเรยีน 
นกัเรยีนต่อหอ้งเรยีนต่ำากวา่มาตรฐาน อกีท้ัง
โรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ส่งผล
ให้คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่า
พอใจ 2) ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบ
วา่ครสูว่นใหญข่าดทกัษะในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนในสภาพที่มีครูไม่ครบ
ชั้น และนักเรียนมีจำานวนน้อยในแต่ละชั้น 
ครูสอนไม่เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
เพราะมีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้มีจำานวนจำากัด ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
โรงเรียนได้รับงบประมาณน้อย 3) ปัญหา
ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน 
ในการจัดสรรงบประมาณได้ใช้เกณฑ์การ
จัดสรรหลายๆ เกณฑ์ ซึ่งขนาดโรงเรียนก็
เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดสรร เนื่องจากมี
การคำานึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบ
ประมาณ ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กจึงได้รับ
จัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครภุณัฑ ์สิง่กอ่สรา้ง เปน็จำานวนนอ้ย โรงเรยีน
ไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง 
ชุมชนได้มากนัก เนื่องจากผู้ปกครองและ
ชมุชนดงักลา่วมคีวามยากจน และ 4) ปญัหา
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบ
ว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูป

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่
มากนัก และในบางพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครอง 
มฐีานะยากจนไมส่ามารถสง่เสรมิ สนบัสนนุ
การดำาเนินงานของโรงเรียนและการเรียน
ของบุตรหลานได้เทา่ทีค่วร (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 2)

จากปญัหาดงักล่าวจะเหน็ไดว้า่สถาน
ศกึษาขนาดเลก็มปีญัหาดังน้ี 1) ปญัหาด้าน
บุคลากร พบว่ามีปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูไม่ครบชั้น มีครูไม่ตรงวิชาเอกหรือวิชา
ที่ถนัดและครูต้องรับภาระมาก สอนหลาย
ระดับหรือสอนหลายวิชา ครูขาดขวัญและ
กำาลังใจตลอดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมกีารยา้ยบ่อยทำาให้เกิดความไมต่อ่
เนือ่งของงานทีป่ฏบิตั ิขาดแคลนบคุลากรสาย
สนับสนุนการสอน การพัฒนาครูให้มีความ
รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
เรียนการสอน และการใชเ้ทคโนโลยทีางการ
ศึกษามีน้อย (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2549: 7) 2) ปญัหาดา้น
งบประมาณ พบว่าการจัดสรรงบประมาณ 
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เรยีกวา่งบประมาณเงนิ
อุดหนนุค่าใช้จ่ายตอ่หวัสำาหรับการศกึษาข้ัน
พืน้ฐานนัน้ ใชเ้กณฑก์ารจดัสรรตามจำานวน
รายหวัของนกัเรยีน โดยนกัเรยีนในระดบักอ่น
ประถมศึกษา ไดร้บัจัดสรรคนละ 1,700 บาท 
/ คน / ปี ระดับประถมศึกษา ได้รับจัดสรร
คนละ 1,900 บาท / คน / ปี (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553: 3) โรงเรียนขนาดเล็ก
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จึงได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย จึงทำาให้
โรงเรยีนขาดแคลนงบประมาณในการจดัซือ้ 
จัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
แหลง่เรยีนรู ้เทคโนโลย ีหอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ 
ท่ีทันสมยั และไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ
และความจำาเป็นที่จะใช้ ตลอดทั้งสภาพ
อาคารเรียนเก่า ชำารุด ทรุดโทรม ขาดความ
ปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำา (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549: 7 ; 2551: 
6) 3) ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่าปัญหา
ดา้นวชิาการ สถานศกึษาขนาดเลก็ขาดแคลน
หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ สื่อการ
เรยีนการสอนและแหลง่เรยีนรูม้จีำานวนจำากดั 
เนือ่งจากได้รบังบประมาณนอ้ย ไมเ่พยีงพอ
กับความต้องการ ทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2549: 7 ; 2551: 6) และ 
4) ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขาดแคลนสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยไม่เพียง
พอกับความต้องการและความจำาเป็นที่จะ
ใช้ ครูขาดประสบการณ์ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนและขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
การใชส้ือ่เทคโนโลย ีและขาดวสัดคุรภุณัฑ์ที่
จำาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อ
เทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่างจำากัด 
และโรงเรียนมีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากโรงเรียนได้รับ

งบประมาณน้อย ซึ่งท้ายสุดก็ส่งผลทำาให้
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำาไปดว้ย 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน, 2549: 7 ; 2551: 5)

จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขาดแคลนท้ังทรัพยากรด้านบคุคล ทรัพยากร
ดา้นการเงนิ ซึง่ทรพัยากรทางการเงนิจะสง่ผล
ตอ่การขาดแคลนทรพัยากรดา้นวสัดอุปุกรณ์
และเทคโนโลยีการศกึษา และทรพัยากรดา้น
แหลง่เรยีนรู ้และสง่ผลตอ่คณุภาพของนกัเรยีน 
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามตาม
มาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐาน
การศึกษาของสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะทำาการวิจัยรูปแบบการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ภาคอสีานตอนลา่ง เพือ่ใหโ้รงเรยีนขนาดเลก็
ไดน้ำาผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่สรา้งรปูแบบการระดมทรพัยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง 

2. เพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของ
รูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสาน
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1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา เปน็การสรา้ง
รูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคอีสาน
ตอนล่าง ในการระดมทรัพยากรทางการ
ศกึษาใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่ทรพัยากรดา้นบคุคล 
ทรพัยากรดา้นการเงนิ ทรพัยากรดา้นแหลง่
เรียนรู้ และทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษา

2. ผูท้ีใ่หข้้อมลูในการวจัิย ประกอบ
ด้วย

2.1 ผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อนำามากำาหนด
เปน็กรอบแนวคดิ โดยการบรูณาการกบัการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นประเด็นในการจัดทำาร่างรูปแบบการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคอีสานตอนล่าง 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูที่รับ
ผิดชอบงานระดมทรัพยากรการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคอีสานตอนล่าง 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ และมีผลงาน
ดา้นการระดมทรพัยากรทางการศกึษา เปน็
ทีย่อมรบัในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จำานวน 
5 โรงเรียน รวมโรงเรียน ละ 2 คน รวม 
ผู้ให้ข้อมูลจำานวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างใช้

วธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sam-
pling) และได้มาโดยการใช้เทคนิคการบอก
ต่อ (Snow Balls) 

2.2 ผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
คณุภาพรปูแบบการระดมทรพัยากรทางการ
ศกึษาสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
อีสานตอนล่าง ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใน
การบริหารการศึกษา และด้านการบริหาร
สถานศึกษา การเลือกผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ในการวิจัยครั้งนี้กำาหนด
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 10 คน 

2.3 ผู้ที่ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ประสิทธภิาพของรูปแบบการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง 

ประชากรในการวจิยัในครัง้นี ้ไดแ้ก ่
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสาน
ตอนล่าง จำานวน 2,879 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และครทูีร่บัผดิชอบงานระดมทรพัยากรการ
ศึกษา รวมสถานศึกษาละ 2 คน รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 5,758 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้
ไดแ้กส่ถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
อีสานตอนล่าง จำานวน 339 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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และครทูีร่บัผดิชอบงานระดมทรพัยากรการ
ศึกษา รวมโรงเรียนละ2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 678 คน 

2.4 ผู้ที่ให้ข้อมูลในการวิจัย เพ่ือ
ตรวจสอบยนืยนัรูปแบบการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านในการบริหารการศึกษา และด้านการ
บริหารสถานศึกษา การเลือกผู้เชี่ยวชาญใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ในการวิจัยครั้งนี้
กำาหนดผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 10 คน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลัก
การ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบั 
ทรพัยากรทางการศกึษา การระดมทรพัยากร
ทางการศึกษาได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล 
ทรพัยากรดา้นการเงนิ ทรพัยากรดา้นแหลง่
เรียนรู้ และทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษา นำาแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาบูรณา
การเป็นกรอบเพื่อสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 
นำาไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในที่นี้ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูที่
รับผิดชอบงานระดมทรัพยากรการศึกษา 
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคอีสาน
ตอนล่าง ที่มีประสบการณ์ และมีผลงาน

ดา้นการระดมทรพัยากรทางการศึกษา เปน็ที่
ยอมรับในระดับเขตพืน้ท่ีการศกึษา โรงเรียน
ละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 10 คน ที่ได้มา
โดยการใช้เทคนคิการบอกต่อ (Snow Balls) 
แลว้นำามาบูรณาการ เพื่อกำาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ โดย
นำาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 
มาสรา้งเปน็รา่งรปูแบบการระดมทรพัยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง

ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบคณุภาพ
รูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนา ครั้งที่ 1 
(Focus Group 1) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บรหิารการศกึษา และดา้นการบรหิารสถาน
ศึกษา จำานวน 10 คน เพื่อให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างรูปแบบการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษาขนาด
เลก็ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบ 
ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ จากการวิจยั
ในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่  5 การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบจากผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่รับผิดชอบ
งานระดมทรัพยากรการศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสานตอนล่าง 
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ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 339 โรงเรียน 
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และครทูีร่บัผดิชอบงานระดมทรพัยากร
การศึกษา รวมโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 678 คน 

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบยืนยัน
รูปแบบ โดยการจัดกลุ่มสนทนา คร้ังที่ 2 
(Focus Group 2)โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บรหิารการศกึษา และด้านการบรหิารสถาน
ศึกษา จำานวน 10 คน

เครื่องมือการวิจัย

1. แบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิโดย
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และครทูีร่บัผดิชอบงานระดมทรพัยากรการ
ศกึษาสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
อีสานตอนล่างท่ีมีประสบการณ์ และมีผล
งานด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
เป็นที่ยอมรับในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2. แบบสอบถามความเป็นไปได้ใน
การปฎิบัติของรูปแบบ จากสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและครทูีร่บัผดิชอบงาน
ระดมทรัพยากรการศึกษา สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
อีสานตอนล่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ตามประเดน็ในการระดมทรพัยากรทางการ
ศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ทรัพยากรด้านบุคคล 
ทรพัยากรดา้นการเงนิ ทรพัยากรดา้นแหลง่
เรียนรู้ และทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษาแล้วนำาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาบรูณาการกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์
นำามาสร้างเป็นรูปแบบการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง

2. แบบสอบถามความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติของรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธภิาพของรปูแบบ โดยนำามาวเิคราะห์
หาคา่เฉลีย่ และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

การวิจัย เร่ือง รูปแบบการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษาขนาด
เลก็ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน ภาคอสีานตอนล่าง ผูว้จิยัดำาเนนิ
การวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อ
สร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการ
ศกึษาสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
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อีสานตอนล่าง โดยการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง หลงัจากนัน้จงึนำาผลจาก
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งรวม
ทัง้ผลจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒิุ มาจดั
ทำาเป็นร่างรูปแบบ ในขั้นตอนต่อมาผู้วิจัย
นำาร่างรูปแบบที่สร้างนั้นมาจัดประชุมกลุ่ม
สนทนาครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอ่รา่งรปูแบบ และปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 
การดำาเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ในข้อที่ 2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคอสีานตอน
ลา่ง ผูว้จิยันำารา่งรปูแบบทีผ่า่นกระบวนการ
ประชมุกลุม่สนทนาครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้จดัทำา
แบบสอบถามประกอบ ซึง่ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืแลว้ ผูว้จิยันำารา่ง
รูปแบบและแบบสอบถามไปสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 678 ฉบับจาก 339 
โรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่งสง่แบบสอบถามกลบั
คนืมา จำานวน 544 ฉบบั จาก 272 โรงเรยีน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.24 เพื่อเป็นการตรวจ
สอบประสิทธิภาพของรูปแบบ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิด
ชอบงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา มี
ความคดิเหน็วา่รปูแบบการระดมทรพัยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง มีระดับความเป็น
ไปได้ในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงลำาดับจากการระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษา (1) ด้านบุคคล (2) ด้านการเงิน (3) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา 
และ (4) ด้านแหล่งเรียนรู้ ตามลำาดับ และ
ผูว้จิยัไดน้ำารปูแบบทีผ่า่นกระบวนการตรวจ
สอบประสทิธภิาพจากกลุม่ตวัอยา่งซึง่เปน็ผู้
บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงาน
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งมีความ
คิดเห็นว่ารูปแบบมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากนั้นแล้ว มา
จัดประชุมกลุ่มสนทนาเป็นครั้งที่ 2 โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาและ
บรหิารสถานศกึษา เพือ่ตรวจสอบยนืยนัรปู
แบบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คดิเห็นวา่รปูแบบมรีะดบัความเหมาะสมใน
การปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น และ
มรีปูแบบมรีะดบัความเปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัิ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงจาก (1) 
ด้านบุคคล (2) ด้านการเงิน (3) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา และ (4) 
ดา้นแหลง่เรยีนรู ้ตามลำาดบั การดำาเนนิการ
วจิยัตามข้ันตอนการวจิยั 6 ข้ันตอน ดงักล่าว 
ไดร้ปูแบบการระดมทรพัยากรทางการศกึษา
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสาน
ตอนล่าง ดังนี้

1. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ด้านบุคคล มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

สถานศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพผู้
บรหิารสถานศกึษา ครแูละนกัเรยีน ใหเ้ปน็ที่
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ศรทัธาแกผู่ป้กครอง ชมุชนและสาธารณชน มี
การพฒันาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และบคุลากรในสถานศกึษา ประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ผลงานของนักเรยีนและสถานศกึษา 
สร้างจิตอาสาให้เกิดแก่บุคลากรในสถาน
ศึกษาและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้
ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
กลุม่สถานศกึษาเครอืขา่ย การนำาภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่เขา้มามส่ีวนรว่มในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสรรหา คัดเลือก
บุคลากรท่ีมีคุณภาพตามแผนที่กำาหนดไว้ 
การมอบหมายงานแก่บุคลากรตามความรู้ 
ความสามารถโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สร้างขวัญ 
กำาลังใจ ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ประเมินผลการ
ดำาเนนิงานของสถานศกึษาเพือ่ปรบัปรงุและ
พัฒนา ใหบ้คุลากรในสถานศกึษามสีว่นรว่ม
ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การกำากบั 
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและนำาผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

2. การระดมทรัพยากรทางการศกึษา
ด้านการเงิน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

สถานศึกษาจัดทำาแผนการระดม
ทุนด้วยการจัดระบบการทำางานโดยเน้น
การมีส่วนร่วมการรายงานข้อมูลด้านงบ
ประมาณที่สถานศึกษาได้รับจากต้นสังกัด

และวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นด้านงบ
ประมาณในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแก่ผู้
เกีย่วขอ้ง สรา้งผลงานของสถานศกึษาใหเ้ปน็
ศรัทธาแกผู่ป้กครอง ชุมชนและสาธารณชน 
สร้างความสมัพนัธอั์นดกัีบชมุชนโดยการเขา้
ร่วมกิจกรรม ให้บริการและให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถาน
ศกึษา การเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองบคุลากรใน
สถานศกึษาดา้นการเปน็ผูใ้หท้ัง้ในดา้นความ
รู้และทรัพยากรต่างๆ สร้างความตระหนัก
รวมทั้งจิตสำานึกแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้
ปกครอง ชุมชนให้เห็นความสำาคัญในการ
จัดการศึกษา การมีศักยภาพของความเป็น
ผูน้ำาของคณะกรรมการดำาเนนิงานในการระดม
ทรพัยากรดา้นการเงนิ กำาหนดประเดน็หรอื
วตัถปุระสงคใ์นการขอรบัการสนบัสนนุตาม
ความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน กำาหนดกิจกรรม วิธีการ กลยุทธ์ 
ระยะเวลาดำาเนินการ การประชาสัมพันธ์
ของโครงการระดมทรัพยากรด้านการเงิน
ทั้งการระดมทุนประจำาปีและการระดมทุน
เฉพาะกจิ วเิคราะห์แหลง่เงนิทนุทีเ่ปน็บคุคล 
องคก์ร หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนและ
ระเบียบของแหล่งเงินทุนตลอดจนเงื่อนไข
การขอรับการสนับสนุน สร้างเครือข่าย
ของผู้ให้การสนับสนุนโดยใช้หลักการเชื่อม
โยงกับหน่วยงาน ความสามารถและความ
สนใจในการบริจาค การพัฒนาบุคลากร
ในการระดมทรัพยากรด้านการเงินกับผู้ที่มี
ประสบการณ์ ขอรับการสนับสนุนด้านงบ
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ประมาณจากบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สร้างแรงจูงใจให้บุคคล
หรือหน่วยงานเพื่อการบริจาค จัดทำาข้อมูล
สารสนเทศผู้ใหก้ารสนับสนนุอยา่งเปน็ระบบ
และสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรตผิูใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืบรจิาค จดั
ระบบการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้รายงานผลการดำาเนนิ
งานแกผู่เ้กีย่วขอ้ง สรปุ ปญัหา อปุสรรค และ
ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง

3. การระดมทรัพยากรทางการศกึษา
ด้านแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

สถานศกึษาจะตอ้งวางแผนรว่มกับ
ชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา สถานศึกษาเป็นผู้นำาและต้นแบบ
ในการพัฒนา อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในสถาน
ศกึษาและชมุชน สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วม
มือในการร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาน
ศึกษาและชุมชน จัดทำาข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนโดย
เนน้การมสีว่นรว่มของชมุชนในการใหข้อ้มลู
ของชมุชน พฒันาและอนรุกัษ์แหลง่เรยีนรูใ้น
สถานศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมที่ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน 
การจัดทำาทะเบียน คู่มือและประโยชน์ของ
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนอย่าง
เปน็ระบบ สง่เสรมิการจดักระบวนการเรยีน

รู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม
กับท้องถิ่นและวิถีชีวิตในชุมชน นำานักเรียน
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและ
ปฏิบตัติามระเบยีบการนำานกัเรยีนไปศกึษา
นอกสถานศึกษา นำานักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตามวิถีชีวิตในชุมชน ศาสนประเพณี
ในชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตามโอกาสที่เหมาะสม 
การกำากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
การกำากับ ติดตามและประเมินผลการให้
บริการของศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
แกช่มุชน รายงานผลการพฒันาและอนรุกัษ์
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนแก่ผู้
เกี่ยวข้อง สรุป ปัญหา อุปสรรค และร่วม
กันหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง

4. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ดา้นวสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยกีารศกึษา มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

สถานศกึษาจดัทำาแผนงาน โครงการ 
กจิกรรม โดยระบคุวามตอ้งการวสัดุอปุกรณ์
อย่างชัดเจน รายงานความขาดแคลนและ
ความต้องการจำาเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการบริหารงานและการ
จดัการเรยีนการสอนแกผู่เ้กีย่วขอ้ง การเปน็
ผูน้ำาดา้นการใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเพือ่การบรหิารจัดการ การนเิทศ
และการจดัการเรยีนการสอน ประชาสัมพันธ์
ผลงานของนกัเรยีนและสถานศกึษาดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยตีา่งๆ แกผู่ป้กครอง ชมุชนและ



93

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

สาธารณชน ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการ
ดา้นวสัดอุุปกรณข์องสถานศกึษา ดำาเนนิการ
จดัระบบการจดัซือ้ จดัจา้ง การควบคุม การ
เก็บรักษา การจำาหน่ายพัสดุตามระเบียบที่
กำาหนด และเน้นการมีส่วนร่วม ขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและวัสดุอุ
ปกรณอ์ืน่ๆ จากองคก์รหรอืหนว่ยงานตา่งๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ
ระบบเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ขอความรว่มมอืจากสถานศกึษา
เครอืขา่ยในการรว่มพัฒนาการเรยีนการสอน
ในด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ การส่งเสริม
และพฒันาคร ูนกัเรยีนในการใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมัย พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้
ทนัสมัยในการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนการสอน สง่เสรมิการนำาวสัดใุนท้องถิน่
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำา
ขอ้มลูสารสนเทศ การควบคมุ กำากบั ตดิตาม 
ประเมนิผลการใช้วสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยี
การศึกษาและทรัพยากรต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
เป็นปัจจุบัน รายงานผลการดำาเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องสรุปปัญหา อุปสรรค และร่วม
กันหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง

อภิปรายผล

การวจิยั เรือ่ง รปูแบบการการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ภาคอสีานตอนล่าง ผู้วจัิย
ได้ดำาเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบ โดยการใช้แบบสอบถามถามระดับ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบดัง
กลา่ว ซึง่ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 544 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏว่า รูปแบบการการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้
ฐาน ภาคอีสานตอนล่าง ใน 4 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตาม
ลำาดับดังนี้ (1) ด้านบุคคล (2) ด้านการ
เงนิ (3) ดา้นวสัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยกีาร
ศึกษา และ (4) ด้านแหล่งเรียนรู้ ผู้วิจัยนำา
มาอภิปรายผล ดังนี้

1. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ด้านบุคคล มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก และอยูใ่นลำาดับแรก 
ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่สถานศกึษาขนาดเลก็มขีอ้
จำากัดด้านบุคลากร เพราะการจัดสรรอัตรา
กำาลงัของกระทรวงศกึษาธกิารใชเ้กณฑก์าร
จดัสรรจำานวนบุคลากรตามจำานวนนกัเรยีน
เป็นเกณฑ์ จงึทำาใหม้ปีญัหาดา้นการขาดแคลน
ครู มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก ซึ่งส่งผล
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ต่อคุณภาพของผู้เรยีนเปน็อยา่งมาก ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการเปน็อนัดับแรก ต้องสง่เสรมิ
และพฒันาคณุภาพของครแูละนกัเรยีนใหมี้
คณุภาพเปน็ทีย่อมรบัและศรทัธาแกผู่ป้กครอง
และชมุชนโดยการสรา้งความตะหนกัและจิต
อาสาให้เกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชมุชน โดยเน้นการมีสว่นรว่มของชมุชน เชน่
การนำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นบคุคล และขอ
ความร่วมมือจากสถานศึกษาเครือข่ายหรือ
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ต้องสร้างขวัญ กำาลังใจให้กับบุคลากร ด้วย
การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำาเสมอ มีการ
นเิทศ กำากบั ตดิตามผลการปฏบิตังิานอยา่ง
เปน็ระบบและตอ่เน่ือง โดยใชห้ลกัธรรมมาภิ
บาลและแบบกัลยาณมิตร การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และนำาผลการ
ประเมนิมารว่มกนัพฒันาและปรบัปรงุในการ
พฒันาคณุภาพของสถานศกึษาสอดคลอ้งกบั
เพ็ญจันทร์ สินธุเขต (2553: สัมภาษณ์) ที่
เสนอวา่ ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
นัน้ ตอ้งใหค้วามสำาคญัดา้นบคุคลเปน็อนัดบั
แรก โดยการระดมความคิดจากบุคลากร
ในสถานศึกษาและสร้างความตระหนักให้
แก่บุคลากรในการร่วมสร้างคุณภาพของ
นักเรียนและคุณภาพของสถานศึกษา ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง และชุมชน 
และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(2547: 178) ที่กล่าวถึงความจำาเป็นและ
ความสำาคัญของบุคคลไว้ว่า 1) คนในฐานะ
เป็นองค์ประกอบสำาคัญขององค์การ องค์
ประกอบสำาคัญขององค์การได้แก่ ภารกิจที่
ต้องทำาตามวัตถุประสงค์แล้วจัดระบบงาน
เพื่อให้สามารถทำาภารกิจได้ตามเป้าหมาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และคนหรอืบคุลากรที่
มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเพยีงพอที่
จะปฏบิตังิาน 2) คนในฐานะทีเ่ปน็ทรพัยากร
การบริหารที่สำาคัญ ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากร
เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหาร
อื่นๆ 3) คนในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของกระบวนการบรหิาร 4) คนในฐานะเปน็
ภารกจิหนา้ทีด่า้นบรหิารของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา 5) คนในฐานะเป็นภารกิจการบริหาร
ที่สำาคัญ ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 8,9,10 พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบาย
ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ง
อยูใ่นฐานะผูใ้ชท้รพัยากรทางการศกึษา และ
ฐานะผูแ้สวงหาทรพัยากรทางการศกึษา จะ
ตอ้งใหค้วามสำาคญัทรพัยากรดา้นบคุคลเปน็
ลำาดับแรก ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และคุณภาพของสถานศึกษา 

2. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ด้านการเงิน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในลำาดับที่
สอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเงินหรืองบประมาณ 
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เปน็ปจัจยัหลกัสำาคญัในการบรหิารและการ
จดัการศกึษาของสถานศึกษาเพ่ือใหบ้รรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ตามที่
สถานศกึษากำาหนด แตเ่นือ่งจากการจดัสรร
งบประมาณในการบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศกึษานัน้ กระทรวงศกึษาธกิาร จดัสรร
งบประมาณตามจำานวนนักเรียน จึงทำาให้
สถานศกึษาขนาดเลก็ไดร้บังบประมาณคอ่น
ข้างน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้รยีนและสถานศกึษา ดงันัน้จงึจำาเปน็
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาขนาดเล็กจะต้องมี
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้านการ
เงินทั้งจากบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
ตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใหม้สีว่นรว่มใน
การสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจะต้อง
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นท่ี
ศรทัธาแกผู่ป้กครอง ชมุชนและสาธารณชน 
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
และเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
โดยร่วมเป็นคณะกรรมการดำาเนนิงานในการ
ขอรบัการสนบัสนนุจากแหลง่เงนิทนุตา่งๆ มี
การกำาหนดวธิกีาร กลยทุธใ์นการขอรบัการ
สนบัสนนุ จดัระบบการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในการดำาเนิน
งานตามโครงการ กจิกรรมตา่งๆ ของสถาน
ศึกษานั้น เงินหรืองบประมาณ เป็นปัจจัย
สำาคัญในการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม 
ต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่างบประมาณหรือเงินสามารถ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ สอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 25 -27) 
ที่ศึกษาวิจัยโครงการติดตามประเมินผล
ตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่มีผลมาจากการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ต่อหัวสำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
จากการเพ่ิมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว
สำาหรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้สถานศกึษา
มีการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการบริหารที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่มากกว่าเดิม ครู นักเรียน ผู้
ปกครองพึงพอใจ ถึงงบประมาณที่ให้จะไม่
เพียงพอ แต่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงสุด คุ้มค่า 
นกัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีนและการบรกิาร
ตา่งๆ ไดม้ากขึน้ ทำาใหส้ถานศกึษาสามารถ
พฒันาดา้นนวตักรรม เทคโนโลยแีละพฒันา
สภาพแวดลอ้ม แหลง่เรยีนรู ้นกัเรยีนมคีวาม
รู ้ความสามารถตามหลกัสตูรทีก่ำาหนดและ
นกัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคโ์ดยรวม
อยู่ในระดับดี 

3. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ดา้นวสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยกีารศกึษา มี
ความเป็นไปไดใ้นการปฏบิติัโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และอยูใ่นลำาดบัที่สาม ทั้งนีเ้ป็นเพราะ
ว่า วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษามี
ความสำาคญัตอ่การจดักระบวนการเรยีนการ
สอนและการบรหิารงานของสถานศกึษา ซึง่
สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการจัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาน้อยมาก 
จึงทำาให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
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สถานศกึษา ดังนัน้สถานศกึษาจงึตอ้งขอรบั
การสนับสนุนจากบุคคล องค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน ผูป้กครอง ชมุชน เชน่กนั ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาจะตอ้งเปน็ผู้นำาดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
ต่างๆ และให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ดา้นวสัดอุปุกรณข์องสถานศกึษา ขอรับการ
สนบัสนนุวสัดุอปุกรณใ์นการจดัการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และวัสดุอุปก
รณ์อืน่ๆ จากองคก์รหรอืหน่วยงานตา่งๆ ทัง้
ภาครฐั และเอกชน เพือ่แกป้ญัหาการมคีรไูม่
ครบชัน้และไมต่รงวชิาเอก และสง่เสรมิการ
จดัการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม
หรอืระบบเครอืขา่ยอืน่ๆ สง่เสรมิการนำาวสัดุ
ในทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน สง่เสรมิ
พัฒนาครแูละนกัเรยีนในการใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทันสมัย ถ้าสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเพียงพอ ก็จะส่ง
ผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 
สอดคล้องกับปรีชา คัมภีรปกรณ์ และคณะ 
(2545: 103 – 105) ทีก่ล่าวถงึวสัดอุปุกรณ์
การเรยีนการสอนหรือสือ่การสอน มบีทบาท
สำาคญั 2 ประการ คอื 1) บทบาทในฐานะที่
ชว่ยใหก้ารเรียนการสอนโดยวสัดุอุปกรณจ์ะ
ทำาหนา้ทีช่ว่ยหรือเสริมการเรียนการสอนของ
ผู้สอน ทำาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดทักษะ
และเจตคติตามจุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ 2) 
บทบาทในฐานะเป็นสื่อหลักหรือทำาหน้าท่ี

เป็นผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้ และสอดคล้อง
กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(2548: 1) ท่ีกล่าวถึงความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยี ไว้ว่า เทคโนโลยีนำาไปสู่การ
เปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ดา้น
อตุสาหกรรม การขนสง่ การสือ่สาร สำาหรบั
การศกึษาในโลกยคุปจัจบุนั นอกจากครจูะมี
บทบาทสำาคญัและตอ้งมกีารระดมความรว่ม
มอืจากทกุภาคสว่นมาชว่ยการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาแล้ว การนำาเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาสมยัใหมม่าใชใ้นการยกระดบัคณุภาพ
การศึกษา กมี็ความจำาเปน็อย่างหลีกเล่ียงไม่
ได ้ซึง่จะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจากเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 ท่ีมุ่งหวงัพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีคน
เก่ง และมีความสุข โดยบัญญัติให้มีการนำา
สือ่และเทคโนโลยทีางการศกึษามาใชใ้นการ
จดัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศัย เพือ่จะทำาใหก้ารจดัการศึกษาเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ด้านแหล่งเรียนรู้ มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน
ลำาดับที่สี่ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า แหล่งเรียนรู้มี
ความสำาคัญอย่างยิ่งในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่
รู ้ใฝเ่รยีน แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง สถาน
ศกึษาขนาดเลก็มขีอ้จำากดัดา้นงบประมาณใน
การจดัหาและจดัทำาแหลง่เรียนรู้ใหเ้พียงพอ
กับความต้องการของนักเรียน ดังนั้นสถาน
ศกึษาจะตอ้งขอความรว่มมอืกบัชุมชนในการ
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จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
และชมุชน สถานศกึษาจะต้องเป็นผูน้ำาและ
เป็นต้นแบบในการพัฒนา อนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน จัดทำา
ขอ้มลูสารสนเทศแหลง่เรยีนรูเ้พือ่ใหบ้รกิาร
แกน่กัเรยีนและชมุชน จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
การใชแ้หลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนและชมุชนตาม
บรบิทของสถานศึกษาและชมุชน ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากแหลง่
เรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและวิถี
ชีวิตในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี 
(2533: 166-167 อ้างถึงใน อดิศร เนาว
นนท์, 2550: 249-250)ได้กล่าวถึงความ
สำาคัญของแหล่งวิทยาการท่ีมีต่อการศึกษา
ทั่วไป ว่า 1) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แก่บุคคล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) ช่วยให้บุคคล
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) 
ช่วยกระจายโอกาสทางการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 
4) ช่วยให้การเรียนการสอนที่จัดขึ้นเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์5) ชว่ยใหก้ารเรยีนนา่ตืน้
เต้นน่าสนใจ 6) ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนในหลักสูตร 7) ช่วย
ประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษา 
และสถานศึกษาจะต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งแหล่ง
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนและชมุชน โดยเนน้ความรว่ม
มอืของทกุฝา่ยท่ีเกีย่วขอ้งในการร่วมพฒันา
แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับสำานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2545: 1) ทีใ่หแ้นวคดิวา่การจดัการเรยีนรู้

โดยใชแ้หลง่การเรยีนรู ้นกัเรยีนจะได้เรยีนรู้
จากประสบการณจ์รงิไดฝ้กึปฏบิตัหิาความรู้
และสรปุความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จนเป็นผูท่ี้คดิ
เป็นและเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เปน็การเรยีนรูท้ีม่คีวามสขุ เพราะได้มโีอกาส
เรียนรู้โดยการได้สัมผัสกับธรรมชาติ สังคม 
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ตรงต่อการดำารงชีวิต ได้เรียน
รู้ ได้ค้นพบความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือ
เรียนและครูก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปกับนักเรียนด้วยเป็นบรรยากาศการเรียน
รู้ที่มีความสุข 

ผลจากการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ
รูปแบบ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคอีสานตอน
ล่าง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการ
เงิน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีการศึกษา มีประเด็นสำาคัญ
ของแตล่ะองคป์ระกอบเกีย่วกบัแนวทางการ
ปฏบิตัใินการระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ใน 4 ด้าน ซึ่งนำามาอภิปรายได้ดังนี้

1. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ดา้นบคุคล พบวา่ การสง่เสรมิ สนบัสนนุให้
บคุลากรไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี 
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมาก
ทีส่ดุเปน็ลำาดบัแรก ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่บคุลากร
หรอืทรพัยากรดา้นบคุคล เปน็องคป์ระกอบ
ที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จของสถาน
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ศึกษา เพราะการที่สถานศึกษาจะบรรลุถึง
เปา้หมายไดส้ำาเรจ็นัน้ จะตอ้งอาศยับคุลากร
ทีม่สีมรรถนะ ทีเ่หมาะสมกบัวสิยัทศัน ์พนัธ
กจิ และเป้าหมายของสถานศกึษา บคุลากร
ในสถานศกึษาจะตอ้งมคีวามรู ้ทกัษะ ความ
สามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ที่จำาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก จะต้องส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำาเสมอ 
สอดคล้องกับสมคิด บางโม (2545: 164) 
ที่กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นกรรมวิธี
ตา่งๆ ท่ีมุง่เพิม่พนูความรู ้ความชำานาญ และ
ประสบการณเ์พือ่ให้บุคคลในหนว่ยงานหนึง่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้
อย่างดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีความหมายที่
จะพัฒนาทัศนคติ ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทางท่ีดีให้มีกำาลังใจ รักงานและให้มีความ
คิดที่จะหาทางปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ สุดา ทัพสุวรรณ 
(2552: 9) ที่กล่าวว่าในการพัฒนาคนนั้น 
องค์การจะต้องพยายามและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพของคน เพราะ
การพัฒนาบุคลากร เกิดจากปัจจัยดังต่อไป
นี ้1) ความตอ้งการขององคก์าร 2) เงือ่นไข
ขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ ของหนว่ยงาน
นัน้ๆ ซึง่การศกึษาสรา้งคนได ้2 แบบ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถของมนุษย์ (Manpower) 
หมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการทำา
งานนั้นๆ 2) ความเป็นมนุษย์ (Manhood) 

หมายถึงการสร้างความเป็นมนุษย์ 

2. การระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ดา้นการเงนิ พบวา่ การสรา้งเครอืขา่ยของผู้
ใหก้ารสนบัสนนุ โดยใชห้ลกัการเชือ่มโยงกบั
หนว่ยงาน ความสามารถ และความสนใจใน
การบรจิาคมคีวามเปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัใิน
ระดบัมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่ การทีส่ถาน
ศกึษาขนาดเลก็จะไดร้บัการสนบัสนนุหรอืการ
บรจิาคนัน้ คณะกรรมการดำาเนนิงานในการ
ระดมทรพัยากรดา้นการเงนิของสถานศกึษา 
จะตอ้งสรา้งหรอืหาเครอืขา่ย แหลง่ทนุทีค่าด
ว่าจะบริจาค และระบุกลุ่มผู้บริจาคทั้งจาก
บุคคล เช่น ศิษย์เก่า คหบดีทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชน สมาคม มูลนิธิต่างๆ หน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยการสรา้งเครอืขา่ย
นัน้จะตอ้งคำานงึถงึวา่กลุม่ทีค่าดวา่จะบรจิาค 
จะตอ้งมีความสมัพนัธกั์บสถานศกึษาแหง่นัน้ 
หรือเป็นผู้ที่เห็นความสนใจหรือเห็นความ
สำาคญัของการศกึษา มศีกัยภาพเพยีงพอใน
การบรจิาคเพียงใด สอดคล้องกบั สอดคล้อง
กับ เซลเลอร์ (Seiler, 2003: 41-48 อ้าง
ถงึใน นารรีตัน ์รกัวจิติรกลุ, 2549: 33-36) 
ที่กล่าวว่า ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้บริจาคจะมี
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ความเชื่อม
โยงกับหน่วยงาน 2) ความสามารถในการ
บริจาค และ 3) ความสนใจในภารกิจของ
หน่วยงานนั้นๆ 

3. การระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า การสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูป้กครอง และชมุชน
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เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่ง
เรยีนรูใ้นสถานศกึษาและชมุชน มีความเป็น
ไปได้ในปฏิบัติในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีข้อจำากัด
ในด้านบุคลากร และงบประมาณ ดังนั้นจึง
จำาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชน เพือ่ใหช้มุชนเกิด
ความศรัทธาตอ่สถานศกึษา และรกัทอ้งถิน่
ของตนเอง ซึ่งจะนำามาซึ่งความร่วมมือของ
ชุมชนในการร่วมการพัฒนาสถานศึกษาใน
ด้านต่างๆ สอดคล้องกับไพรัช อรรถกามา
นนท์ และ มัทนา โชควรวัฒนกร (2547: 
18-19) ทีไ่ดก้ลา่วถงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ชมุชน ทอ้งถิน่และสถานศึกษาในเชงิบวกจะ
ก่อประโยชน์ ดังนี้1) ประโยชน์ที่ชุมชนและ
ท้องถิ่นได้รับ ได้แก่ มีโอกาสภาคภูมิใจใน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา มีโอกาส
ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิจากสถานศกึษา ใช้
สถานทีข่องสถานศกึษาเปน็สถานทีป่ระกอบ
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ช่วยให้มีอาชีพ
ใหม่ๆ เกิดข้ึนในท้องถิ่นจากกิจกรรมของ
สถานศึกษา 2) ประโยชน์ที่สถานศึกษาได้
รับ ได้แก่ ช่วยให้ชุมชนรักสถานศึกษา ช่วย
ดูแลความปลอดภัยไม่ให้ทรัพย์สินเสียหาย 
ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
วสัดอุปุกรณแ์ละอาคารสถานทีท่ีจ่ำาเปน็จาก
ชุมชน ช่วยให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ และ ช่วยดูแลความ
ประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียน 
นักศึกษา 3) ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันได้แก่
ช่วยให้สถานศึกษาและชุมชนร่วมมือกันใน

การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเต็มท่ี และช่วย
ลดความเข้าใจผิดหรือขุ่นมัวอันอาจเกิดขึ้น
ได้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4. การระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
ศึกษา พบวา่ การดำาเนนิการจัดระบบการจัด
ซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การ
จำาหนา่ยพสัดุประจำาปตีามระเบยีบทีก่ำาหนด
และเน้นการมีส่วนร่วม มีความเป็นไปได้ใน
ปฏิบัติในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
การที่สถานศึกษาให้ความสำาคัญต่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาแก่คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาน
ศึกษาอย่างแท้จริงและเป็นไปตามบทบาท 
อำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 มาตรา 40 และตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 น้ัน
จะทำาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมีความตระหนักและเห็นความสำาคัญ
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
เมื่อได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้านพัสดุ
และสินทรัพย์ของสถานศึกษา จะได้ทราบ
ถึงความต้องการและความขาดแคลนวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงาน เมื่อทราบความ
ต้องการและความขาดแคลนของสถานศกึษา
ก็จะให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา 
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เปน็อยา่งด ีเพราะการมสีว่นรว่มเปน็การเปดิ
โอกาสใหบ้คุคลหรอืกลุม่คนเขา้มามสีว่นรว่ม
ในกจิกรรมของสถานศกึษาไมว่า่จะเปน็ทาง
ตรงหรือทางอ้อม สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ์ (2541: 6) ที่กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 1) การ
เขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย 2) การชว่ยเหลอืและทำา
ประโยชน์ 3) การรับผิดชอบ การให้บุคคล
มีสว่นร่วมนัน้ บคุคลจะตอ้งมสีว่นเกีย่วขอ้ง
ในการดำาเนนิการหรอืการปฏบิตั ิยอ่มทำาให้
บคุคลนัน้มคีวามผกูพนัตอ่กจิกรรมนัน้และ
มีความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้ 

 1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ
นำารูปแบบการระดมทรพัยากรทางการศกึษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ทรพัยากรดา้นบุคคล ทรพัยากรดา้นการเงนิ
ทรัพยากรด้านแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากร
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา 
ไปประยกุตใ์ชเ้พือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตัิ
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาด
เลก็ สามารถนำารปูแบบการระดมทรพัยากร

ทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก ใน 4 
ดา้น ไดแ้ก ่ทรพัยากรดา้นบคุคล ทรพัยากร
ดา้นการเงนิ ทรพัยากรดา้นแหลง่เรยีนรู ้และ
ทรพัยากรดา้นวสัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยกีาร
ศกึษา ไปประยกุตใ์ชใ้นการระดมทรพัยากร
ทางการศกึษา โดยเนน้การมสีว่นรว่มของทกุ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.3 สำานกังานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำารูปแบบการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้าน
บุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากร
ด้านแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา ไปเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้สถานศึกษาขนาด
เล็กใช้เป็นแนวทางในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยในการรูปแบบ
การระดมการระดมทรพัยากรทางการศกึษา
สูก่ารปฏบิตัขิองสถานศกึษาขนาดเลก็ ไปยงั
ภาคอื่นๆ ของประเทศ

2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานผู้ปกครอง และชุมชนในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา

2.3 ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการสรา้ง
เครือข่ายในการระดมทรัพยากรทางการศกึษา

2.4 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ระดมทรัพยากรทางด้านการเงินของสถาน
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ศึกษา เช่น เงินที่ได้จากการบริจาคหรือเงิน
ที่ได้จากการระดมจากผู้ปกครอง

2.5 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพรวมทั้งการสร้างจิตสำานึกใน
การใช้ทรัพยากรทางด้านการเงินอย่างคุ้ม
คา่หรอืมคีวามพอประมาณตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้
บริการทางด้านทรัพยากรแหล่งเรียนรู้หรือ
การสรา้งแหลง่เรยีนรูด้า้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่

2.7 ควรศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบเก่ียว
กบัรปูแบบการระดมทรพัยากรทางการศกึษา
ตามขนาดของสถานศึกษา เชน่ สถานศึกษา
ขนาดเลก็ สถานศกึษาขนาดกลางและสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
An administrative model of Chinese-teaching private school.

กรุณา เลิศพุฒิภิญโญ1, วิเชียร ชิวพิมาย2, สุภัทรา เอื้อวงศ์3, ประพัทธ์พงษ์ อุปลา4 

Karuna Lertputtipinyo1, Vichien Chiwapimai2, Supatha Urwongse3, Prapatpong Upala4

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพและปญัหาการบรหิารโรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจนีในประเทศไทย และเพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี 
วธิกีารวจิยัม ี5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) ศึกษาและวเิคราะหเ์อกสาร กรอบแนวคดิ 7s ของ 
Mc Kinsey แผนการศกึษาแหง่ชาต ิมาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2549 มาตรฐานการ
ประเมินภายนอกของ สมศ. 2) สัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้เลือกแบบเจาะจง และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จำานวน 8 คน เพื่อพัฒนารูป
แบบตามสมมุติฐานที่กำาหนดไว้ 3) การยืนยันรูปแบบ โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มอย่าง
เข้มข้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 19 คน ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของรูปแบบตาม
สมมตุฐิาน และปรบัปรงุรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจนีให้มคีวามสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ 4) นำารปูแบบทีไ่ด้รบัการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้ง สามารถนำาไปปฏบิตัไิดจ้ากผู้
เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนที่ 3 ไปทดลองปฏิบัติการบริหารจริงกับโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย โรง
เรยีนสิน่หมนิและโรงเรยีนบญุญวทิยาคาร ซึง่เปน็โรงเรยีนขนาดใหญ ่ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

ผลการทดลองพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ 
สามารถนำาไปสู่คุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้ โดยทั้ง 3 โรงเรียน มีความเห็นว่า 
รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีมคีวามเหมาะสม มคีา่  = 4.60 ประโยชน์
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มีค่า  = 4.57 ความเป็นไปได้มีค่า  = 4.48 และเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า1) ด้าน
ความเหมาะสม กลยุทธ์ของรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล 
กระจายอำานาจไปสู่ระดับปฏิบัติงาน มีทักษะในการจูงใจให้บุคลากรทุ่มเททำางาน มีความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้กท่กัษะทีจ่ำาเปน็ในการบรหิารของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารตอ้งมี
ความรู้ความเข้าใจนโยบายของโรงเรียน มีทักษะในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล และ
กลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างสถานศึกษา มีการกระจายอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การ
ตัดสินใจ แก่กรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารและบุคลากร มีคู่มือการปฏิบัติงานแสดงการมอบ
อำานาจหน้าที่ สายบังคับบัญชา มีความเหมาะสมมากตามลำาดับ 2) ด้านความมีประโยชน์ 
กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทำาแผนกลยุทธ์ แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
และจัดครูลงตามโครงสร้างการบริหาร มีประโยชน์มากที่สุด รองลงมาได้แก่กลยุทธ์ในการ
จัดโครงสร้างสถานศึกษามีการจัดทำาแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร จัดกลุ่มงานสายบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีคู่มือครูแสดงการมอบหมายอำานาจหน้าที่ และระบบที่ใช้ในการบริหาร
โรงเรยีน มีการจดัโครงสรา้งการบรหิารทีเ่ปน็ระบบ มรีะบบประกนัคณุภาพภายในภายนอก 
มีประโยชน์มากตามลำาดับ 3) ด้านความเป็นไปได้ กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการ
ควบคมุกลยทุธ ์มคีวามเปน็ไปไดม้ากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้กก่ารเลอืกบคุลากรรว่มปฏบิตังิาน
ในสถานศกึษา บคุลากรใหค้วามรว่มมอืในการทำางาน มคีวามสามคัค ีมมีนษุย์สัมพนัธ ์เสีย
สละ อดทน มีวินัย และกลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างสถานศึกษา โครงสร้างการบริหารมี
ระบบการทำางานทีมุ่ง่เนน้ใหท้กุฝา่ยมสีว่นรว่มในการบรหิารมคีวามเปน็ไปไดม้ากตามลำาดบั

สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
สามารถนำาไปใช้เป็นรูปแบบในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้

5) ปรับปรุงรูปแบบจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองในขั้นที่ 4 เป็นครั้งสุดท้าย  
นำามาเขียนรายงานผลการวิจัย

ผลการวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน มี 7 องค์ประกอบ 
คือ (1) กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา (2) กลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างสถานศึกษา (3) 
ระบบที่ใช้ในการบริหารโรงเรียน (4) รูปแบบการบริหารของผู้บริหาร (5) ทักษะที่จำาเป็นใน
การบริหาร (6) วิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและ (7) การเลือกบุคลากรร่วม
ปฏบิติังานในสถานศึกษา โดยมขีัน้ตอนประกอบดว้ย (1) ศกึษาและวเิคราะหเ์อกสาร กรอบ
แนวคิด 7s ของ Mc Kinsey (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่ได้เลือก
แบบเจาะจง (3) การยืนยันรูปแบบโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มอย่างเข้มข้น (4) นำารูป
แบบท่ีสมบูรณจ์ากการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งไปทดลองปฏบิตักิารบรหิารกบัโรงเรยีน
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เอกชนสอนภาษาจีน และ (5) นำารูปแบบที่ได้จากการทดลองในขั้นที่ 4 ปรับปรุงและเขียน
รายงาน โดยพบว่ารูปแบบ มีความเหมาะสม มีประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพได้ 

คำาสำาคัญ: รูปแบบ การบริหาร โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

Abstract

The purpose of this research was to study the conditions and problems 
of administration Chinese-teaching private school in Thailand and to develop a 
model of administrative of Chinese- teaching in private school.

Method of the research comprises of five steps:

1) Studied and analyzed the Mc Kinsey 7s framework, National education 
plan, ways to start up education development plan of education organization,  
standard national of education (2006), standard evaluation by the Office of 
National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization).

2) Conducted in-depth interviews of eight specific public figures with 
knowledge and expertise regarding Chinese-teaching private school management.

3) Arranged intensive group discussions where by nineteen specialists 
scrutinized the hypothetical model to verify its validity and reliability and then 
upon the model of administrative Chinese-teaching private school towards more 
complete in details.

4) Implemented the complete administrative model of Chinese-teaching 
private school which had been reliably validated by the specialists from step no.3 
for its accuracy suitability, possibility and can be put into practice beneficially 
at Huakhiew Wittayalai school, Xingmin school and Bunyawittayakarn school, 
which large size school, medium size school and small size school. Experiment 
revealed a of administration Chinese private school as quality was appropriate, 
beneficial and possible and can bring about to the quality Chinese private school. 
By three schools, there is an opinion that; a model of administrative Chinese 
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private school was suitability is valuable = 4.60 the advantage is valuable  
= 4.57 the possibility is valuable =4.48 and lead consider as the following a 

model of administrative Chinese-teaching private school revealed. Consider the 
following aspects.

(1) Suitability part: A model of Administrative strategy, Managed by the 
principles of good governance Decentralized to the operational level. Skill to moti-
vate staff to work hard. Are most appropriate. Followed by the skills required in the 
administration of the administrator. Understand school policies. Skills of Academic 
Administration. Personnel, Strategies to restructure the school. Decentralization 
Responsibility to The Charity Commission administrator and  staff. A practical 
guide to show authority. Chain of command. 

(2) Advantage part: strategy to development school, set strategic plan, 
strategy into action, the most useful According to the teachers and administra-
tion. Followed by a structured school strategy in the management structure of a 
work, the clear command line. The operation manual to show power of attorney 
and the system of administrative. The system of the management structure. The 
external quality assurance system. many benefits respectively

(3) Possibility part: strategy to development school, to control strategy is 
the most possibility. Followed by the selection of personnel to work in school, 
cooperate, unity, Relationship, Sacrifice, Patient, Discipline, and strategies to 
restructure the school. In order to the management system focused on all par-
ties involved in the management of the many possibilities. In conclusion, an 
administrative model of Chinese-teaching private school. That researchers have 
developed can be used as a model for the management of Chinese-teaching 
private schools. 

5) Updating of data from experiments in the step four to writing the 
research report.

An Administrative model of Chinese – teaching private school composes 
7 elements. (1) develops school strategy. (2) School structure’s strategy. (3) 
School administration system. (4) School administration style. (5) Administration 
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บทนำา

การจัดการศึกษาของเอกชนนับว่า
มคีวามสำาคญัต่อการพฒันาคนและประเทศ
ชาต ิสามารถชว่ยแบง่เบาภาระในการจดัการ
ศกึษาของชาตไิด้เปน็อย่างมาก ด้วยเหตนุีร้ฐั
จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เอกชน และได้กำาหนดไว้ในกฎหมายสำาคัญ 
คอื รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 43 ใหก้ารจดัการศกึษาของรฐั
ตอ้งคำานึงถึงการมสีว่นรว่มของเอกชน มาตรา 
81 กำาหนดใหรั้ฐตอ้งสนบัสนนุเอกชนจดัการ
ศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 80 ตอนหนึง่กลา่ววา่ สง่เสรมิ
และสนบัสนนุเอกชนจดัและมสีว่นรว่มในการ
จดัการศกึษา เพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพ
การศกึษาใหเ้ทา่เทยีมและสอดคลอ้งกบัแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ด้านการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
เอกชน การช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการ
ศึกษา ของรัฐ จากรายงานผลการประเมิน
การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่โรงเรยีนเอกชนชว่ย
ลดภาระงบประมาณของรัฐในการจัดการ
ศึกษาของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยรวม 
เมื่อพิจารณาจากงบประมาณประจำาปีของ
กระทรวงศึกษาธิการปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 
41,083,856,900 ลา้นบาท โรงเรยีนเอกชน
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐานถงึ 4,053,414,500 ลา้น
บาท และหากพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 
2552 -2553) โรงเรียนเอกชนได้ช่วยแบ่ง
เบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาข้ันพื้น
ฐานถงึ 46,185,600,900 ลา้นบาท (แผน
ปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร) 

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเป็น

needed skill. (6) Share value of staff. (7) Select staff for school. By use step 
(1) Studied and analyzed the Mc Kinsey 7s framework. (2) Interview selected  
Chinese –teaching private school’s administrator. (3) Verify model by focus group. 
(4) Try out complete model with Chinese private school. (5) Research results for 
an Administrative model of Chinese-teaching private school revealed a matured 
model was accurate, appropriate, beneficial and possible then can be valuable 
development Chinese private school as quality.

Keywords: Model, administrative, Chinese private school.
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โรงเรียนเอกชนอีกประเภทหนึ่งที่มีความ
สำาคญัตอ่การจดัการศึกษา ซึง่อยูภ่ายใตก้าร
กำากบัของมลูนิธิและหรอืสมาคม และอยูใ่น
สงักดักองโรงเรยีนนโยบายพเิศษ สำานกับรหิาร
งานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน

การเรียนภาษาจีนในประเทศไทย 
นอกจากจะได้รับการเรียนรู้ทางด้านภาษา
แลว้ ยงัไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และวิถีชีวิตแบบจีนด้วย เครื่อง
มือที่สำาคัญที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน ที่
นอกจากครอบครัวแล้ว ก็คือโรงเรียนจีน
หรือโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในปี 
พ.ศ. 2518 ประเทศไทยและประเทศจีนได้
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
กันขึ้น การเรียนการสอนภาษาจีนก็ยังไม่
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเสรี ทั้งนี้เกิดจาก
การเปลี่ยนรัฐบาลจาก หม่อมราชวงศ์ คึก
ฤทธิ ์ปราโมช เปน็รฐับาลของ นายธานินทร ์
กรัยวิเชียร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 
2519 ได้วางกรอบการสอนภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้สอนสัปดาห์ละ 
5 ชั่วโมง ทั้งที่ก่อนปี พ.ศ. 2518 โรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจนีสามารถจดัการสอนได้
ไม่เกนิ 6 ช่ัวโมงตอ่สปัดาห์ แตไ่มอ่นญุาตให้
เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนเพิ่มใหม่ต่อมาปี 
พ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปัน
ยารชุน มีมติให้โรงเรียนเอกชนสอนภาษา
ต่างประเทศได้อย่างเสรี ภาษาจีนจึงได้รับ
การยกระดับเทียบเท่าวิชาภาษาต่างประเท
ศอืน่ๆ (ผุสด ีคตีวรนาฏ, 2555: สมัภาษณ)์ 
และเมือ่ประเทศจีนมบีทบาทสำาคญัในสังคม

โลก ก็ทำาให้รัฐบาลไทยส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีนอย่างจริงจัง ในปัจจุบัน
นี้ ภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าภาษาต่าง
ประเทศอืน่ๆ จากกระแสความนยิมของการ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ก่อ
ให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย สามารถสรุป
ได้ดังนี้ (ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551)

1) ความต้องการเรียนภาษาจีนมี
มาก เกินกว่าที่โรงเรียนจีนจะรับได้ เห็นได้
จากการเปดิสอนภาษาจนีในโรงเรียนตา่งๆ 
ทั้งของรัฐและเอกชน หรือการส่งนักเรียน
นกัศกึษาไปเรยีนตอ่ในประเทศจนี มจีำานวน
นกัเรยีนไทยทีศ่กึษาตอ่อยูใ่นอนัดบัที ่4 รอง
จากเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

2) ประสิทธิผลการเรียนต่ำา ผู้เรียน
จำานวนมากไมส่ามารถนำาความรูไ้ปใชป้ระโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ขาดแคลนครูผู้สอน กระทรวง
ศึกษาธิการต้องขอครูอาสาสมัครชาวจีนมา
จากทางการจีนจำานวนกว่า 1,000 คนใน
แตล่ะป ีให้มาชว่ยสอนในระดบัตา่งๆ ตัง้แต่
ชั้นประถมศึกษา มัธยม และอาชีวศึกษา 

4) แบบเรยีนทีใ่ชใ้นประเทศไทยขาด
ความเหมาะสม แบบเรียนที่นิยมใช้ ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอก
ระบบ ต่างใช้แบบเรียนที่สอนนักเรียนต่าง
ชาติในประเทศจีน 
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5) วิธีสอนไม่สามารถตอบสนอง
ความสามารถของผูเ้รยีน ครผููส้อนขาดเทคนคิ
การสอนที่จะดงึดดูให้ผูเ้รยีนตั้งใจเรยีนและ
สนใจเรียนภาษาจีน 

“โรงเรยีนจนี” ถอืวา่เปน็ตน้แบบการ
เรียนการสอนภาษาจีน เนื่องจากโรงเรียน
ส่วนใหญ่ เปิดทำาการสอนยาวนานมากว่า 
50 ป ีมนีกัเรยีนประมาณ 93,883 คน สว่น
โรงเรยีนรฐัและเอกชนเพิง่เปดิการเรยีนการ
สอน หลงัจากทีภ่าษาจนีถกูกำาหนดใหเ้ปน็หนึง่
ในวชิาสอบเขา้มหาวทิยาลยั ในป ีพ.ศ. 2541 
ปจัจบุนัมนีกัเรยีนท้ังสิน้ประมาณ 250,000 
คน รวมนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 328,700 คน

การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีบงัคบัใหน้กัเรยีน
ทกุคนเรยีน โดยเนน้ในระดับประถมศกึษา มี
ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 5 ชั่วโมง หรือ 
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความแตกต่างของ
ชั่วโมงเรียนนี้ ขึ้นอยู่กับการให้ความสำาคัญ
ของผูบ้รหิารโรงเรียน ส่วนในโรงเรียนรัฐเน้น
สอนในระดบัมธัยมศกึษา เปดิวชิาภาษาจนี
เป็นวิชาเลือกเสรีหรือกิจกรรมชุมนุม แต่ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนทีม่ี
ความพรอ้ม จะเปดิแผนการเรยีนใหน้กัเรยีน 
เลือกเรียน โดยส่วนมากเปิดสอน 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

โรงเรียนเอกชนจัดการสอนภาษา
จีนเช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนสอนภาษา
จีน แต่โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จัด

สอนวชิาภาษาจนีตามหลกัสตูรสถานศกึษา
เช่นเดียวกับ วิชาภาษาอังกฤษทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำาหรับ
โรงเรยีนเอกชนจดัสอนภาษาจนี สอนภาษา
จนีเป็นวชิาเสรมิและในระดบัมธัยมศึกษาจดั
เปน็วชิาเลอืกเสร ีดว้ยความแตกตา่งของการ
ให้ความสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษา
จีน และโรงเรียนเอกชนจัดสอนภาษาจีน 
ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากร กล่าวคือ 
การเรยีนไมม่ีความตอ่เนือ่ง เพราะโรงเรียน
เอกชนจะใหค้วามสำาคัญระดบัประถมศกึษา 
ส่วนโรงเรียนรัฐจะเน้นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การเรียนภาษาจีนจึงขาดหาย
ไปช่วงกลางในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น ซึ่งนำาไปสู่การเสียเวลาต้องมาเร่ิมต้น
เรียนใหม่ เม่ือเปล่ียนระดับช้ันหรือเปล่ียน
โรงเรียน นักเรียนไม่สามารถพัฒนาความรู้
ต่อยอดทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
จะเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ก็ต้อง
เร่ิมตน้ทีศ่นูยใ์หม่ทกุคร้ังจึงเปน็การสญูเปลา่ 
(รณพล มาสันติสุข, 2552: ออนไลน์) 

ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนภาษา
จีนในประเทศไทยมีทั้งหมด 126 โรงเรียน 
กระจายอยูท่ัว่ทกุภาคของประเทศไทย จาก
การจดัประชมุเชงิปฏิบัตกิารการเรยีนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยของศูนย์จีนศึกษา 
สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
สรปุดา้นการบรหิารจดัการในทกุๆดา้นของ
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีวา่ ยงัไมป่ระสบ
ความสำาเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้แล้ว การ
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ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัโรงเรยีนเอกชนสอนภาษา
จีนปรากฏว่ามีจำานวนจำากัด 

ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจนี ทีจ่ะได้มรีปูแบบการบรหิารโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจีน เป็นต้นแบบในการ
จดัการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน

วิธีการดำาเนินวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) และเชิง
ปรมิาณ (quantitative research) มข้ัีนตอน
การดำาเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์
เอกสาร กรอบแนวคิด 7s ของ Mc Kinsey 
แผนการศกึษาแหง่ชาต ิภายใตบ้ทบญัญตัขิอง
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิแนวทาง
การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ทางการศึกษา ทั้งในระดับกระทรวง เขต
พืน้ที ่และสถานศกึษา มาตรฐานการศกึษา
ของชาต ิพ.ศ. 2549 มาตรฐานการประเมนิ

คุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐานการ
ประเมนิคณุภาพของสำานกับรหิารงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยได้
รวบรวมเนือ้หาแตล่ะมาตรฐานมาวเิคราะห ์
และรปูแบบการบรหิารทีมี่ผูว้จิยัไวแ้ล้ว เพือ่
นำามากำาหนดกรอบแนวคิด ใหส้อดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ของรูปแบบตามสมมุติฐานที่
ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ทีไ่ดเ้ลอืกแบบ
เจาะจง และผูท้รงคณุวุฒ ิซึง่เปน็ผูเ้ช่ียวชาญ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ที่
ประกอบด้วย

1. ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 4 คน ไดแ้ก ่
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนภาษา
จีน ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีนกรุงเทพมหานคร ประธานเครือ
ขา่ยโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนีภาคตะวนั
ตก ประธานชมรมโรงเรยีนเอกชนสอนภาษา
จีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 4 คน 
ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียนประชาวิทย์ ผู้
อำานวยการโรงเรียนเผยอิง ผู้อำานวยการ
โรงเรยีนวฒุวิทิยา ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนปว้ยฮัว้ 

ขัน้ตอนที ่3 การยนืยนัรปูแบบ โดย
การจดัประชมุสนทนากลุ่มอยา่งเขม้ขน้ เพ่ือ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันความถูกต้องของรูป
แบบตามสมมุติฐาน ที่ผู้วิจัยได้นำาเสนอ ใน
ขั้นนี้ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 19 
คน เป็นกลุ่มนักวชิาการ ผู้ทรงคุณวฒุ ินายก
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สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจนี ประธาน
กรรมการบริหารชมรมโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจนีประจำาภาคตา่งๆ ผู้บริหารโรงเรียน 
และผู้ที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญที่
เข้ารว่มประชมุทัง้หมดทีก่ลา่วมานี ้ไดต้รวจ
สอบยืนยันความถูกต้องของรูปแบบตาม
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามขั้นตอน
ที่ 2 โดยในการประชุมสนทนา ผู้วิจัยได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรูป
แบบ โดยการวิพากษ์ร่างรูปแบบสอบถาม 
เป็นการประเมินรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่
จะระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ใน
การปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจนีใหม้คีวามสมบรูณแ์ละ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 นำารูปแบบที่สมบูรณ์
จากการตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสม มีประโยชน์ และความเป็นไปได้ 
จากผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนที่ 3 ไปทดลอง
ปฏิบัติการบริหารด้วยวิธีตรวจสอบราย
ละเอียด และการดำาเนินการกับรูปแบบที่
พฒันาขึน้กบัโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี ที่
ผา่นการประเมนิภายนอกรอบสองแลว้จาก 
สมศ. ในระดับดีมาก ประกอบด้วยโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก อย่างละ 
1 โรงเรียน ดังนี้ 1 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียนสิ่นหมิน 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และ 3 โรงเรียน
ฮั้วเคี้ยววิทยาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ประเมินผลการทดลองรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน โดยการเก็บ
ข้อมูลจากโรงเรียนที่ไปทดลองปฏิบัติการ
บรหิารในดา้น 1) ความเหมาะสม 2) ความ
มีประโยชน์ 3) ความเป็นไปได้

ข้ันตอนท่ี 5 ปรับปรุงรูปแบบจาก
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองในขั้นที่ 4 เป็น
ครั้งสุดท้าย และนำามาเขียนรายงานสรุป
ผลการวิจัย

ผลการศึกษา

จากผลการศึกษา ที่มีรายละเอียด
การทดลองปฏิบัติการบริหารรูปแบบ องค์
ประกอบของรูปแบบ และการนำาไปใช้ ข้อ
จำากัดในการใช้รูปแบบ รูปแบบที่ได้ และได้
นำาไปทดลองปฏิบัติการกับโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจนี ทีโ่รงเรยีนฮัว้เคีย้ววทิยาลยั โรง
เรียนสิ่นหมิน และโรงเรียนบุญญวิทยาคาร 
และได้ผลสรุปของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน โดยกำาหนดรูปแบบ
การบริหารตามกรอบแนวคิด 7s ของ Mc 
Kinsey เป็นกรอบในการพิจารณาและการ
วางแผน เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
สถานศึกษา ที่ประกอบด้วยตัวแปรที่ต้อง
ศึกษา 7 ตัวแปร โดยการประสานองค์
ประกอบทั้ง 7 ให้สอดคล้องประสานกัน 
และตัวแปรแต่ละตัวมีความสำาคัญต่อการ
บริหาร เริ่มต้ังแต่การกำาหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
พจิารณาโครงสรา้งของสถานศกึษา ระบบที่
ใชใ้นการบรหิารโรงเรยีน รปูแบบการบรหิาร



113

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

ของผู้บริหาร ทักษะที่จำาเป็นในการบริหาร
ศึกษา วิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในสถาน
ศึกษา การเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานใน
สถานศกึษา เพือ่นำาไปสูก่ารคน้หารูปแบบการ
บรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี โดยทกุ
องค์ประกอบของรูปแบบได้กำาหนดปรัชญา 
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และวตัถุประสงคไ์วช้ดัเจน

องค์ประกอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่การ
กำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
ดว้ยการจดัทำาแผนพัฒนาโรงเรยีน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อนำาไป
สู่การกำาหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และแปลงกลยุทธ์ไปสู่
การปฏบิตั ิและจดัทำาแผนปฏบิตักิารประจำาป ี
ทัง้ระยะส้ัน ระยะยาว จดัครบูคุลากรลงตาม
โครงสร้างการบริหารได้เหมาะสมกับความ
รู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน จัดให้ครูได้รับการพัฒนา และ
พฒันากรรมการบรหิารมลูนธิฯิ ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการบรหิารโรงเรยีน ดำาเนนิ
การตามแผนแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อ
เนื่อง โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

องค์ประกอบที ่2 กลยทุธใ์นการจัด
โครงสรา้งของสถานศกึษา การจดัโครงสรา้ง
การบรหิาร คณะกรรมการมลูนธิฯิ ประกอบ
ดว้ย ผูท้รงคณุวุฒ ิและผู้แทนจากหลายสาขา
อาชีพ มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแสดงการ
มอบหมายอำานาจหน้าที่ และลำาดับขั้นของ
การบงัคบับญัชา มีการกระจายอำานาจการบริ

หารหนา้ท่ี ความรบัผดิชอบและการตดัสนิใจ
ไปใหก้รรมการบริหารมลูนธิฯิ และบคุลากร
ทุกฝ่าย มีการจัดทำาแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารที่แสดงถึงการจัดกลุ่มงาน สายการ
บังคับบัญชา มีระบบการทำางานที่มุ่งเน้นให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร 

องค์ประกอบที่ 3 ระบบที่ใช้ใน
การบริหารโรงเรียน โรงเรียนมีกลยุทธ์ใน
การจัดระบบที่สามารถกำาหนดมาตรการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความโปร่งใส ใน
การบริหารจัดการทุกด้าน มีการจัดระบบ
ประกนัคณุภาพภายในและภายนอกอยา่งมี
ประสทิธิภาพ จดัโครงสร้างการบริหารทีเ่ปน็
ระบบมีการแบ่งเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารจัดการ
ทุกด้านมีกระบวนการบริหารทรัพยากร (ผู้
บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร) ตาม
แผนพัฒนาโรงเรยีน โดยมรีะบบการกำาหนด
มาตรฐาน การบรหิารงานธรุการ การเงนิการ
บญัช ีการพสัดุ และงานอาคารสถานที่ การ
ประชาสมัพันธ ์และการสรา้งความสมัพันธ์
กับชุมชนท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีการจัด
เก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีความครอบคลุม
และทันต่อการใช้งาน และจัดระบบควบคุม
งาน ทีม่คีวามยดืหยุน่ไดต้ามสภาพแวดลอ้ม
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

องคป์ระกอบที ่4 รปูแบบการบรหิาร
ของผูบ้รหิารในสถานศกึษา ผูบ้รหิารบรหิาร
โดยหลกัธรรมาภบิาล ยดึความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสม ความโปร่งใส ความยตุธิรรม ความ
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รบัผดิชอบ ความคุม้คา่ มทีกัษะในการจงูใจ
ให้บุคลากรทุ่มเทในการทำางานอย่างเต็ม
ศักยภาพ ผู้บริหารต้องมีความเด็ดขาด ถือ
เรื่องระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
เปน็หลกัในการดำาเนนิงาน มกีารกระจายอำา
นาจไปสู่ระดับปฏิบัติงาน โดยมอบอำานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
โดยตรง เช่น บริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดให้
ครู บุคลากร สามารถตัดสินใจในงานที่รับ
ผิดชอบและเกิดความเข้าใจร่วมกันในวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

องคป์ระกอบที ่5 ทกัษะทีจ่ำาเปน็ใน
การบรหิารจดัการในโรงเรยีน ผูบ้รหิารมทีกัษะ
ความเป็นผู้นำาด้านการบริหารจัดการที่ดี มี
ทกัษะในการบริหารงานวิชาการ งานกจิการ
นกัเรยีนและมมีนษุยส์มัพนัธท์ีด่ ีมทีกัษะใน
การสือ่สารจงูใจใหบ้คุลากรทกุคนเกดิความ
เข้าใจร่วมกันในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้า
หมายของโรงเรยีน มทีกัษะกระบวนการทีม่ี
ระบบในการวางแผน จดัทำากลยทุธเ์หมาะสม
กบัสภาพของโรงเรยีน มทีศิทางการพฒันาที่
ชดัเจน และมแีผนปฏบิตักิารประจำาปทีีเ่ปน็ก
รอบในการบรหิารงานอยา่งมคีณุภาพ มคีวาม
รู้ ความเข้าใจ นโยบาย ระบบงบประมาณ 
อำานาจหนา้ที ่ระเบยีบการคลงั วสัดแุละการ
เงิน มีทักษะการบริหารจัดการโรงเรียนใน
ทกัษะดา้นเทคนคิ (Technical Skills) ทกัษะ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Skills) ทักษะ
ด้านประสมแนวความคิด (Conceptual 
Skills) มาบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร 
งานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป

ของโรงเรียน

องคป์ระกอบที ่6 วสิยัทศันร์ว่มของ
บคุลากรในสถานศกึษา บคุลากรในโรงเรยีน
ทุกคนมีความมุ่งม่ันในอันที่จะสร้างความ
สำาเรจ็ และชือ่เสยีงใหก้บัโรงเรยีน วสิยัทศัน์
ของสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่น
ไปของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในภายนอก
สถานศกึษา ผูบ้รหิารมวีธิกีระตุน้ใหบ้คุลากร
มีวิสัยทัศน์ โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคดิสรา้งสรรค ์และคา่นยิมรว่มกนั เพือ่
ใชเ้ปน็เครือ่งกระตุน้ สรา้งจติสำานกึ โนม้นา้ว
ให้บุคลากร เกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน เรียนรู้ร่วมกัน มีการส่ือสารให้
บคุลากรเกดิการรบัรู ้และเขา้ใจวตัถปุระสงค ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน

องค์ประกอบที ่7 การเลอืกบคุลากร
รว่มปฏบิตังิานในสถานศกึษา ในการวางแผน
บุคคล ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการคาดคะเน
จำานวนบุคลากรที่ต้องการ สามารถสรรหา 
คดัเลือกคร ูบุคลากรตามความรู ้ความถนัด 
และความสามารถ สง่เสรมิใหค้รแูละบคุลากร
ทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในตำาแหน่ง
หนา้ทีก่ารงาน สถานศกึษามกีารประเมนิผล
งานที่ปฏิบัติ ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ 
กำาหนดเกณฑ ์คณุสมบตัขิองบคุลากร ทีต่รง
กบัลกัษณะงานทีช่ดัเจนได ้ดว้ยการคดัเลอืก
บคุลากรเขา้ทำางานดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
เชน่ การสอบคดัเลอืก สมัภาษณ ์ทดลองงาน 
จัดสวสัดิการท่ีเป็นการเสริมสร้างขวญั กำาลงั
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ใจในการทำางาน จดัใหม้กีารพฒันาความเป็น
มืออาชีพของครู บุคลากรมีความสามัคคี มี
มนุษย์สัมพันธ์ เสียสละอดทน และมีวินัย

อภิปรายผล

หลังจากการนำารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนไปทดลอง
ปฏิบัติการจริงกับโรงเรียนฮ้ัวเค้ียววิทยาลัย 
โรงเรยีนสิน่หมนิและโรงเรยีนบญุญวทิยาคาร 
พบว่าทั้ง 3 โรงเรียนมีความเห็นว่ารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมี
ความเหมาะสมมีค่า  = 4.60 ค่า S.D. = 
0.13 ความมีประโยชน์มีค่า  = 4.57 ค่า 
S.D. = 0.19 ความเปน็ไปไดม้ีคา่  = 4.48 
ค่า S.D. = 0.17 

สรปุไดว้า่ โรงเรยีนขนาดใหญ ่ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ต่างมีความเห็นว่า รูป
แบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษา
จีน ที่ผู้วิจัยนำาเสนอ มีความเหมาะสม มี
ประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ในระดับ
มากที่สุด โดยมีองค์ประกอบตามรายด้าน
สามอันดับแรกดังนี้คือ 

- ด้านความเหมาะสม 1) รูปแบบ
การบรหิารของผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 2) รองลงมาได้แกท่กัษะทีจ่ำาเปน็ในการ
บริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 3) กลยุทธ์ใน
การจดัโครงสรา้งสถานศกึษามคีวามเหมาะ
สมมากตามลำาดับ 

- ดา้นความมีประโยชน ์1) กลยทุธ์ใน
การพัฒนาสถานศึกษาด้านความมปีระโยชน์

มมีากทีส่ดุ 2) รองลงมาไดแ้กก่ลยทุธใ์นการ
จัดโครงสร้างสถานศกึษา 3) ระบบท่ีใชใ้นการ
บริหารโรงเรียนมีประโยชน์มากตามลำาดับ 

- ดา้นความเป็นไปได ้1) กลยุทธใ์น
การพัฒนาสถานศกึษามคีวามเป็นไปไดม้าก
ที่สุด 2) รองลงมาได้แก่การเลือกบุคลากร
ร่วมปฏบิติังานในสถานศึกษา 3) กลยุทธใ์น
การจดัโครงสรา้งสถานศกึษามคีวามเปน็ไป
ได้มากตามลำาดับ

จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุป
ไดว้า่ รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจีน มีความเหมาะสม มีประโยชน์ มี
ความเปน็ไปได ้สามารถนำาไปใชไ้ดกั้บโรงเรยีน
เอกชนสอนภาษาจีน 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอดัง
ต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และ
ด้านการพัฒนา

1) สำานกับรหิารงานคณะกรรมการ
บริหารส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองโรงเรียน
นโยบายพิเศษ ควรนำารูปแบบจากงานวิจัย
นี้ ไปดำาเนินการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจนีใหมี้รูปแบบการบริหารทีมี่คุณภาพ 
อย่างทั่วถึงทุกโรงเรียน

2) สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอนภาษา
จนี สมาคมครจูนี ชมรมโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจนีประจำาภาคตา่งๆ ควรนำารปูแบบนี้
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ไปพัฒนาและขยายผลไปสู่โรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีนอย่างทั่วถึง

3) ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษา
จีน (คณะกรรมการ ผู้อำานวยการ คณะครู) 
เห็นความสำาคญัของการพฒันาโรงเรยีน โดย
มีรูปแบบการบริหารที่มีคุณภาพเป็นกรอบ
ในการพัฒนา

4) ในการนำารูปแบบไปใช้ให้ปฏิบัติ
การตามรูปแบบโรงเรียนเอกชนสอนภาษา
จีนตามภาพประกอบ

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ

1) สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอนภาษา

จนี สมาคมครจูนี และชมรมโรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจนีประจำาภาคตา่งๆ ควรจดัใหม้ี
การประชุมสัมมนาและอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในเรื่องการ
บริหารรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ

2) จัดประชุมสัมมนาอบรมความ
เปน็ผูบ้รหิารมอือาชพีใหค้ณะกรรมการ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา

 3) การนำารูปแบบไปใช้ ควรให้
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับทราบ และ
มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนารูปแบบ
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การเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของ 
นสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคามทีม่ลัีกษณะทางชวีสงัคมและจิตลักษณะ
แตกต่างกัน 
A Comparison of Attitudes toward Sex Relationships with  
the Opposite Sex at School Age of Mahasarakham University 
Students with Different Biosocial Traits and Psychological  
Traits 

ภารดี ทองอุทุม1, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์2, รังสรรค์ โฉมยา3 

Paradee Thong-u-thoom1, Phathananusorn Sathapornwong2, Rangsan Shomya3 

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายดงันี ้1) เพือ่ศึกษาเจตคตติอ่การมคีวามสัมพนัธช์ูส้าว
ในวัยเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีความ
สมัพนัธช์ูส้าวในวัยเรยีนของนสิติมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมลีกัษณะทางชวีสงัคมต่างกนั 
และ 3) เพือ่เปรียบเทียบเจตคติต่อการมคีวามสมัพันธช์ูส้าวในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคามทีม่ีจติลักษณะตา่งกัน กลุม่ตวัอย่างเปน็นสิิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปกีาร
ศึกษา 2554 จำานวน 396 คน จาก 13 คณะ โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
1 ฉบับ ประกอบด้วยแบบวัดลักษณะทางชีวสังคมและเจตคติ แบ่งเป็น 4 ด้าน รวม 65 
ข้อ และแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม จำานวน 1 ฉบับ 12 ข้อ แบบวัดทั้งหมดมีค่าอำานาจ
จำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.24 ถึง 0.88คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.72 ถงึ 0.84 ตามลำาดบั 
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1	 นิสิตระดับปริญญ�โท	หลักสูตรจิตวิทย�ก�รศึกษ�	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
2	 ผู้ช่วยศ�ตร�จ�รย์	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
3	 อ�จ�รย์	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
1	 M.Ed.	Candidate	in	Educational	Psychology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Assistance	Professor,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University	
3	 Lecturer,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
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ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 
และสามทาง (Three-way ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. นสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคามโดยภาพรวมมีเจตคตยิอมรบัการมีความสมัพันธ์
ชู้สาวในวัยเรียนในระดับปานกลาง

2. ลกัษณะทางชวีสงัคมทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเจตคตติอ่การมคีวามสมัพนัธช์ูส้าวในวยั
เรียนคือ เพศ ชั้นปี และการอบรมเลี้ยงดู พบว่า นิสิตที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันมี
เจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนการจำาแนกตามเพศ และชั้นปีไม่มีความแตกต่างกัน และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การอบรมเลี้ยงดู เพศ และชั้นปี 

3. จิตลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียน คือ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และเหตผุลเชงิจรยิธรรม ผลการวเิคราะหข้์อมูลพบวา่ นสิิตมหาวทิยาลัย
มหาสารคามทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละเหตผุลเชงิจรยิธรรมตา่งกัน มเีจตคตติอ่การมคีวาม
สัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตาม
ลำาดบั และพบวา่มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละเหตผุลเชงิจรยิธรรมทีม่ผีลตอ่
เจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: เจตคติ ความสัมพนัธ์ชูส้าวในวยัเรยีน นสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคามลกัษณะ
ทางชีวสังคม จิตลักษณะ

Abstract

This study aimed to 1) investigate attitudes toward sexual relationships 
with the opposite sex at school age of Mahasarakham University students 2) 
compare attitudes toward sexual relationships with the opposite sex at school 
age of Mahasarakham University students with different biosocial traits and 3) 
compare attitudes toward sexual relationships with the opposite sex at school 
age of Mahasarakham University students with different psychological traits. The 
samples were 396 Mahasarakham University students under 13 faculties of the 
2012 academic year selected through stratified random sampling technique. 
The tools for data collection were a 5 rating-scale test, composing of biosocial 
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traits as well as attitudes under 4 aspects, totaling 65 items, and a moral reason 
test composing of 12 items. The discrimination powers of all tests were ranged 
from 0.24 to 0.88 and their validities were 0.72 to 0.84 respectively. The basic 
statistics for data analysis include percentage, mean, standard deviation and 
Two-way ANOVA as well as Three-way ANOVA. 

The results were as follows:

1. Mahasarakham University students’ attitudes were favor on sexual 
relationships with the opposite sex at school age at a moderate level. 

2. Based on biosocial traits in relation to attitude towards sexual relation-
ships with the opposite sex at school age, including sex, year of study, and 
nurture, it revealed that students’ attitudes under different nurtures were different 
on sexual relationships with the opposite sex at school age at the .05 level of 
statistical significance, when sex and year of study were considered, there were 
not difference and there were not any relationships between nurture, sex and 
year of study. 

3. Based on psychological traits in relation to attitude towards sexual re-
lationships with the opposite sex at school age; motive achievement and moral 
reasons, it revealed that students’ motive achievement and moral reasons were 
different on sexual relationships with the opposite sex at school age at the .01 
and .05 level of statistical significance respectively, and also found that there 
were relationships between motive achievement and moral reasons effected to 
attitude toward sexual relationships with the opposite sex at school age at the 
.01 level of statistical significance. 

Keywords: attitude, sexual relationships with the opposite sex at school age, 
Mahasarakham University students, biosocial traits, psychological 
traits
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บทนำา

พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทั้งใน
ทางบวกและในทางลบ ล้วนเกิดจากการ
ตัดสินใจ บนพื้นฐานของเจตคติที่บุคคลมี
ต่อสิ่งนั้น จากการเรียนรู้และประสบการณ์
เกิดเป็นความคิดรวบยอด หรือการสรุป
ความเข้าใจเป็นความรู้ความคิดของตนเอง 
ซึ่งความรู้และความคิดนี้จะส่งผลต่อความ
รู้สึกต่างๆ เช่น พอใจ ชอบ ไม่ชอบ ชื่นชม 
รงัเกยีจ เปน็ตน้ ซึง่กค็อืความรูส้กึในดา้นบวก
หรอืดา้นลบนัน่เอง เมือ่เกดิความรูแ้ละความ
รูส้กึแลว้กย็อ่มเกดิการแสดงพฤตกิรรมตอ่สิง่
นัน้ๆ ตามมา ซึง่พฤตกิรรมจะสอดคลอ้งกบั
ความรูส้กึทีม่ ีเชน่มคีวามรูส้กึในทางบวกจะ
แสดงพฤตกิรรมยอมรบั เขา้ใกล ้เต็มใจทำาแต่
เม่ือมีพฤตกิรรมในทางลบจะแสดงพฤติกรรม
ไม่ยอมรับ ถอยห่าง ไม่เต็มใจทำา เป็นต้น 
(มานพ สวามิชัย, 2539: 47 ; อ้างอิงมา
จาก Kerch & Egerton, 1995: 10) ดงันัน้
จะเห็นว่า เจตคติมีความสำาคัญต่อการเกิด
พฤติกรรมของบุคคล หากบุคคลมีเจตคติ
ทางบวกต่อเร่ืองใดก็จะแสดงพฤติกรรม
ทางบวกต่อสิ่งนั้น และในทางตรงข้ามหาก
บุคคลมีเจตคติทางลบต่อเรื่องใดก็จะแสดง
พฤตกิรรมไมย่อมรบัหรอืพฤตกิรรมทางลบ
ต่อสิ่งนั้นเช่นกัน 

ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏการณ์การคบเพื่อน
ต่างเพศฉันท์ชู้สาวของนิสิตนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเป็นพฤติกรรมที่แพร่หลายจน

กลายเป็นค่านิยมในหมู่นิสิตนักศึกษา การ
คบเพื่อนต่างเพศฉันท์ชู้สาวถือว่าเป็นเรื่อง
ปกติ แม้กระท่ังมีความประพฤติทางเพศท่ี
ไม่เหมาะสมได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์กัน ใช้
ชวีติอยูก่นิฉนัทส์ามภีรรยาอยา่งเปดิเผยในหมู่
เพื่อนนิสิตนักศึกษาด้วยกัน โดยพฤติกรรม
เหล่านี้พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายไม่รับ
ทราบ มีผู้สรุปไว้ว่า ปัญหาสำาคัญของนิสิต
นักศึกษาวัยรุ่นที่สำาคัญในขณะนี้คือ ปัญหา
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม (วัลลภ 
ปิยะมโนธรรม, 2544: 87) ซึ่งแน่นอนว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีพื้นฐานจากการที่นิสิต
นกัศกึษามเีจตคตทิางบวกตอ่พฤตกิรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสมจึงทำาให้เกิดพฤติกรรม
ทางเพศทีไ่มเ่หมาะสมเจตคตเิปน็นามธรรม
เกีย่วกบัความรูส้กึนกึคดิทีเ่ปน็ตน้เหตใุหเ้กดิ
พฤตกิรรม ซึง่ความรูส้กึนกึคดิทีเ่ปน็ตน้เหตใุห้
เกดิพฤตกิรรมทางบวก เกดิการประสบความ
สำาเร็จในหน้าที่การงาน การเรียนและการก
ระทำาสิ่งต่างๆ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตาม
แนวคิดของแอทคินสัน (พัดชา ปิณฑะดิษ, 
2546: 64-65; อ้างอิงมาจาก Atkinson, 
1964) กลา่ววา่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์คือความ
รูส้กึภาคภมูใิจในผลงานทีเ่กดิขึน้ เขาเชือ่วา่
สิ่งกระตุ้นหรือแรงผลักดันที่จะทำาให้บุคคล
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
นั้น ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอยู่ใน
แต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ บุคคลผู้มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิจะเป็นผู้มีความทะเยอทะยาน
สูง คำานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมากและ
พยายามปฏิบัติสิ่งต่างๆ ของตนให้ดีเสมอ 
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(ช่อลัดดาวัลย์ โคตรนรินทร์,2545: 76; 
อ้างอิงมาจาก Hermans, 1970: 354) 
ซ่ึงคุณลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เป็นคุณลักษณะที่มุ่งสร้างให้เกิดผลในด้าน
ดีแก่ตนเองเพื่อให้มุ่งไปสู่ความสำาเร็จดังท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้ 

จรยิธรรมเปน็นามธรรมอกีขอ้หนึง่ที่
แสดงถึงความดีงาม เหมาะสม สมควรที่จะ
ถือปฏิบัติ ผู้ที่มีจริยธรรมจะเป็นผู้ที่มีความ
คดิและการกระทำาทีเ่หมาะสม ดงีาม ความรู้
และความเขา้ใจในทางจรยิธรรมเปน็เหตผุล
ชว่ยในการตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ ดงันัน้เหตผุล
เชงิจรยิธรรม เป็นเหตุจงูใจให้บุคคลประพฤติ
พฤตกิรรมโดยพจิารณาความรูท้างจรยิธรรม
เปน็องคป์ระกอบนัน่เอง (กรกช วชิยั, 2551: 
15; อ้างอิงมาจาก Kohlberg, 1976: 49-
50) เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่จะนำาพา
ให้บุคคลมีความคิดและพฤติกรรมที่เหมาะ
สมสอดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมทีด่งีาม ทำาให้
เกดิความคิดและเจตคตใินทางบวกตอ่เรือ่งที่
ดีงาม ดังผลการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกีย่วขอ้งกบัเจตคติต่อวชิาชีพครแูละพฤติกรรม
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่านักศึกษาที่
มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูและพฤติกรรมใฝ่สัมฤทธ์ิดีกว่า
นักศึกษาท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่ำา 
(เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ, 2543: 72-75) 

สภาพปจัจบุนัของจงัหวดัมหาสารคาม
พบว่ามีการเจริญเติบโตทางด้านการศึกษา 

เปน็เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เมอืงตกัสลิานคร เนือ่งจาก
มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารวม
ทัง้หมด 4 แหง่คอื มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัย
พลศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม และวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม โดยเฉพาะ
มหาวทิยาลยัมหาสารคามมนีสิติเปน็จำานวน
มากและมีบริบททีแ่ตกตา่งหลากหลาย โดย
รวมแล้วนิสิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยท่ี
ต้องการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง 
ชอบทดลอง อยากรู้อยากเห็น ต้องการ
แสวงหาประสบการณแ์ปลกๆ ใหม่ๆ  มคีวาม
สนใจในเรือ่งเพศและเพือ่นตา่งเพศ (วนิดัดา 
ปิยะศิลป์, 2539: 24-25) นิสิตแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันท้ังทางด้านลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว การดำาเนิน
ชีวิต และจากการที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับ
เพื่อนร่วมวัยที่มีทั้งสองเพศ ได้ทำากิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในด้านการเรียน การทำางานและ
การเที่ยวนัน้เป็นการเปิดโอกาสใหน้ิสิตชาย
หญงิไดท้ำาความรูจั้กและเขา้ใจในความแตก
ต่างระหว่างเพศ ไม่เฉพาะทางร่างกายแต่
รวมถึงระบบความนึกคิด ได้รู้จักการวางตัว
และประพฤติตนตามบทบาททางเพศ เข้าใจ
ความรู้สึกและรู้จักการปฏิบัติตนต่อเพ่ือน
เพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ (สุชาติ โสม
ประยูร และวรรณี โสมประยูร, 2541: 59) 
จากการทีน่สิติไดม้โีอกาสไดท้ำาความรูจ้กัและ
ทำาความเขา้ใจเปน็การเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนันี ้
จะทำาให้เกิดเจตคติต่อการมีความสัมพันธ์
ชู้สาวในวัยเรียน เหมือนหรือแตกต่างกัน
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อยา่งไรในกลุ่มนสิิตท่ีมีความแตกต่างกันทัง้
ลกัษณะทางชวีสงัคมและจติลกัษณะ ผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจศกึษาเจตคตติอ่การมคีวาม
สมัพนัธ์ชูส้าวในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคามที่มีลักษณะทางชีวสังคมและ
จิตลักษณะแตกต่างกัน ว่ามีความแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร เจตคติต่อการมีความ
สมัพนัธช์ูส้าวในวยัเรยีนเปน็ไปในทศิทางใด 
ยอมรับหรือไม่ยอมรบั ซึง่สามารถใชเ้ปน็ขอ้
สนเทศสำาหรบัผู้ท่ีเก่ียวขอ้งนำาไปเป็นแนวทาง
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะถ้านิสิตมี
ความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนมีเจตคตทิีดี่เก่ียว
กบัการมคีวามสมัพนัธช์ูส้าวในวยัเรยีนกจ็ะ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับ
ตัวไดถ้กูต้องเหมาะสมและมพีฤตกิรรมทาง
เพศที่ดีด้วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการมีความ
สมัพนัธ์ชูส้าวในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

2. เพือ่เปรียบเทียบเจตคตกิารมีความ
สมัพนัธ์ชูส้าวในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ทีม่ลีกัษณะทางชวีสงัคม ไดแ้ก ่
เพศ ชั้นปี และการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน

3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติการ
มีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจิตลักษณะ 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเหตุผลเชิง

จริยธรรมแตกต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย

 1. เจตคตกิารมคีวามสมัพนัธชู้์สาว
ในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ที่มีลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ ชั้นปี 
และการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันมีความ
แตกต่างกัน

2. เจตคติการมีความสัมพันธ์ชู้สาว
ในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ที่มีจิตลักษณะ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และเหตผุลเชงิจรยิธรรมแตกตา่งกนัมคีวาม
แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

กระบวนการและวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระดบัปรญิญาตร ีปกีารศกึษา 
2554 จาก 13 คณะ จำานวน 32,990 
คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระดบัปรญิญาตร ีปกีารศกึษา 
2554 จาก 13 คณะ จำานวน 400 คน จาก
การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified 
Random Sampling) มีขั้นตอนการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดย
ใช้วิธีการคำานวณของทาโร ยามาเน่ (ธีรวุฒิ  
เอกะกลุ, 2543: 47; อา้งองิมาจาก Yamane, 
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1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 396 คน

2. แบง่จำานวนกลุม่ตวัอยา่งออกเปน็ 
4 ชั้นปี ชั้นปีละเท่าๆ กัน คือ ชั้นปีที่ 1, 2, 
3 และ 4 ชั้นปีละ 100 คน เพื่อให้สะดวก
ตอ่การดำาเนนิการและครอบคลมุตามจำานวน
กลุ่มตัวอย่าง 

3. จัดทำาสลากสาขาวิชาของแต่ละ
ชัน้ป ีและจบัสลากเลอืกสาขาวชิาทีจ่ะใชเ้ปน็ 
กลุ่มตวัอย่างในแตล่ะช้ันป ีสาขาวชิาละ 10 
คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 
ดังตาราง 1 

ตาราง 1 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำาแนกตามชั้นปี

ชั้นปีที่คณะ สาขาวิชา       เพศ  รวม

  ชาย หญิง (คน)
   (คน) (คน)
1 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา 5 5 10

  วิทยาศาสตร์การกีฬา 5 5 10

 เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 5 10

  เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 10

 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 5 5 10

 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 5 5 10

 วิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ 5 5 10

  นิเทศศาสตร์ 5 5 10

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต 5 5 10

  (การเมืองการปกครอง)

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 5 5 10
 รวมชั้นปีที่ 1  50 50 100
2 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 5 5 10

 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 5 5 10

  วิทยาศาสตร์เคมี 5 5 10

  ชีววิทยา 5 5 10
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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นฤมิตศิลป์ 5 5 10

 ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

 การบัญชีและการจัดการ การจัดการ 5 5 10

  การตลาด 5 5 10

 สาธารณสุขศาสตร์ โภชนาการและการจัดการ 5 5 10

  ความปลอดภัยในอาหาร

 เทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 10

 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 5 10
 รวมชั้นปีที่ 2  50 50 100
3 สิ่งแวดล้อมและ การจัดการสิ่งแวดล้อม 5 5 10

 ทรัพยากรศาสตร์ และทรัพยากร

 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 5 10

 ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปการแสดง

 วิทยาศาสตร์ สถิติ 5 5 10

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 5 5 10

  ประวัติศาสตร์ 5 5 10

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง 5 5 10

 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 10

  วิศวกรรมโยธา 5 5 10

 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 5 10
 รวมชั้นปีที่ 3 50 50 100

ตาราง 1 (ต่อ)

ชั้นปีที่คณะ สาขาวิชา       เพศ  รวม

  ชาย หญิง (คน)
   (คน) (คน)
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เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มี 2 ชนิด ประกอบด้วย 

ชนดิที ่1 แบบวดัลกัษณะมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จำานวน 
3 ฉบับ ดังนี้

1. แบบวัดการอบรมเลีย้งดู จำานวน 
3 รูปแบบ รูปแบบละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 

30 ข้อ ดังนี้

 ข้อที่ 1–10 การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.81 

 ขอ้ที ่11–20 การอบรมเลีย้งดู
แบบเขม้งวดกวดขนั มคีา่อำานาจจำาแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.77 

 ข้อที่ 21–30 การอบรมเลี้ยง
ดูแบบปล่อยปละละเลยมีค่าอำานาจจำาแนก

4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 5 5 10

 ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ 5 5 10

 การบัญชีและการจัดการ การจัดการ 5 5 10

 เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 5 5 10

 วิทยาศาสตร์ สถิติ 5 5 10

 วิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ 5 5 10

 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา 5 5 10

  ภาษาอังกฤษ 5 5 10

 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 5 10

 สิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 5 10

 ทรัพยากรศาสตร์
 รวมชั้นปีที่ 4  50 50 100
 รวม  200 200 400

ตาราง 1 (ต่อ)

ชั้นปีที่คณะ สาขาวิชา       เพศ  รวม

  ชาย หญิง (คน)
   (คน) (คน)
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รายข้อตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.88 มีค่าความเชื่อ
มั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.72

2. แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์จำานวน 
20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.24 
ถึง 0.50 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 

3. แบบวัดเจตคติต่อการมีความ
สัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียน จำานวน 15 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.50 ถึง 
0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.84 

ชนดิที ่2 แบบวดัลกัษณะแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 1 
ฉบบั คอื แบบวัดเหตผุลเชงิจรยิธรรม จำานวน 
12 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.27 
ถึง 0.73 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง
แตล่ะสาขาวชิาเปน็รายบคุคล โดยขออนญุาต
อาจารย์ผู้สอนใช้เวลาในช่วงหลังหมดคาบ
เรียนประมาณ 10 นาที เพื่อเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

2. ชี้แจงให้นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตอบแบบวัด
และขอความร่วมมือในการตอบเพื่อให้ได้
ข้อมูลและผลตรงตามความเป็นจริง

3. ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบ
ถ้วนของการตอบแบบวดัเพือ่ใหก้ลุม่ตวัอยา่ง

แก้ไขทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด

4. ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ดำาเนนิการจดัเกบ็ขอ้มลูในชว่งเดอืนมถินุายน 
2554

การจัดกระทำากับข้อมูลและการวิ 
เคราะห์ข้อมูล

การจัดกระทำากับข้อมูล ดำาเนิน
การดังนี้

1. นับจำานวน จัดเรียง และตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทุกฉบับ

2. เตรียมลงรหัสข้อมูลจากการ
สอบถามแบบตรวจสอบรายการในแบบวัด
การอบรมเลี้ยงดู ตอนที่ 1 

3. ตรวจใหค้ะแนนแบบวัดท่ีมลัีกษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ได้แก่ แบบวัดการอบรม
เลีย้งด ูตอนที ่2 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
และแบบวัดเจตคติต่อการมีความสัมพันธ์
ชู้สาวในวัยเรียน

4. ตรวจให้คะแนนแบบวัดที่มี
ลกัษณะเปน็แบบทดสอบปรนัยเลอืกตอบ 5 
ตัวเลือก คือ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมให้
คะแนนตามทฤษฎขีองโคลเบอรก์ (ประสาท 
อิศรปรีดา, 2547: 95–96; อ้างอิงมาจาก 
Kohlberg, 1976) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเจตคติต่อการ
มีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของนิสิต
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มหาวทิยาลยัมหาสารคามโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติ
ต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีลักษณะ
ทางชีวสังคมแตกต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way 
ANOVA) โดยใชโ้ปรแกรมการคำานวณทางสถติิ

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติต่อ
การมคีวามสมัพนัธชู้์สาวในวัยเรยีนของนสิติ
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีม่จีติลกัษณะแตก
ต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two-way ANOVA) โดยใช้
โปรแกรมการคำานวณทางสถิติ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. เจตคตติอ่การมคีวามสมัพนัธช์ูส้าว
ในวยัเรยีนของนสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
พบวา่ นสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคามมเีจตคติ
ยอมรับการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียน
ใน ระดับปานกลางนั้น แสดงให้เห็นว่าโดย
รวมแล้วนิสิตไม่รู้สึกยอมรับหรือไม่ยอมรับ
เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่ง
เจตคติในระดับปานกลางนี้เป็นส่ิงที่เกิดข้ึน
ได้กับบุคคลที่มีต่อเร่ืองต่างๆ ดังที่ ศักดิ์ 
สุนทรเสณี (2531: 44) อธิบายว่า เจตคติ
เปน็ความรูส้กึของบคุคลทีม่ตีอ่สิง่ตา่งๆ หลงั
จากทีบ่คุคลไดม้ปีระสบการณใ์นสิง่นัน้ โดย
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ความ รู้สึกในทาง
บวก ความรู้สึกในทางลบ และความรู้สึกที่
เป็นกลาง คือไม่มีความรู้สึกใดๆ ต่อสิ่งนั้น 

ชอว์ และไรท์ (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2543: 57; อ้างอิงมาจาก Shaw 
& Wright, 1961: 98) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
คณุลกัษณะของเจตคตไิวว้า่ เจตคตมิรีะดบั
ความเขม้ขน้ตามแนวทศิทางตัง้แตบ่วกจนถงึ
ลบ โดยเป็นการแสดงความรู้สึกว่าไปทาง
บวกมากหรือบวกน้อยไปทางลบมากหรือ
ลบน้อย และอาจมีความเข้มข้นเป็นศูนย์
คือไม่รู้สึกหรือเป็นกลางระหว่างบวกกับ
ลบก็ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ ธาดา 
ลีเกษม (2545: 98-102) ที่ศึกษาเจตคติ
ต่ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการสมรสของ
นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า นิสิตนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีการยอมรับความสัมพันธ์ทาง
เพศก่อนการสมรส อยู่ในระดับปานกลาง 
และการศกึษาของชอ่ลดัดาวลัย ์โคตรนรนิทร ์
(2545: 94) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบเจตคตติอ่
การคบเพือ่นต่างเพศฉนัทช์ูส้าวของนกัศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ในเขตอำาเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแกน่ พบวา่นกัศกึษาชายและหญงิทีค่บ
เพื่อนต่างเพศมีเจตคติต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศฉันท์ชู้สาวอยู่ในระดับปานกลางและ
ไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการ
มีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีลักษณะทาง
ชีวสังคมได้แก่ เพศ ชั้นปี และการอบรม
เลี้ยงดูแตกต่างกันนั้นพบว่า นิสิตที่ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันมีเจตคติต่อ
การมคีวามสมัพนัธช์ูส้าวในวยัเรยีนแตกตา่ง



130

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อทำาการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการทดสอบของเชฟ
เฟ่ (Scheffe) พบว่านิสิตที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีเจตคติต่อการมี
ความสมัพนัธช์ูส้าวในวยัเรยีนมากกวา่นสิติ
ทีไ่ดร้บัการอบรมเล้ียงดแูบบเขม้งวดกวดขนั
และแบบปล่อยปละละเลย สาเหตุที่ผลการ
วิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะนิสิตที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยได้รับความ
รักและการยอมรับจากครอบครัว ทำาให้มี
ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัทีด่แีละรบัฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เฮอร์ลอร์ค (พัช
รินทร์ เสรี, 2544: 20-25; อ้างอิงมาจาก 
Hurlock, 1956) อธิบายลักษณะของการ
อบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยไวว้า่ ผูท้ีถ่กู
เลีย้งดจูะไดร้บัการอธบิายเหตผุลตอ่พฤตกิรรม
ต่างๆ เสมอว่าพฤติกรรมใดควรปฏิบัติและ
พฤตกิรรมไมค่วรปฏบิตั ิทำาใหเ้กดิความเขา้ใจ
ความเหมาะสมของพฤตกิรรมและความคดิที่
มตีอ่พฤตกิรรมนัน้ๆ แตถ่งึอย่างไรกต็ามรูป
แบบการอบรมเลี้ยงดูอาจมีตัวแปรอ่ืนที่เข้า
มาเก่ียวขอ้งและสง่ผลตอ่ผูท้ีถ่กูเลีย้งด ูดงัที่
เดโช สวนานนท ์(2535: 67-68) อธบิายวา่ 
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาที่มีต่อบุตร
ในลักษณะต่างๆ มีผลกระทบกระเทือนต่อ
พฒันาการและบคุลกิภาพของบตุรในอนาคต 
เช่น บิดามารดาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็น
ประจำาหรอืหยา่รา้งกนั บตุรจะมคีวามเครยีด 
มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจในตนเอง 
มองโลกในแง่ไม่รื่นรมย์และขาดแบบฉบับ

ในการเสริมสร้างลักษณะของตนเองด้วย 
หรือบิดามารดาที่ยึดมั่นและเคร่งครัดในศีล
ธรรมจรรยาอย่างมาก ยอ่มจะมผีลใหบ้ตุรมี
โอกาสสร้างความมีสติสัมปชัญญะทำาให้มี
แนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งทางใจอย่าง
รุนแรงขึ้นด้วย และอาจทำาให้กลายเป็นคน
ลงโทษตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นได้
ด้วย ดังนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับการอบรมเลี้ยง
ดแูบบประชาธปิไตยแตค่วามสมัพนัธภ์ายใน
ครอบครัวไม่ดำาเนินไปโดยราบรื่น ก็ย่อมส่ง
ผลต่อความคิด พฤติกรรม และบุคลิกภาพ
ของผู้ถูกเลี้ยงดูได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ไป่เชนลอ (Pei-Chen Lou, 2010: 
etd-0704111-234647) ได้สำารวจการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสและเจตคติต่อ
การมเีพศสมัพนัธก์อ่นการสมรสของนกัเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนที่มี
ความใกล้ชิดกับพ่อแม่น้อย มีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้
งา่ยกวา่นกัเรยีนทีใ่กลช้ดิกบัพอ่แม ่นกัเรยีนที่
เตบิโตในครอบครวัทีม่คีวามขดัแยง้เสมอและ
ขัดแย้งเป็นบางครั้ง มีแนวโน้มที่จะยอมรับ
การมเีพศสมัพันธ์ก่อนการสมรสไดง่้ายกวา่
นกัเรยีนทีเ่ติบโตในครอบครวัทีก่ลมเกลยีวกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการ
มีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจิตลักษณะ 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเหตุผลเชิง
จริยธรรมต่างกันพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน
มีเจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัย
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เรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั .01 นสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกันมีเจตคติต่อ
การมคีวามสมัพนัธช์ูส้าวในวยัเรยีนแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีผลต่อ
เจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัย
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีเจตคติต่อการมีความ
สัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนสูงกว่านิสิตที่มีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปานกลางและต่ำา แสดงให้
เหน็ว่านสิติท่ีมแีรงจงูใจใฝสั่มฤทธิสู์งใหก้าร
ยอมรบัเจตคติต่อการมีเพศสมัพันธชู้์สาวใน
วยัเรยีนมากกวา่นสิติทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
ปานกลางและต่ำา ดงัแนวคดิของแอทคนิสนั 
(พัดชา ปิณฑะดิษ, 2546: 64-65; อ้างอิง
มาจาก Atkinson, 1964) อธบิายแรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิว์า่ประกอบดว้ย ความคาดหวงั สิง่
ลอ่ใจ และแรงจงูใจจากความพงึพอใจในการ
แสวงหาความสุข หลีกเลี่ยงความผิดหวัง ผู้
ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงเป็นผู้ที่มีความ
คาดหวังสูงต่อสิ่งล่อใจและมีแรงจูงใจสูงที่
จะทำาให้เกิดผลสำาเร็จ ดังนั้นระดับของแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กบัระดบัของเจตคต ิสอดคล้องการศึกษาของ
จุฑาทิพย์ ชาติสุวรรณ์ (2548: 89-92) ซึ่ง
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์
กับเจตคตอิย่างมนีัยสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ 
.01 และผลการเปรียบเทียบเจตคติและ

เหตผุลเชงิจรยิธรรม พบวา่นสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคามที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมี
เจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัย
เรียนสูงกว่านิสิตที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
ปานกลางและต่ำาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นเพราะนิสิตที่มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีระบบการคิด
และวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
โดยใช้จริยธรรมประกอบเป็นอย่างดี ดังที่
โคลเบอรก์ (กรกช วชิยั, 2551: 15; อา้งองิ
มาจาก Kohlberg, 1976: 49-50) ได้
กลา่วถงึเหตผุลเชงิจรยิธรรมเปน็เหตผุลของ
บคุคลทีใ่ชต้ดัสินใจเลือกทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ
พฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เหตผุลน้ีแสดง
ใหเ้หน็เหตจูุงใจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของการมพีฤติ
กรรมนั้นๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ (2543: 72-75) 
ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับเจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรมใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า
นกัศกึษาทีม่กีารใชเ้หตผุลเชงิจรยิธรรมสงูมี
เจตคติต่อวิชาชีพครูดีกว่านักศึกษาที่มีการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้

จากผลการวิจัยที่พบว่า นิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีไ่ดร้บัการอบรม
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เลีย้งดตู่างกนัมเีจตคตติอ่การมคีวามสัมพนัธ์
ชู้สาวในวัยเรียนแตกต่างกัน แสดงให้เห็น
ว่าพ่อแม่และครอบครัวมีความสำาคัญต่อ
ความรู้สกึนึกคดิของนสิติ ดงันัน้พอ่แมห่รอืผู้
ปกครองจงึควรเปน็แบบอยา่งทีดี่ คอยใหค้ำา
แนะนำาปรกึษาเร่ืองตา่งๆ เมือ่นสิติมปีญัหา 
และวา่กล่าวตกัเตอืนเมือ่พบพฤตกิรรมทีไ่ม่
เหมาะสมเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสีย
ของเรื่องต่างๆ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั
การแกไ้ขหรอืการปรบัเจตคตใินกรณทีีพ่บว่า
เจตคตนิัน้อาจเปน็แนวทางนำาสูพ่ฤตกิรรมที่
ไม่เหมาะสม

2.2 ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ เพิม่
เตมิ เพ่ือกำาหนดทศิทางของการแกไ้ขปญัหา
สงัคมเร่ืองการมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร

2.3 ควรศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งใหก้วา้ง
ขวางในหลายระดับ เช่น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการ
บริหารงานและระดับคุณภาพการบริหารงานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ทำาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 53 เขต ในประเทศไทย  
ซ่ึงเลือกโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 ขั้นตอน คือเลือกกลุ่มตัวอย่างสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแบบสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม ตัวแปรต้นได้แก่ 1. ระดับความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2. ระดับการ
บริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
3. ทักษะความคิดรวบยอดของผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
4. ทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบของผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถม
ศึกษา 5. เจตคติในการบริการของบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
6. เจตคติที่มีต่อวิชาชีพทางการศึกษาของบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา 7. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ได้แก่ 1)ระดับการศึกษาของบุคลากร 2)เกรดเฉลี่ยการศึกษา 3)การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
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งานในหน้าที่ภายในระยะ 5 ปี 4)ประสบการณ์การทำางานของบุคลากร 8.วัฒนธรรม
องค์การของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้แก่ 1)วัฒนธรรมองค์การแบบ
ครอบครัว 2)วัฒนธรรมองค์การแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 3)วัฒนธรรมองค์การแบบ
ราชการ 4)วัฒนธรรมองค์การแบบการตลาด ตัวแปรตามคือระดับการปฏิบัติการบริหาร
งานตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา และระดบัคณุภาพการบรหิาร
งานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบวดัเจตคต ิการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการคำานวณคา่เฉลีย่ 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีการปฏิบัติการบริหารงานตาม
มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับมากและมีระดับการปฏิบัติการบริหาร
งานตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาแตกตา่งกนันอ้ย สำานกังานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามีคุณภาพการบริหางานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอยูใ่นระดบัดแีละมรีะดบัคณุภาพการบรหิารงานตามมาตรฐานสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแตกต่างกันน้อย

2. ตัวแปรต้นสองตัวแปร คือ ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (β = 0.439) และเจตคติที่มีต่อวิชาชีพทางการ
ศึกษาของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (β = 0.313)ส่งผลตอ่ระดบั
ปฏิบัติการบริหารงานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ.05 อธิบายความแปรปรวนต่อระดับปฏิบัติการบริหารงาน
ตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ร้อยละ 61.30 ซึ่งมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (β = 0.469) และเจตคติที่มีต่อวิชาชีพทางการศึกษาของบุคลากร
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (β = 0.345) ส่งผลต่อระดับคุณภาพการ
บริหารงานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ .05 อธิบายความแปรปรวนต่อระดับคุณภาพการบริหารงานตาม
มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ร้อยละ 58.40 ซึ่งมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

 

คำาสำาคัญ: ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการบริหารงานของสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา
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Abstract

This research aimed to explore the variables that affected the level of the 
administrative performance and the level of the administrative quality in compliance 
with the standard of the Office of Primary Educational Service Area. Single-stage 
sampling was used to select the samples of Thailand’s 53 Offices of Primary 
Educational Service Area under the Office of Basic Education Commission, Min-
istry of Education with the random number table. Eight independent variables 
included the level of the academic leadership of the directors of Offices of Pri-
mary Educational Service Area; their level of the change-oriented management; 
their conceptual thinking skill; their systematic problem-solving thinking skill; the 
attitudes of the Office of Primary Educational Service Area’s staff towards the 
service; the staff’s attitudes towards educational professions; the staff’s qualifi-
cations including their educational background, their grade point average, their 
professional development training, and work experiences; and the organizational 
culture types of the Office of Primary Educational Service Area including family 
culture, adhocracy culture, bureaucratic culture, and market culture. Dependent 
variables were the level of the management performance and the level of the 
management quality in compliance with the standard of the Office of Primary 
Educational Service Area. Research tools were questionnaires, tests, and attitude 
tests. Data was then analyzed with the calculation of average, standard deviation, 
coefficient of variation, correlation coefficient, and multiple regression analysis.

The research has revealed that 

1. The administrative performance in compliance with the standard of 
the Office of Primary Educational Service Area was ranked in a high level and 
the level of the administrative performance in compliance with the standard of 
the Office of Primary Educational Service Area was slightly different. The level 
of the administrative quality in compliance with the standard of the Office of 
Primary Educational Service Area was ranked in a “good” level and the level of 
administrative quality was slightly different.
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เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นแม่บท
ในการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูประบบ
การศึกษา ปฏริปูการเรยีนรู ้ปฏริปูระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปครูและ
บคุลากรทางการศกึษา ปฏริปูทรพัยากรและ

การลงทุน (สำานักงานปฏรูิปการศึกษา, 2545) 
มกีารบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ต่อมาได้ประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำาหนด
ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่ 
และใหม้กีารกระจายอำานาจการบรหิารและ
การจดัการศกึษาไปสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษา โดยการกระจายอำานาจการบริ

2. Two independent variables including the level of the academic leader-
ship of the directors of (β = 0.439) as well as the attitudes of Offices of Primary 
Educational Service Area’s staff towards educational profession β = 0.313) both 
affected the level of the management performance in compliance with the standard 
of the Office of Primary Educational Service Area with statistical significance at .01 
and .05 levels. These variables could explain the 61.30 percent of the variance 
of the level of the management performance in compliance with the standard 
of the Office of Primary Educational Service Area with statistical significance at 
.01 level. Also, the level of the academic leadership of the directors of Office of 
Primary Educational Service Area (β = 0.469) and the staff’s attitudes towards 
educational professions (β= 0.345) affected the level of the management qual-
ity in compliance with the standard of the Office of Primary Educational Service 
Area with statistical significance at .01 and .05 levels. These variables could 
explain the 58.40 percent of the variance of the level of the management qual-
ity incompliance with the standard of the Office of Primary Educational Service 
Area with statistical significance at .01level.

Keywords: variables affecting performance administrative and quality of admin-
istrative in compliance with the standard of the Office of Primary  
Educational Service Area. 
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หารและการจดัการศกึษาไปสูค่ณะกรรมการ 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง 
ทัง้ทางดา้นวิชาการ งบประมาณ การบรหิาร
งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยมี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบรหิารกจิการบา้นเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 
ที่ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้าน
เมอืงทีด่ ีเกดิประโยชนส์ขุของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้
บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ
บริการ ซึ่งสอดรับการปฏิรูปการศึกษาดัง
กล่าว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้าน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนา
คุณภาพ และดา้นการสง่เสรมิสมรรถนะของ
องคก์ร (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน, 2550) 

สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
(2550) ไดร้ายงานสภาวะการศกึษาไทย ปี 
2549/2550 จากการตดิตามผลการดำาเนิน
งานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เม่ือ
สิน้สดุปงีบประมาณ พ.ศ. 2548 พบวา่ การ
บรหิารจดัการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่คีวาม
พรอ้มในการบรหิารจัดการและชว่ยเหลอืให้
บรกิารสถานศกึษาได้ระดับความพึงพอใจ มี
ความพร้อมแตกต่างกัน มีบางเขตต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต้องการ
เปลี่ยนแปลง และสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (2550) ไดร้ายงานผล
การติดตามและประเมินผลการบริหารและ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ผลการตดิตามและประเมนิผลการขบั
เคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
พบวา่ สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามกีารขบั
เคลือ่นนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัติามกลยุทธท์ี่
แตกต่างกนั และมีประสิทธภิาพการบริหาร
จดัการของสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทั้ง
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริการ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือสถานศึกษาที่แตกต่างกันรวมทั้ง
ดา้นความพงึพอใจผูร้บับรกิารกแ็ตกตา่งกนั
ด้วย และมีข้อสังเกตว่าสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องมี 3 องค์ประกอบคือ ผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ทีมบริหาร และทีมงานคือหัวหน้ากลุ่มหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

จากผลการวจิยัและผลการวเิคราะห์
ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศกึษา
ของชาติได้ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการ
ศึกษาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน
การจดัการศึกษาใหก้บัสถานศึกษาน้ันมกีาร
ปฏบิตักิารบรหิารงานและคณุภาพการบรหิาร
งานทีแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศกึษาวา่มตีวัแปรอะไรบา้งทีส่ง่ผลตอ่ระดบั
การปฏบิตักิารบรหิารงานและระดบัคณุภาพ
การบรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพ่ือศกึษาหาตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่ระดบั
การปฏบิตักิารบรหิารงานและระดบัคณุภาพ
การบริหารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย 

ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร คือ 1. ระดับ
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 2. 
ระดับการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 3. ทักษะความคิดรวบยอด
ของผู้อำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา 4. ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
มรีะบบของผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา 5. เจตคติในการ
บรกิารของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษา 6. เจตคตทิีม่ตีอ่วชิาชีพ
ทางการศกึษาของบคุลากรในสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 7. ความรู้ความ
สามารถของบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาได้แก่ 1) ระดับการ
ศกึษาของบคุลากร 2) เกรดเฉลีย่การศกึษา
ของบุคลากร 3) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
งานในหน้าที่ภายในระยะ 5 ปีของบุคลากร 
4) ประสบการณ์การทำางานของบุคลากร 
8.วฒันธรรมองคก์ารของสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาส่งผลต่อระดับการ
ปฏิบัติการบริหารงาน และระดับคุณภาพ

การบริหารงานตามมาตรฐานสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การเลือก
ตัวแปรทั้ง 8 นี้ เลือกโดยยึดถือตามความ
คิดของบลูม (Bloom,1980) และ สำาเริง 
บุญเรืองรัตน์ (2539) ที่กล่าวว่าการวิจัย
การศึกษาการค้นหาตัวแปรที่สามารถปรับ
เปลี่ยนเพื่อการพัฒนาได้

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคอื สำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาในสงักดัสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างคือ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 53 เขต
ในประเทศไทย ที่เลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 ขั้น
ตอน คือเลือกกลุ่มตัวอย่างสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแบบสุ่มโดย
ใช้ตารางเลขสุ่ม ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ีสุ่มมาเขต
ละ 3 คน และผู้อำานวยการสถานศึกษาใน
แต่ละสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบสุ่มมา
เขตละ 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม ฉบบัที ่1 ประกอบ
ดว้ย 6 ตอน คอื ตอนที1่ เปน็แบบสอบถาม
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เกี่ยวกับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการบริหารเพื่อ
การเปลีย่นแปลงของผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จำานวน 14 
ขอ้ ตอนที ่3 เป็นแบบทดสอบเพือ่วัดทักษะ
ความคดิรวบยอดของผูอ้ำานวยการสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 
15 ข้อ ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบ
อัตนัยเพ่ือวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
มรีะบบของผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 1 ข้อ ตอน
ที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์การของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จำานวน 16 ข้อ และตอนที่ 
6 เปน็แบบสอบถามวดัระดบัการปฏบิตักิาร
บรหิารงานและระดบัคณุภาพการบรหิารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา มี 5 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ 
เปน็แบบสอบถามใหผู้อ้ำานวยการสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา ทีเ่ปน็กลุ่ม
ตัวอย่างตอบ 

2. แบบสอบถาม ฉบบัที ่2 ประกอบ
ดว้ย 7 ตอน คอื ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการบริหารเพื่อ
การเปลีย่นแปลงของผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 

14 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดเจตคติในการ
บรกิารของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษา จำานวน 10 ข้อ ตอนที่ 
4 เป็นแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาชีพทางการ
ศึกษาของบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 7 ข้อ ตอน
ที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์การของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา จำานวน 16 ขอ้ ตอนที ่6 เปน็
แบบสอบถามเกีย่วกบัความรูค้วามสามารถ
ของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา จำานวน 3 ข้อ และตอนที่ 7 
เป็นแบบสอบถามวัดระดับการปฏิบัติการ
บริหารงานและระดับคุณภาพการบริหาร
งานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา มี 5 มาตรฐาน 43 ตัว
บ่งชี้ เป็นแบบสอบถามให้บุคลากรทางการ
ศึกษาในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบสุ่มมา 
3 คนเป็นผู้ตอบ 

3. แบบสอบถาม ฉบบัที ่3 ประกอบ
ด้วย 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการบริหารเพื่อ
การเปลีย่นแปลงของผูอ้ำานวยการสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 
14 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับวัฒนธรรมองค์การของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำานวน 16 
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ขอ้ และตอนที ่4 เปน็แบบสอบถามวัดระดบั
การปฏบิตักิารบรหิารงานและระดบัคณุภาพ
การบริหารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา ม ี5 มาตรฐาน 
43 ตวับง่ชี ้เปน็แบบสอบถามใหผู้อ้ำานวยการ
สถานศกึษาทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต
เขตละ 2 คน ที่เลือกแบบสุ่มมาเป็นผู้ตอบ 
นำาคำาตอบของกลุ่มตัวอย่างเหล่าน้ีมาหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อบ่งชี้ระดับค่าของตัวแปรต่างๆ

การเก็บข้อมูล 

ขอหนงัสอืขออนญุาตเก็บขอ้มลูจาก
มหาวทิยาลยั สง่ทางไปรษณยีไ์ปยงัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและโรงเรยีน 
เพือ่ขอความอนเุคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูจาก
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

คำานวณค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และวเิคราะหก์าร
ถดถอยพหคุณู (สำาเรงิ บญุเรอืงรตัน,์ 2540) 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของตัวแปร
ต้นที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการบริหาร
งานและระดับคุณภาพการบริหารงานตาม
มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ได้เสนอไว้ในตาราง 1 ดังนี้ 

ตาราง 1 คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบน
มาตรฐานของระดับการปฏิบัติการบริหาร
งานและระดับคุณภาพการบริหารงานตาม
มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าน้ำาหนักความ
สำาคญั ((β) ระหวา่งระดบัความเปน็ผูน้ำาทาง
วชิาการของผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา ระดบัการบรหิารเพือ่
การเปลีย่นแปลงผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทักษะความ
คดิรวบยอดผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา ทักษะการคิดแก้
ปัญหาอย่างมีระบบผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เจตคติ
ในการบริการของบุคลากรในสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เจตคติท่ี
มีต่อวิชาชีพทางการศึกษาของบุคลากรใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดับการศึกษาของบุคลากร เกรดเฉลี่ย
การศึกษาของบุคลากร การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนางานของบุคลากร ประสบการณ์การ
ทำางานของบุคลากร วัฒนธรรมองค์การ
แบบครอบครวั วฒันธรรมองคก์ารแบบการ
เปลีย่นแปลงพฒันา วฒันธรรมองคก์ารแบบ
ราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบการตลาด 
ต่อระดับการปฏิบัติการบริหารงานตาม
มาตรฐานสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษา และตอ่ระดบัคณุภาพการบรหิารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม
                           มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ระดับการปฏิบัติ ระดับคุณภาพ
  a a
  =3.94;S.D=0.32 =.381;S.D=0.37
  β β
ระดับความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการ .439** .469**
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้อำานวยการ .212 .157
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทักษะความคิดรวบยอดผู้อำานวยการ -.016 -.047
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบผู้อำานวยการ -.022 -.052
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เจตคติในการบริการของบุคลากร .001 .012
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เจตคติที่มีต่อวิชาชีพทางการศึกษาของบุคลากรใน .313* .345*
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับการศึกษาของบุคลากร -.073 -.075
เกรดเฉลี่ยการศึกษาของบุคลากร .144 .091
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ -.096 -.039
ภายในระยะ 5 ปีของบุคลากร
ประสบการณ์การทำางานของบุคลากร .057 .034
วัฒนธรรมองค์การสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว -.058 .046
วัฒนธรรมองค์การแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา -.058 .046
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ -.030 .021
วัฒนธรรมองค์การแบบการตลาด -.085 -.087
 R .783** .783**

 R² .613 .584
**p<.01 ; *p<.05 ; a มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 5
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จากค่าสถิติในตารางที่ 1 พบว่า 

1. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามีการปฏิบัติการบริหารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
อยู่ในระดับมากและมีระดับการปฏิบัติการ
บริหารงานตามมาตรฐานสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแตกต่างกัน
น้อย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษามคีณุภาพการบรหิางานตามมาตรฐาน
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอยู่
ในระดบัดแีละมรีะดบัคณุภาพการบรหิารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาแตกต่างกันน้อย 

2. ตวัแปรตน้สองตวัแปร คอื ระดบั
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (β 
= 0.439) และเจตคตทิีม่ตีอ่วชิาชพีทางการ
ศกึษาของบุคลากรในสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา (β = 0.313) ส่งผลต่อ
ระดับปฏิบัติการบริหารงานตามมาตรฐาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01และ.
05 อธิบายความแปรปรวนต่อระดับปฏิบัติ
การบริหารงานตามมาตรฐานสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ร้อยละ 
61.30 (R = 0.783 ; R² = 0.613) ซึ่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ
ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (β 
= 0.469) และเจตคตท่ีิมีตอ่วชิาชพีทางการ

ศกึษาของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษา (β = 0.345) ส่งผลต่อ
ระดับคณุภาพการบริหารงานตามมาตรฐาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 อธบิายความแปรปรวนตอ่ระดบัคณุภาพ
การบรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาไดร้อ้ยละ 58.40 
(R = 0.764 ; R² = 0.584) ซึ่งมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกีารปฏบัิติการ
บรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาอยู่ในระดับมาก และ
คณุภาพการบรหิางานตามมาตรฐานสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยูใ่นระดบัด ีสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของชยาทิศ กัญหา (2550)
ที่วิจัยพบว่าประสิทธิผลของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และญานิศา บุญจิตร์ (2552)ที่
วจิยัพบวา่ประสทิธผิลองคก์ารของสำานกังาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาอยูใ่นระดบัด ีทัง้น้ีกเ็พราะ
วา่ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ได้มีการบริหารจัดการสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยมีข้อมูลและ
สารสนเทศเพือ่ประกอบการบรหิารและการ
จัดการศกึษา และมกีารขับเคลือ่นนโยบายไป
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เกิดการบูรณา
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การและความเชื่อมโยงในการพัฒนางาน
ไปสูส่ถานศกึษาอยา่งเปน็ระบบและเปน็รปู
ธรรม จึงส่งผลให้การปฏิบัติการบริหารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก และคุณภาพ
การบรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาอยูใ่นระดับด ีและตวัแปรตน้
ที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการบริหารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา และระดบัคณุภาพการบรหิาร
งานตามมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา และผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรต้น 2 
ตวั คอืระดบัความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และเจตคติที่มีต่อวิชาชีพ
ทางการศึกษาของบุคลากรในสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาส่งผลต่อ
ระดับปฏิบัติการบริหารงานตามมาตรฐาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และส่งผลต่อระดับคุณภาพการบริหารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของประทิน วิเศษ
สุวรรณ (2545) วิจัยพบว่า ความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พิมพ์อร 
สดเอ่ียม (2547) วจิยัพบวา่ ความเปน็ผูน้ำา
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพล
ตอ่ประสทิธผิลของโรงเรียน และศริิกาญจน ์
ไกรบำารุง (2553) ที่วิจัยพบว่า ความเป็น
ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสง่

ผลตอ่ระดบัการบรหิารแบบยดึโรงเรยีนเปน็
ฐาน ท้ังนี้ ก็เพราะผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีระดับ
ความเป็นผู้นำาทางวิชาการมีความมุ่งมั่นที่
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสนใจในงาน
วิชาการและการวิจัยเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ 
และการทีเ่จตคตทิีม่ตีอ่วชิาชพีทางการศกึษา
ของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา สง่ผลตอ่ระดบัการปฏบิตักิาร
บรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาและระดบัคณุภาพการ
บรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสอดคลอ้งกบัผลงานวจัิยของเบท
เทนเคิร์ท, กวินเนอร์ และมีเตอร์ (Betten-
court , Gwinner and Meater, 2001) ที่
วิจัยพบว่า พนักงานที่มีเจตคติที่ดีต่อลูกค้า 
จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่
ดีขององค์การ ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อบุคลากรใน
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามี
เจตคติท่ีดต่ีอวชิาชีพของตนเองแลว้จะทำาให้
บคุลากรมพีฤตกิรรมการบรกิารเปน็บคุลากร
ทีด่ขีองสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา และสอดคล้องกับความคิดของสิงห์ 
แกรนวิลล์ และดิกคา (Singh,Granville 
and Dicka, 2002 อ้างถึงในสมศักดิ์ ชาญ
สูงเนิน,2553) ที่กล่าวว่า เจตคติที่ดีของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานใดๆย่อมส่งผลดี
ต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน

สำาหรบัตวัแปรระดบัการบรหิารเพือ่
การเปลีย่นแปลงของผูอ้ำานวยการสำานกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ไม่ส่ง
ผลต่อตัวแปรตามท้ังสองตัวน้ัน เน่ืองจาก
ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี
นยัสำาคัญทางสถติกิบัภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
ของผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่าสองตัวแปรนี้มีลักษณะอย่างเดียวกันดัง
ผลการวิจัยของวิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 
(2555) ที่พบว่าสองตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่
อยู่ในองค์ประกอบภาวะผู้นำาเดียวกัน ด้วย
เหตุนี้ในทางเทคนิคทางสถิติเมื่อวิเคราะห์
แล้วจึงปรากฏว่ามีตัวแปรหน่ึงตัวที่ส่งผล
ต่อระดับการปฏิบัติการบริหารงานและต่อ
ระดับคุณภาพการบริหารตามมาตรฐาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส่วนทักษะความคิดรวบยอดของผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาก็เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทาง
บวกอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติกิบัภาวะผูน้ำา
ทางวิชาการของผู้อำานวยการสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและระดับการ
บริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาในแง่เทคนิคทางสถิติจึงเป็นตัวแปร
ที่ไม่พบว่าส่งผลต่อตัวแปรตาม อีกประการ
หนึ่งการวัดทักษะความคิดรวบยอดของผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานั้นในการทดสอบไม่สามารถ
นำาผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามานีท้ดสอบในหอ้งสอบได ้จึง

ปรากฏวา่ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาสว่นมากคงใชเ้วลาคดิได้
มากกว่าเวลาท่ีกำาหนดจึงตอบข้อสอบถูก
ได้คะแนนสูงเป็นส่วนมาก ความแปรปรวน
จึงน้อยจึงไม่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการ
บรหิารงานและระดบัคณุภาพการบรหิารงาน
ตามมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา และขณะเดียวกันทักษะการ
คิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบของผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาได้
คะแนนนอ้ย ผูอ้ำานวยการสว่นมากไดค้ะแนน
ระดบัปานกลาง มเีพยีงคนเดยีวทีไ่ดค้ะแนน
มากจึงทำาให้ค่าความแปรปรวนมีค่าความ
แปรปรวนสูง จึงเป็นเหตุไม่มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถติิกับระดับ
การปฏบิตักิารบรหิารงานและระดบัคณุภาพ
การบรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่วนเจตคติ
ในการบริการของบุคลากรในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ไม่ส่งผลต่อ
ตวัแปรตามทัง้สองตวันัน้ เนือ่งจากตวัแปรนี้
มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติกิบัเจตคตทิีม่วีชิาชพีทางการศกึษา
ของบคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าสอง
ตัวแปรนี้มีลักษณะอย่างเดียวกัน ด้วยเหตุ
นี้ในทางเทคนิคทางสถิติเมื่อวิเคราะห์แล้ว
จึงปรากฏว่ามีตัวแปรหนึ่งตัวที่ส่งผลต่อ
ระดับการปฏบิตักิารบรหิารงานและตอ่ระดับ
คณุภาพการบรหิารตามมาตรฐานสำานกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำาหรับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการ
ศกึษาในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาได้แก่ ระดับการศึกษาของบุคลากร
นั้นส่วนมากจบปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่จึง
มีความแปรปรวนน้อย จึงไม่ส่งผลต่อระดับ
การปฏบิตักิารบรหิารงานและระดบัคณุภาพ
การบรหิารงานตามมาตรฐานสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจัิยในครัง้นี ้มขีอ้เสนอ
แนะ ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ควรกำาหนด
นโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะไปดำารง
ตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาประถมศกึษาและบคุลากรทางการ
ศึกษา ควรคำานึงระดับความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการ
ศกึษา ของบคุลากรเพือ่ทีจ่ะสง่ผลตอ่คณุภาพ
และประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการศกึษา
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

2. ขอ้เสนอแนะในการนำาไปปฏบิตัิ

สำานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ควรสง่เสรมิและพฒันาบคุลากร
ทางการศกึษาในดา้นภาวะผู้นำาทางวชิาการ
ให้กับผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทีมี่ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
จะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาของชาติ และควร
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ได้มีเจตคติที่ดีวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ
เปน็การสง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้ารบรหิาร
จดัการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย

ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เนื่องจาก
ระดบัความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา



147

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

References

Bettencourt, L.A., Gwinner, K.P. and Meater, M.I. (2001). A Comparison of  
Personality, and Knowledge Predicators of Service-Oriented  
Organizational Citizenship Behaviors. (Online) Retrieved June 15, 2011, 
from: http www.ncbi.nlm.nih.gov//pubmed//11302230.

Bloom, Benjamin S. (1980). The State of the Research on Selected  
Alterable Variable in Education. MESA Seminar. Department of  
Education: University of Chicago.

Chayatis Kanha. (2007). Factors Affecting Effectiveness of the Office of  
Education Service Ares Under the Office of Basic Education  
Commission. Dissertation, Ed.D. Educational Administration)  
Chonburi: Graduate School, Burapha University.

Yanisa Boonchit. (2009). An Analysis of Factors Affecting Organizational  
Effectiveness of Educational Service Ares Offices. Dissertation, Ed.D. 
(Educational Administration). Bangkok: Graduate School, Chulalongkorn 
University.

Pratin Vissesuvun. (2002). Factors on Educational Management Related to  
Effectiveness in Provision of Education of General Education  
Private Schools in Educational  Region 1. Master Thesis, M.Ed.  
(Educational Administration). Bangkok: Graduate School,  
Srinakharinwirot University.

Pim-on Sod-ium. (2004). Factors Influencing Academic Administrative  
Effectiveness of Graduate Programs in Rajabhat Institutes. Dissertation,  
Ed.D. (Educational Administration). Bangkok: Graduate School,  
Srinakharinwirot University.

Sirikanjana Kraibamrung. (2010). Variables that affect to school based  
management performance levels of basic education. Doctor of  
Education thesis (Educational administration) Nakhon Ratchasima:  
Faculty of Education Vongchavalitkul University.



148

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

Somsak Chansungnoen. (2010). Variables that affect to the organization of school 
learning.Doctor of Education thesis (Educational administration) Nakhon 
Ratchasima: Faculty of Education Vongchavalitkul University.

Office of the Education Reform. (2002). The Administration of Educational  
Service Area to Improve the Quality of Education. Bangkok:  
Phappim partnership.

Office of the Basic Education Commission. (2007). Monitoring and  
Evaluation Report on the Administration and Management of Basic  
Education Service Area Office: Fiscal Year 2007. Bangkok:  
Kurusapa Ladprap Printing Press.

Office of the Education Council. (2007). The State of Thai Education:  
Year 2006/2007 Solving and Reforming Education Using Holistic  
System. Bangkok: V.T.C. communication printing press.

Samreng Boonruangratana. (1997). Multivariate analysis techniques. 2nd  
printed. Bangkok: Ton-ao grammy. (1996). Research and Development 
program. Srinakharinwirot University Prasarnmit.

Wiranpachara Wongwatkasem. (2012). Analysis of the leadership of school 
administrators. Doctor of Education thesis (Educational administration) 
Nakhon Ratchasima: Faculty of Education Vongchavalitkul University.



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

149

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Developing a Science Learning Activity Package Based on 
Brain-Based Learning for Kindergarten 2

สุกัญญา ตีบไธสง1, ผศ.ดร.บังอร กองอิ้ม2, อ.ดร.กมลหทัย แวงวาสิต3

Sukanya Tiptharsong1, Bangon Kongim2, Kamonhathai Waengwasit3

บทคัดย่อ

การจัดประสบการณ์ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และทดลองจริง มีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนานักเรียน ผู้วิจัยพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความมุ่งหมายของ
การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดเหมสูง ตำาบลทองหลาง อำาเภอจักราช สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำานวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการ
วิจัยพบว่า 

1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนทุกทักษะ นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พัฒนามากท่ีสุดเรียงตามลำาดับคือ ทักษะการสังเกตเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 36.67 ทกัษะการจำาแนกประเภทเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 36.11 ทกัษะการลงความเหน็เพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 34.45 และทักษะการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.11 ตามลำาดับ 

1	 นิสิตระดับปริญญ�โท	ส�ข�วิช�หลักสูตรและก�รสอน	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
2	 อ�จ�รย์ประจำ�คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
3	 อ�จ�รย์ประจำ�คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
1	 M.Ed.	Canidate	in	Curirculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Lecturer,	Faculty	of	Science,	Mahasarakham	University
3	 Lecturer,	Faculty	of	Science,	Mahasarakham	University
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2. การจดัประสบการณโ์ดยใชช้ดุกจิกรรม ทำาใหทั้กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการจำาแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะ
การสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น และทักษะการหามิติสัมพันธ์ ของนักเรียนเพิ่ม
มากขึ้น ทุกทักษะ 

คำาสำาคัญ: ชุดกิจกรรม, สมองเป็นฐาน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Abstract

Organization of experience in developing a science learning activity package 
based on brain-based learning is organization of activities which have students 
really practice and experiment and have interactions with class peers. Which are 
regarded as student development. The author developed a package science 
learning based on brain-based for Kindergarten 2. The purposes of this study 
were to: 1)Compare science process skills for Kindergarten 2 based on brain-
based lesrning between before and after learning, and 2)examine outcomes of 
using the science learning activity package based on brain-based learning. The 
sample used in this study consisted of 18 Kindergarten 2 children at Wat Hem 
Sung School, Tambon Thong Lang, Amphoe Chakarat, The office of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Zone 2, obtained using the cluster 
random sampling technique.

The results of the study were as follows:

1. The students who learned using the science learning activity package 
based-on brain-based learning increased every science process skill from before 
learning.

2. The organization of experience using the activity package could cause 
every these science process skills of students to increase: observing skill disiminat-
ing skill quantity showing skill, Communicating skill, inferring skill and spatial skill.

Keywords: Activity package, Brain-based , Science Learning
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บทนำา

การจดัการศกึษาปฐมวยัสำาหรบัเดก็
ทีม่อีายรุะหวา่งแรกเกดิ ถึง 5 ปี เป็นจดุเริม่
ตน้ของกระบวนการจดัการศกึษาของมนุษย ์
เดก็วัยนีเ้ปน็วยัเริม่ตน้ชวีติถอืได้วา่เป็นวยัทอง
ของชีวิตก็ว่าได้เพราะเป็นวัยท่ีมีพัฒนาการ
ทกุด้านทัง้ทางร่างกาย อารมณ-์จติใจ สงัคม 
และสติปัญญา เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด 
โดยเฉพาะในด้านระบบประสาทและสมอง
จะเติบโตได้ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็น
ระยะที่เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด เป็นวัย
สดใส มองโลกสวยงาม มีความสงสัยใคร่รู้  
มีจินตนาการกว้างไกล ทั้งเป็นช่วงชีวิตที่
กำาลังสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยพื้น
ฐานของตนเองซึ่งจะติดตัวต่อเนื่องไปจน
กระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้เป็นวัยที่
ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ หากได้รับการอบรมเลี้ยง
ดู ส่งเสริมอย่างถูกต้องและได้รับการตอบ
สนองขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอก็เท่ากับได้
วางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่ง
ผลให้เขามีความสุขในชีวิตข้างหน้า และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ
ในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 
3) การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน แม้
จะไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่รัฐบาลก็
ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ โดยมุ่ง

ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ตลอด
จนอบรมเลี้ยงดูให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้จัดทำาขึ้นเพื่อ
เปน็หลกัสตูรแกนกลางในการจดัการศกึษา
ใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ สถาน
ศกึษาตา่งๆ ในท้องถ่ินสามารถนำาไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับเด็ก ตรงตามสภาพปัญหา
และความต้องการความพร้อม ส่งเสริมให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของท้องถิ่น

การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็ก
ปฐมวัยหรอืวัยกอ่นประถมศกึษาจะไมจั่ดเปน็
รายวิชา แต่จัดในรูปของกจิกรรมบูรณาการ
โดยผา่นการเลน่เพือ่ใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์
ตรง เกดิการเรยีนรูไ้ดพ้ฒันา ทัง้ทางรา่งกาย 
อารมณ ์จติใจ สงัคมและสตปิญัญา กจิกรรม
เสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรม
กลางแจง้ และเกมการศึกษา โดยทกุกิจกรรม
ต้องมีสื่อเพื่อช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงทีเ่ปน็รปูธรรมมากทีส่ดุทัง้ยงัชว่ยใหเ้ดก็
ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวตามความต้องการ 
ความสนใจและความสามารถ (กรมวชิาการ. 
2540: 32 - 33) 

การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์เปน็กจิกรรมหนึง่ทีมุ่ง่ใหเ้ดก็
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยั 
โดยให้เด็กได้ศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
ความสนใจของเดก็เปน็ขัน้เปน็ตอนตัง้แตต่น้
จนจบ เด็กจะเป็นผู้ลงมือทำากิจกรรมต่างๆ 
เพือ่คน้หาคำาตอบดว้ยตนเองผา่นกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก ่การคดิ สงัเกตสนทนา 
ซักถาม อภิปราย แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดย
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การบรูณาการประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีท่ำาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติที่เป็นระบบ 
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ใน
เดก็ปฐมวยัควรสอนใหเ้ดก็เกดิความคดิรวบ
ยอดทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 
92-93 ; อ้างอิงมาจาก Taba. 1996: 13) 

ชดุกจิกรรม เปน็นวัตกรรมการศึกษา
ที่มีคุณค่าเพียงพอที่จะนำามาสอนได้ และ
ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความพอใจในการเรียน 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรายบุคคลนักเรียน
ได้เรียนตามความสามารถตามความสนใจ 
เปดิโอกาสใหนั้กเรยีนได้แสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง ชดุกจิกรรมยงัชว่ยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีน
รู้ด้วยตนเองตามอัตภาพ ไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน การ
สอนโดยชุดกิจกรรมเป็นการสอนที่ผู้เรียน
ไดป้ระสบการณต์รงผา่นกระบวนการตา่งๆ 
ไดพิ้สูจน์ ทดสอบ และเหน็ผลประจกัษด้์วย
ตนเองจึงเกิดการเรียนรู้ได้ดีมีความเข้าใจ
และจดจำาการเรียนรู้นั้นได้นาน เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะต่างๆ ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากทำาให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน (บุญเกื้อ ควรหา
เวช. 2530: 84-85 ; สมจิต สวธนไพบูลย์. 
2535: 39 ; ทิศนา แขมมณี. 2550: 28) 
จากการประเมนิภายนอกรอบสอง โรงเรยีน
วัดเหมสูง ปรากฏว่า ทักษะบวนการคิด 

วิเคราะห์ระดับอนุบาลมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับปานกลาง (โรงเรียนวัดเหมสูง. 
2553: 14) และยังพบว่านักเรียนยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติ ขาดการแสวงหาความ
รู้ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ขาดความกระตือรือร้น ส่งผลให้นักเรียนมี
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละผล
สมัฤทธิอ์ยูใ่นระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุ จำาเปน็จะ
ตอ้งหาแนวทางเพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละผลการเรยีนของนกัเรยีน
ให้มีระดับสูงขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน สำาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ
ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการส่ง
เสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ชัน้อนบุาล ปทีี ่2 ระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมอง 



153

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

เป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
โดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์าม
แนวคดิสมองเปน็ฐาน มทีกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรต์ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปทีี ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปกีาร
ศกึษา 2554 กลุ่มโรงเรยีนตำาบลทองหลาง 
จำานวน 10 ห้อง จำานวน 165 คน สังกัด
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดเหมสูง ตำาบล
ทองหลาง อำาเภอจกัราช สำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
มีนักเรียน จำานวน 18 คน 1 ห้องเรียน

3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group  
Pre-test Post-test Design)

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รวม
ทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน ครั้ง
ละ 20 นาที ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อน
การใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตรต์ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน ทีมุ่ง่
เน้นกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาลปทีี ่
2 สำาหรบันำาไปใชใ้นการจดัประสบการณเ์พือ่
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

2. ได้แนวทางในการจดัประสบการณ์
โดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์าม
แนวคดิสมองเปน็ฐาน ทีมุ่่งเนน้กจิกรรมเพือ่
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

3. ไดแ้นวทางในการพฒันาชดุกจิกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวคดิสมองเปน็
ฐาน เพือ่นำาไปใชใ้นการจดัประสบการณเ์พือ่
พฒันานกัเรยีนชัน้อนบุาล ปทีี ่2 ในดา้นอืน่ๆ

4. ได้แนวทางในการจดัประสบการณ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ตามแนวคดิสมองเปน็ฐาน เพือ่พฒันาความ
พร้อม และทักษะด้านอื่นๆ

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็ก
ระดบัปฐมวัยในระดับช้ันอนบุาล 2 ในตำาบล
ทองหลาง อำาเภอจกัราช สำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 จำานวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 
165 คน การจัดชั้นเรียนจัดตามระดับอายุ
ของนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี โดย
คำานงึถงึการเจรญิเตบิโตทัง้ทางรา่งกาย จติใจ 
และพัฒนาการด้านสติปัญญา

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดเหมสูง
ตำาบลทองหลาง อำาเภอจกัราช สำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 มีนักเรียน จำานวน 18 คน 1 ห้องเรียน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยของ การสุ่ม สุ่มมา 1 ห้องเรียน ที่มี
ลักษณะของการจัดห้องเรียนที่ใช้อายุเป็น
เกณฑ์ในการจัดห้องเรียน

รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
หลัง (One Group Pre-test Post-test 

Design) (ชูศรี วงศ์รัตนะ และ องอาจ นัย
พัฒน์. 2551: 42) ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 รูปแบบการทดลองแบบ One 
Group Pre-test Post-test Design 

 กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test
 ทดลอง T

1
 X T

2

เมือ่ T
1
 หมายถงึ ทดสอบกอ่นเรยีน (Pre-test)

X หมายถึง การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุด
กจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน

T
2
 หมายถึง ทดสอบหลังเรียน (Post-test)

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

1. ชดุกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีมุ่ง่เนน้กจิกรรม
เพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
สำาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำานวน 
15 ชุด 

1.1 คูม่อืการใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตรต์ามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีมุ่ง่
เน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาล
ปีที่ 2

1.2 แผนการจดัประสบการณ ์จำานวน 
15 แผน แผนๆ ละ 40 นาที 

2. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
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ทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้อนบุาลปท่ีี 
2 ซึ่งเป็นข้อคำาถามที่เป็นรูปภาพ ทักษะละ 
10 ข้อ รวม 6 ทักษะ จำานวน 60 ข้อ 

3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การทดสอบกอ่นเรยีน (Pre-test) 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบข้อคำาถามที่เป็น
รูปภาพ รวมทั้งสิ้น 60 ข้อ แล้วบันทึกผล
การทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน

2. จดัประสบการณโ์ดยใชช้ดุกจิกรรมที่
มุง่เนน้กจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรต์ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำานวน 15 
แผน แผนละ 40 นาที หลังจากสอนเสร็จ
ในแตล่ะชดุกจิกรรม ทำาการทดสอบระหวา่ง
เรยีนชดุกจิกรรมละ 10 ข้อ แลว้ทำาการบันทกึ
ผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนระหว่างเรียน

3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ซึง่เปน็แบบขอ้คำาถามทีเ่ปน็
รปูภาพ รวมทัง้สิน้ 60 ขอ้ ซึง่เปน็แบบทดสอบ
ชุดเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียน เพื่อเปรียบ
เทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวจิยัครัง้นีใ้ชส้ถิตใินการวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยดำาเนนิการตามลำาดบัขัน้ตอนดงันี้

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หา
คุณภาพของเครื่องมือ

1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบ

1.2 ค่าอำานาจจำาแนกของข้อสอบ 

1.3 คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

2. สถิติพื้นฐาน

2.1 ค่าเฉลี่ย 

2.2 คะแนนร้อยละ

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ

1.1 ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีน
รู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดังตาราง 2

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

1. ทักษะการสังเกต

เรื่องต้นไม้ที่รัก ครูพานักเรียนเดิน
สำารวจ สังเกต และสัมผัสต้นไม้ต่างๆ ใน
บริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนบอกชื่อต้นไม้ที่
สำารวจ ถ้าไม่ทราบครูจะเป็นผู้บอก แล้วให้
นักเรียนพูดตาม ให้นักเรียนสังเกตต้นไม้
แต่ละต้น ทั้งต้นไม้เล็ก ต้นไม้ใหญ่ ต้นหญ้า 
ตน้ไมท่ี้มลีกัษณะเถา จะมคีวามสงูแตกตา่ง
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กัน เมื่อนักเรียนนำาจานเพาะเมล็ดถ่ัวเขียว 
ในวันที่ 1 มาวางให้นักเรียนสังเกต การ
เปลีย่นแปลง ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัใชแ้วน่ขยาย 
ประกอบ พบว่า การเปลี่ยนแปลงเมล็ดถั่ว
เขียวจานที่ 1 2 3 มีลักษณะต่างกัน ซึ่งการ
สงัเกตของนกัเรยีนสรปุไดว้า่ ตน้ไมท้ีข่าดน้ำา 
ขาดปุ๋ย ขาดแสงแดด กจ็ะเหีย่วเฉาตาย เรือ่ง
ผลไม้เพื่อนรัก ครูนำาผลไม้มาให้นักเรียนดู 
ให้นักเรียนสังเกตลักษณะ รูปร่างภายนอก 
ภายในของผลไม ้พบวา่ นกัเรยีนมทีกัษะใน
การสงัเกต ในการใชป้ระสาทสมัผสั ไมว่า่จะ
เป็น ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย อย่างใด
อยา่งหน่ึง หรอืหลายอย่างรวมกนั ซึง่ดูได้จาก
การทีน่กัเรยีนมีความสนกุสนานในการร่วม
กจิกรรม และสามารถบอกชือ่ผลไมไ้ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เรือ่ง ดอกไมแ้สนสวย ครใูห้นกัเรยีน
ร้องเพลง “จ้ำาจี้ดอกไม้” และร่วมสนทนา
เกี่ยวกับเนื้อหาเพลง นำาบัตรภาพดอกไม้
ต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอก
วา่เป็นดอกอะไร พบวา่ นกัเรยีนมทีกัษะการ
สงัเกต แลว้ใหน้กัเรยีนบอกชือ่ดอกไมท้ีอ่ยูท่ี่
บา้น และทีโ่รงเรียน นกัเรียนบอกชือ่ดอกไม้
ได้ถูกต้อง ว่ามีลักษณะรูปร่าง สี สัมผัส ดม
กลิ่น และใช้แว่นขยายประกอบการสังเกต 
นักเรียนแต่ละคนสังเกตอย่างสนุกสนาน 

2. ทักษะการจำาแนกประเภท

เรื่องต้นไม้ที่รัก (มะม่วง ขนุน ฝรั่ง) 
หลายใบคละกนั ใหน้กัเรยีนไดส้มัผสั สงัเกต 
รปูรา่งลกัษณะ โดยครใูช้คำาถามในการสนทนา 
ซึง่นกัเรยีนสามารถจำาแนกประเภทของใบไม้

แตล่ะชนดิได้ถกูตอ้ง เรือ่งผลไมเ้พ่ือนรกั ครู
นำาผลไมห้ลายชนิด ชนิดละหลายลูกคละกนั 
ครูบอกชื่อผลไม้แต่ละชนิด ให้นักเรียนพูด
ตาม แล้วใหน้กัเรยีนชว่ยกนัจำาแนก ประเภท
ของผลไม ้โดยคร ูใหน้กัเรยีนแบง่ผลไม้และ
ไมม่เีมลด็ เรือ่ง ดอกไมแ้สนสวย ครแูบง่กลุม่
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม นำาดอกกุหลาบ 
มะลิ บานชื่น ชบา ดาวเรือง ชนิดละหลาย
ดอก นำามาคละกนั จำานวน 2 ชดุ ใหน้กัเรยีน
ช่วยกันจำาแนกประเภท ตามคำาบอกของครู 
เกี่ยวกับดอกไม้ที่มีกลิ่น กับไม่มีกลิ่น จับคู
ดอกไม้ชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน แยกดอกไม้
ตามสีเดียวกัน แยกดอกไม้ตามกลิ่น มีกลิ่น
ฉุน และไม่มีกลิ่น พบว่านักเรียนสามารถ
จำาแนกได้อย่างถูกต้อง

3.ทักษะการแสดงปริมาณ 

เรื่องต้นไม้ที่รัก นักเรียนทดลอง
วัดความยาวของลำาต้นของต้นไม้ใหญ่ และ
ทดลองวัดโดยรอบของต้นไม้เล็ก ที่มีอยู่
ในบริเวณโรงเรียนโดยใช้เชือกสีแดง กับ
สีน้ำาเงิน ให้นักเรียนเปรียบเทียบขนาดของ
ลำาต้น จากการวัดความยาว โดยรอบลำาต้น
ทั้ง 2 ซึ่งพบว่านักเรียนหลังจากที่ทำาการวัด
ต้นไม้แล้วสามารถตอบคำาถามได้อย่างถูก
ต้องว่าต้นไม้ชนิดใดมีขนาดใหญ่หรือเล็ก
กว่า เรื่องผลไม้เพื่อนรัก ครูนำาผลไม้แต่ละ
ชนิดให้นักเรียนพูดตามแล้วให้นักเรียนช่วย
กันบอกว่าผลไม้ชนิดใดมีน้ำาหนักน้อยท่ีสุด 
และมากท่ีสุด ให้นักเรียนลองชั่งผลไม้โดย
ใชม้อืของตวัเองและชัง่ดว้ยตาชัง่ 2 แขน ให้



157

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

นกัเรยีนชว่ยกนัเรยีงลำาดบัผลไมท้ีม่ขีนาดเลก็
ไปหาผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ พบว่า นักเรียน
สามารถเรียงได้ผลไม้ที่มีขนาดเล็กไปหา
ขนาดใหญไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เรือ่งดอกไมแ้สน
สวย ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละเท่าๆ กัน นำาดอกไม้จำานวน 6 ชนิดมา
หลายดอก นำามาคละกันจำานวน 2 ชุด ให้
นักเรียนจับคู่ดอกไม้ชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน 
ดอกไมช้นดิใดมีปรมิาณมาก น้อย ทีส่ดุ และ
ใหน้กัเรยีนแยกดอกไมต้ามสเีดยีวกนัอยูด่ว้ย
กัน ดอกไมส้ใีดมีจำานวนมากทีส่ดุ นอ้ยทีส่ดุ 
พบวา่ นกัเรยีนไดร้ว่มกนัแยกดอกไมไ้ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง และสามารถบอกไดว้า่ดอกไมส้ใีดมี
จำานวนมากที่สุด และน้อยที่สุด

4. ทักษะการสื่อความหมาย

เรือ่งตน้ไมท้ีร่กั ครแูละนกัเรยีนชว่ย
กนัสรปุเน้ือหา เกีย่วกบัธรรมชาตติา่งๆ ทัว่ไป
ของต้นไม้ และร่วมกันกล่าวคำาคล้องจอง 
“ต้นไม้” ครูอธิบายความหมายของคำาบาง
คำาและให้นักเรียน แสดงท่าทางประกอบ
คำาคล้องจอง พบว่า นักเรียนสามารถแสดง
ทา่ทางไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และรว่มกจิกรรมทีไ่ด้
จดัข้ึนอย่างสนกุสนาน เรือ่งผลไมเ้พือ่นรกั ให้
นกัเรยีนบอกชือ่ผลไม ้ทีช่อบรบัประทานมาก
ที่สุดคนละ 1 ชื่อ พร้อมกับบอกเหตุผลว่า
ทำาไมจึงชอบ นักเรียนสามารถบอกได้ ร่วม
กจิกรรมดว้ยความสนกุสนาน และครนูำาผล
ไม้ของจริงมาใหน้ักเรยีนไดร้ับประทานด้วย
เรือ่งดอกไมแ้สนสวย ใหน้กัเรยีนนัง่เป็นครึง่
วงกลม และร่วมกันร้องเพลงดอกมะลิ แล้ว

สนทนา ที่กล่าวในเพลงว่า ดอกมะลินำาไป
ทำาอะไรบา้ง นกัเรยีนสามารถบอกไดแ้ละให้
นักเรียนที่นำาดอกไม้มาจากบ้าน มาแนะนำา
ใหเ้พือ่นรูจ้กัทลีะคน แลว้มารวมกนัไวใ้นถาด 
นกัเรยีนกลา้แสดงออก มาแนะนำาดอกไมห้นา้
ชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

5. ทักษะการลงความเห็น

เรื่องต้นไม้ที่รัก เพาะเมล็ดถั่วเขียว 
ในจานจำานวน 3 จาน โดยการควบคมุปจัจยั
ตา่งๆ ทีส่่งผลตอ่การเจรญิเตบิโตของถัว่เขยีว 
ผลจากการทดลองพบวา่ เมลด็ถ่ัวเขียวจานที ่
1 เจรญิเตบิโตดมีาก เพราะตน้ไมต้อ้งการน้ำา 
แสงแดด ปุ๋ย ฯลฯ จากการทดลอง นักเรียน
สามารถอธบิายไดว้า่เหตใุดตน้ไมใ้นถาดตา่งๆ 
จงึมีการเจริญเติบโตแตกต่างกนั เรื่องผลไม้
เพื่อนรัก ครูให้นักเรียนทุกคนชิมผลไม้ที่ครู
เตรียมมา ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ 
เนือ้ของผลไม ้ผลไมม้กีลิน่อะไร รสชาตเิปน็
อย่างไร นักเรียนชอบกินหรือไม่ ผลปรากฏ
วา่นกัเรยีนสามารถสนทนาโตต้อบคำาถามได้
เปน็อยา่งด ีและสนกุสนาน เรือ่งดอกไมแ้สน
สวย ครูนำาต้นดอกไม้มา 2 ต้น ให้นักเรียน
สงัเกตโดยตน้หนึง่มดีอกสวยงาม อกีตน้หนึง่
ดอกเหี่ยวแห้ง ใบเหี่ยวเฉา และสนทนากับ
นักเรียน เกี่ยวกับดอกไม้ 2 ต้นเหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร นักเรียนสามารถตอบ
ได้ว่าต้นดอกไม้ต้องการ น้ำา แสงแดด ปุ๋ย 
ถ้าเราไม่รดน้ำาแล้วต้นดอกไม้จะเหี่ยวเฉา 
และตายในที่สุด

6. ทักษะการหามิติสัมพันธ์
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เรื่องต้นไม้ที่รัก ให้นักเรียนเล่นเกม
สร้างวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ด้วย
ตนเอง โดยครแูบง่นกัเรยีนออกเปน็ 3 กลุม่ 
ครูตกลงกับนักเรียน ถ้าครูชูรูปเรขาคณิตใด 
(วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม) ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยจัดกลุ่มของตนเองให้เป็นไป
ตามรูปเรขาคณิต เมื่อจัดเสร็จแล้วให้นั่งลง 
พบวา่ นกัเรยีนสามารถทำารปูเปน็เรขาคณติ
ได้ตามที่ครูบอกได้อย่างถูกต้อง เรื่องผลไม้
เพื่อนรัก ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 6 คน นำาภาพเหตุการณ์ต่างๆ มา
ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียงลำาดับ
เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อน และเหตุการณ์
ใดที่เกิดขึ้นตามมา พบว่า นักเรียนสามารถ
เรียงลำาดับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง เรื่อง
ดอกไม้แสนสวย ครูนำาภาพเงาของดอกไม้
ชนิดต่างๆ ชูให้นักเรียนดูทีละชิ้น แล้วให้
นักเรียนบอกว่า เป็นเงาของดอกอะไร พบ
ว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติและตอบคำาถาม
ได้อย่างถูกต้อง 

สรุปการวิจัย

1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวคดิสมองเปน็
ฐาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนทุกทักษะ 

2. นกัเรยีนชัน้อนบุาลปทีี ่2 มทีกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ทักษะ 
ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำาแนก
ประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะ

การสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น 
และทักษะการหามิติสัมพันธ์ มีการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้นทุกทักษะ

อภิปรายผล

การศกึษาผลการใชช้ดุกจิกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ชดุกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 มีทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้จากกอ่นเรยีนทกุทกัษะ 
ทั้งนี้เนื่องจาก

1.1 การสร้างชุดกิจกรรม ในครั้ง
นี้ได้ดำาเนินการ ตามหลักการสร้างการจัด
ประสบการณอ์ยา่งเปน็ระบบ โดยมีการศกึษา
หลักการ วิเคราะห์และกำาหนดเนื้อหาของ
กิจกรรมให้มีกรอบเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อ
ให้เป็นแนวทางในการเขียนกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแนวทางที่กำาหนด และดำาเนินการ
สร้างชุดกิจกรรมจากนั้นได้นำาชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้นไปผ่านการทดลองใช้กับนักเรียน
ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพือ่ศกึษาความเหมาะ
สมและความเป็นไปไดข้องการนำาชดุกจิกรรม
ไปใช้จัดประสบการณ์กับกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผลให้ชุดกจิกรรมทีส่รา้งขึน้มคุีณภาพเหมาะ
สมทำาให้ผู้รับประสบการณ์มีทักษะเพิ่มขึ้น
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1.2 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
เป็นการตอบสนองความต้องการตาม
ธรรมชาติของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะพื้น
ฐานตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ไม่ชอบ
อยู่นิ่ง ชอบรื้อค้นสิ่งของ อยากรู้อยากเห็น
อยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับ ชุลีพร สงวน
ศร ี(2550: 1-3) สรปุว่าทกัษะวิทยาศาสตร์
มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ท่ีช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการพืน้ฐานตามธรรมชาตขิองเดก็
ปฐมวยัใหม้เีจตคตทิีด่ตีอ่การศกึษา คน้ควา้ 
ทดลอง เรือ่งราวทีน่า่สนใจต่างๆ โดยอาศยั
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่อง
มือกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา 
วิธีแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
การพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ
ค้นคว้า คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และการมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในข้ันสูงต่อไป 
และวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เด็กเป็นคนช่าง
สงัเกตจากประสบการณท์ีเ่ด็กได้ลงมือปฏบิตัิ
ด้วยตนเองจากการทำากิจกรรมต่างๆ อย่าง
เป็นขั้นตอน ส่งผลให้เด็กได้ใช้ความคิดเพื่อ
ค้นคว้าหาคำาตอบอย่างเป็นระบบ เด็กได้ใช้
ความคดิวเิคราะหอ์ยา่งเปน็ขัน้ตอน เมือ่เดก็
ได้ใช้ความคิดบ่อยๆ ทำาให้เด็กเกิดทักษะ
ซ่ึงจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาและพบคำาตอบ
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพมิพพ์รรณ ทองประสทิธ์ิ (2548: 76) 
พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรม์คีวาม

สามารถทางพหุปัญญาทุกด้าน ได้แก่ความ
สามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้าน
ตรรกะ/คณติศาสตร ์ความสามารถทางดา้น
มิติสัมพันธ์ ความสามารถทางด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้าน
ดนตรี ความสามารถทางด้านความเข้าใจผู้
อืน่ ความสามารถทางด้านการเขา้ใจตนเอง 
และความสามารถทางดา้นธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อมสูงขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ สมเด็จ จุลนันท์ 
(2553: 68) พบว่า นักเรียนที่เรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01การจดัประสบการณต์ามแนวคดิไฮสโคป 
ทำาให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการ
แสดงปริมาณ ทักษะการจำาแนกประเภท 
และทักษะการส่ือความหมายของนักเรียน
พฒันาเพิม่ขึน้ทกุทกัษะ เรียงตามลำาดบัจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ ทักษะการสื่อ
ความหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 ทักษะ
การแสดงปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.18 
ทักษะการจำาแนกและเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.87 และทักษะการสังเกตเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8.2

1.3 แผนการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน เป็นแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสร้างตามหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้ของธอร์นไดท์ (Thorndike) คือ 1) 
กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 
ความพร้อมของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย
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และจิตใจ ถ้าร่างกายพร้อมแล้วได้กระทำา
ย่อมเกิดความพงึพอใจ 2) กฎแหง่การฝกึหดั 
(Law of Exercise) การฝึกหัดกระทำาซ้ำา
บ่อยๆย่อมทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและ
คงทนถาวร 3) กฎแห่งผลที่พอใจ (Law of 
Effect) (เยาวพา เดชะคปุต.์ 2542: 60-69) 
ผลทีไ่ดร้บัเมือ่แสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ลว้ 
ถ้าได้รับผลท่ีพึงพอใจย่อมอยากเรียนรู้ต่อ
ไปอีก ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจก็ไม่อยาก
จะเรียนรู้ นอกจากนี้ยังคำานึงถึงความแตก
ตา่งระหวา่งบคุคล (Individual Difference) 
ซึง่ตอ้งคำานงึถงึอยูเ่สมอวา่นกัเรยีนแตล่ะคน
มีความรู้ความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจแตกต่างกัน

2. ผลการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน ซึ่งนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 
5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย ด้วยวิธี
การทีห่ลากหลายอนัสง่ผลตอ่พฒันาการของ
นักเรียน ในทักษะ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การสงัเกต ทกัษะการจำาแนกประเภท ทกัษะ
การแสดงปรมิาณ ทกัษะการสือ่ความหมาย 
ทักษะการลงความเห็น และทักษะการหา
มิติสัมพันธ์ ทำาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 
6 ทกัษะทีด่ขีึน้ นกัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวาม
สขุและสนกุสนาน ใหค้วามตัง้ใจทำากจิกรรม
เป็นอย่างดี และสามารถทำากิจกรรมร่วม
กันกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ อาจ
เนือ่งมาจากการดำาเนนิการในการพฒันาดัง
กล่าวผู้วิจัยได้ยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานและกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ รวม
ทั้งการพัฒนาเครื่องมือได้รับการชี้แนะจาก
ผู้เช่ียวชาญ ได้ดำาเนินการทดลองใช้ ก่อน
ที่จะนำาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง นอกจาก
นี้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการใช้
สมองเปน็ฐาน เปน็กจิกรรมการเรยีนทีส่รา้ง
เสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันารอบดา้น โดย
เฉพาะหากเปน็ผูเ้รยีนทีก่ำาลงัเรยีนอยูใ่นระดบั
อนบุาลเพราะถอืวา่เปน็วยัทีม่คีวามพรอ้มและ
ต้องการที่จะเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพ
ของผู้เรียน ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาของผู้
เรียนมากยิ่งขึ้น ประกอบการเรียนในระดับ
อนบุาลนีห้ากตอ้งการสนบัสนนุใหเ้ปน็การจดั
ประสบการณท์ีม่ปีระสิทธิภาพแล้วควรจดัใน
รปูแบบของการบรูณาการ เพราะประสบกา
รณบ์รูณาการจะเปน็ประสบการณท์ีน่า่สนใจ
มีความหลากหลายของสาระและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับบริบทในสภาพชีวิตจริง จึง
ทำาให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานและ
เพลิดเพลินไปพร้อมกับกิจกรรมที่ผู้สอน
นำามาใช้ จึงทำาให้การจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐานในครั้งนี้จึงสามารถ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งถือว่า
เป็นนวตักรรมการจัดประสบการณ ์เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการพฒันาเดก็ไดเ้ปน็อยา่งด ี
นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยชดุกิจกรรม
ยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรัก 
และความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
กระตุ้นให้นักเรียนหันมาสนใจการศึกษา
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คน้ควา้ทางวทิยาศาสตร ์ส่งเสรมิใหนั้กเรยีน
ทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พัฒนา
ทักษะในการแสดงและการทำาการทดลอง 
ฝกึกระบวนการคดิ ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนสนใจ
และรกัการอา่นหนังสือทางวิทยาศาสตร ์จงึ
ทำาใหน้กัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมดว้ยชดุ
กิจกรรมดังกล่าวมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตรส์งูกวา่กอ่นการจดัการเรยีน
รู้ สอดคล้องกับ สมเด็จ จุลนันท์ (2553: 
68) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรส์ำาหรบันกัเรยีนปฐมวยัตาม
แนวคิดไฮสโคป พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นจาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 การจดัประสบการณต์ามแนวคดิไฮสโคป 
ทำาให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการ
แสดงปริมาณ ทักษะการจำาแนกประเภท 
และทักษะการสื่อความหมายของนักเรียน
พัฒนาเพิ่มขึ้นทุกทักษะ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 ผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า 
นักเรียนสนใจภาพมากกว่าที่จะฟังคำาถาม
จากคร ูเนือ่งจากเสยีงครไูมด่งัพอทีจ่ะทำาให้
นกัเรยีนสนใจดงันัน้ครผููส้อนควรจดัอปุกรณ์
เครื่องขยายเสียงเพื่อให้จัดกิจกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ครูผู้สอนที่นำากระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนไปใช้ควรศึกษา
กระบวนการจดักจิกรรมใหล้ะเอยีด รอบคอบ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเหมาะสมกับวัย
สามารถนำาไปใช้ในระดับที่สูงขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป

2.1 ควรนำาการสอนตามกระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ และทบทวนไปทดลองใช้
พฒันาทกัษะทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้อืน่ๆ

2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดอื่นๆ 
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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิธีการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
ศกึษาและประเมนิสมรรถนะในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก
สามัญศึกษา ให้ผู้บริหารจำานวน 60 รูป และผู้ใต้บังคับบัญชา โรงเรียนละ 2 ท่าน จำานวน 
120 ท่าน จากโรงเรียนตัวอย่าง 60 โรงเรียน ผู้วิจัยใช้การเลือกโรงเรียนแบบสุ่มด้วยตาราง
เลขสุ่ม จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ 408 โรงเรียน เพื่อ
ประเมินสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 25 ท่าน ท่ีเลือกมาแบบเจาะจง เพ่ือรับทราบผลการประเมินสมรรถนะในการ
บริหารงานของผู้บริหารที่ได้จากผลการวิจัยตามข้ันตอนท่ี 1 และเสนอความคิดเห็นเพิ่ม
เติม ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จำานวน 12 รูป ด้วยการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนส่วนมากที่ไม่
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ผา่นการประเมินของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา เพือ่ทำาการ
พฒันาสมรรถนะในการบรหิารงานดว้ยวธิกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารจากผูท้รงคณุวฒุดิา้นการ
บริหารการศึกษา มีหลักสูตรและเอกสารการอบรม

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้บริหารมีสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำาสายงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก แต่มีข้อสังเกตว่าผลการประเมินค่อน
ข้างมาอยู่ในระดับพอใช้ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 25 ท่านที่ยอมรับผล
การวิจัยและเสนอให้พัฒนาสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง 3 ด้านคือ 1) สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ การมีวินัย การ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความรักความศรัทธา
ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ 2) สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำางานเป็นทีม 3) สมรรถนะประจำาสายงาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล การ
บริหารองค์การ การมีวิสัยทัศน์ ความคิดรวบยอดและการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ก่อน
การอบรม ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ประเมินตนเองก่อนการ
อบรมว่า มีสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย 1) สมรรถนะส่วนบุคคลอยู่ในระดับพอใช้ 
2) สมรรถนะหลักอยู่ในระดับพอใช้ 3) สมรรถนะประจำาสายงานอยู่ในระดับพอใช้ถึงน้อย 
ภายหลงัผูบ้รหิารผา่นการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะแลว้ไดป้ระเมนิสมรรถนะในการบรหิาร
งานของตนเอง พบว่า ผู้บริหารมีสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ 1) สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ 
การมีวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในวิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก 2) สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเองและการทำางานเป็นทีมอยู่ในระดับดีถึง
ดีมาก 3) สมรรถนะประจำาสายงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการวิจัย การ
สื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล การบริหารองค์การ การมีวิสัยทัศน์ 
ความคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ อยู่ในระดับดีถึงดีมากทั้ง 3 สมรรถนะนี้ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 

2. เมื่อผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลับไปปฏิบัติงานจริง
ในโรงเรียนของตนเอง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ได้ประเมินสมรรถนะของตนเองและผู้ใต้
บังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของผู้บริหาร พบว่า มีสมรรถนะทั้ง 3 ด้านดังกล่าวอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก สูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 
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Abstract

The purpose of the study was to develop the administrative competencies 
of Phrapariyatidhamma school administrators in general education department. 
The research procedure comprised 3 stages. Stage 1 involved the study and 
evaluation of the administration of the Phrapariyatidhamma school in general 
education department. Sixty administrators and 120 teachers were chosen from 
60 Phrapariyatidhamma schools. One regular teacher and one special teacher 
from each school were purposively chosen from each school. The sample of the 
schools was selected by random sampling table from 408 Phrapariyatidhamma 
school in general education department in order to evaluate the administrator’s 
administrative competencies. Stage 2, 25 experts were purposively selected 
to acknowledge the results from the first stage research and made some ad-
ditional suggestions. In stage 3, 12 Phrapariyatidhamma school administrators 
in most of schools which did not pass the criteria of the Office of Education 
Quality Assurance and Evaluation were purposively chosen for the development 
of their administrative competencies by the training workshop from the experts 
in education administration. The curriculum and academic papers were prepared 
for training workshop. 

The results of the study found that:

1. The administrators’ three competencies: personal competencies, core 
competencies and functional competencies were rated to be at the good and 
excellent level. However, it should be noted that 25 experts had observed these 
competencies tended to be at the satisfactory level, they generally accepted 
the results of the study and recommended that the development of the admin-
istrative competencies for the administrators in Phrapariyatidhamma school in 
general education department should include the three aspects: 1) personal 
competencies such as self-discipline, being a good model, leading a proper liv-
ing, love and faith in one’s profession, and being responsible for their duty. 2) 
core competencies such as achieving the purposive goal, providing good ser-
vice, self-development, and teamwork and 3) functional competencies such as 
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analysis, synthesis and research, communication and motivation, development of 
personal potential development, organizational administration, vision, conceptual 
thinking and systematic procedure in solving problems. It should be noted that 
12 selected administrators of Phrapariyatidhamma school should self-evaluate 
themselves before training. Results of self evaluation showed that their personal 
competencies were at the satisfactory level; their core competencies were at 
the satisfactory level and their functional competencies were rated from at the 
unsatisfactory level to the satisfactory level. Results after the training course 
showed that 1) personal competencies - self-discipline, being a good model, 
leading a proper living and love and faith for one’s profession were rated to be 
at the high level of satisfaction 2) core competencies - achieving purposive goal, 
providing good service, self-development, and teamwork were rated to be at 
the high to the highest level of satisfaction. 3) functional competencies such as 
analysis, synthesis and research skills, communication and motivation, personal 
potential development, organizational administration, vision, conceptual thinking 
and systematic procedure in solving problems were rated from the high to the 
highest level of satisfaction. It was found that the gain of three competencies 
was a statistical significance at the .01 level.

2. After the training course, the administrators returned to their routine 
work at schools for two weeks. They self-evaluated themselves and were evalu-
ated by their teachers. The results showed that their three required competencies 
were rated to be from the high to the highest level of satisfaction. There was a 
statistical significance at the .01 level.

บทนำา

การศกึษาเปน็กระบวนการทีส่ำาคญั
ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีความ
สามารถในการปรับตัวได้อย่างเท่าทันต่อ
การเปล่ียนแปลงต่างๆ และการศึกษาที่
มีในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพ

ความต้องการของสังคมไทย จะสร้างความ
สมดลุและความกลมกลนืของการพฒันาดา้น
ต่างๆได้ รัฐจึงตระหนักว่า การศึกษาเป็นก
ระบวนการทีจ่ะชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติของ
คนไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมไทยอย่าง
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เหมาะสมกับกาลเวลาและบริบทของสังคม
ไทยกระทรวงศกึษาธิการ (2546: 7-9) จึงให้
นโยบายและความสำาคญัในการบรหิารจดัการ
การศกึษา เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
สังคมในปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผล 3 ประการ
คือ ประการแรก มุง่เนน้ใหโ้รงเรยีนสามารถ
จดัการศกึษาได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใช้
การรับรองมาตรฐานโรงเรยีนเปน็แนวปฏบิตัทิี่
สำาคญั ประการทีส่อง การมุง่เนน้คณุภาพใน
การจดัการศกึษา เพือ่สรา้งประสทิธภิาพการ
ทำางานสงูสดุใหแ้กอ่งคก์รและสนองความพงึ
พอใจของผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชมุชนและหนว่ย
งานที่เกี่ยวข้อง (กรมการศาสนา, 2544: 
7-13) ประการที่สาม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและสงัคมท่ีย่ังยืนมเีป้าหมายสรา้ง
ความเป็นเลิศให้แก่เยาวชนและการพัฒนา
คุณภาพการดำาเนินงานของสถานศึกษาให้
มีการดำาเนินงานแบบกระจายอำานาจ การ
มีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน 

ความเปลีย่นแปลงดา้นนโยบายการ
ศึกษาของรัฐที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ส่งผลก
ระทบโดยตรงต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เป็นอย่างมาก ทั้งด้าน
การบริหารการจัดการ จำานวนนักเรียนและ
คุณภาพการจัดการศึกษาดังที่ พระมหา
จำาเริญ ปะการะโพธิ์ (2543: 117) ได้
วิจัยการดำาเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า การจัดองค์การในโรงเรียนไม่ชัดเจน

มีความยุ่งยากซับซ้อน บุคลากรไม่เข้าใจใน
ระเบยีบปฏบิตั ิงบประมาณมนีอ้ย บคุลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ 
ขอบข่ายงานไม่ชัดเจนทำาให้มีปัญหาในการ
สนบัสนนุ ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการผลติสือ่การเรยีนการสอนและนำาไปใช้
อยา่งชาญฉลาด สอดคลอ้งกบัพระสมบรูณ ์
วิลา (2544: 75-80) ได้วิจัยพบว่า ปัญหา
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประสบปัญหาด้านการบริหาร
จดัการหลายดา้นทีส่ำาคญั คอืการจดัการศกึษา
ไม่เป็นไปตามระบบโรงเรียนที่ดี ส่วนใหญ่
เป็นการจัดการศึกษาตามอัตภาพ แนวทาง
การจดัการดำาเนนิงานไมช่ดัเจน โรงเรยีนขาด
ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ 
อาคารสถานที่ บุคลากร สื่ออุปกรณ์ การ
เรียนการสอน เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
และ อุทัย ขุมเหล็ก (2549: 73 – 89) ได้
ศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครแูละคณะ
กรรมการสถานศึกษา ทั้งฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหสัถ ์ในการพฒันาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 พบว่า มีความต้องการใน
การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศกึษามากทีส่ดุทกุด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การบริหารจัดการ 2) ด้านวิชาการ 3) ด้าน
ธรุการ 4) ดา้นงานปกครองนักเรยีน 5) ดา้น
บคุลากร 6) ดา้นอาคารสถานท่ี 7) ดา้นการ
วดัผล ประเมนิผล พระมหาธราบญุ คจูนิดา 
(ออนไลน์, 2552) ได้ประเมินโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 36 แห่ง ใน
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จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
สกลนคร พบว่า ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
ต่างประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันคือ
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการบริหาร จากปญัหาทีพ่บสง่ผลให้
นกัเรยีนและโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เมือ่เขา้สูก่ระบวนการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาจงึไมผ่า่นการประเมนิเปน็
จำานวนมาก จากการประเมนิคณุภาพโรงเรยีน 
พ.ศ.2552 ของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (ออนไลน์, 
2553) ไดป้ระเมนิคณุภาพโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรม แผนกสามญัศกึษา โดยพจิารณาตาม
มาตรฐาน 3 ด้านคือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู
และด้านผู้เรียน พบว่า 1) ด้านผู้บริหาร ใน
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัรองมาตรฐานหลายแหง่ มี
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช ้แสดงให้เห็น
ถึงการบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ซึง่นำาไปสูป่ระสทิธผิลในการจดัการศกึษา 2) 
ดา้นคร ูในมาตรฐานที ่22 ระบวุา่ครมูคีวาม
สามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
มาตรฐานที ่24 ระบวุ่า ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ้
ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบและมี
ครเูพยีงพอ มีระดบัคุณภาพพอใช ้3) ดา้นผู้
เรยีน ในมาตรฐานที ่5 ระบวุา่ ผูเ้รยีนมทีกัษะ
ที่จำาเป็นตามหลักสูตร ปรากฏว่าโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาหลาย
โรงเรียน มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงและ
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 พบ
ว่านักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีผล
การทดสอบที่ต่ำากว่าร้อยละ 50 แทบทุก
วิชา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะ
ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนา
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
ใหเ้ปน็โรงเรยีนทีม่คีณุภาพโดยมคีำาถามและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

คำาถามในการวิจัย

การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
งานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษา จะมแีนวทางและวธิกีาร
พัฒนาอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่พฒันาสมรรถนะการบรหิารงาน
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม แผนก
สามัญศึกษา

ความสำาคัญของการวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
สำาหรับหนว่ยงานและผู้ท่ีเก่ียวขอ้งดังตอ่ไปน้ี

1. ไดแ้นวทางในการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน พระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

2. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สมรรถนะการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน
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พระปรยิตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา เพือ่ยก
ระดบัการจดัการเรยีนการสอนและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสมรรถนะในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สำานักนายกรัฐมนตรี ปีการศึกษา 2554 
จำานวน 408 รูป 

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำานัก
นายกรัฐมนตรี ปีการศึกษา 2554 จำานวน 
60 รูป ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มด้วยการใช้ตารางเลขสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2552) 
พรอ้มกบัผูว้จัิยไดเ้พิม่แบบประเมนิในตอนที ่
3 จำานวน 2 ข้อ เกี่ยวกับ ความคิดรวบยอด
และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ โดยให้ผู้

บริหารเป็นผู้ประเมินตนเองและผู้ใต้บังคับ
บัญชาโรงเรียนละ 2 รูป/ท่าน ที่เลือกแบบ
สุ่ม ประเมินผู้บริหารโรงเรียน

ข้ันตอนท่ี 2 เชญิผูท้รงคุณวฒุจิำานวน 
25 ท่าน 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 25 ท่าน 
ด้วยวิธีเลือกมาแบบเจาะจงเพื่อรับทราบ
ผลการวิจยัสมรรถนะในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้จากการประเมินตาม
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัและใหผู้ท้รง
คณุวฒุแิสดงความคดิเหน็เพือ่ยนืยนัผลการ
วิจัยและร่วมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้ันตอนที ่3 ทดลองพฒันาสมรรถนะ
ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยดำาเนิน
การดังนี้ 

การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
งานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจำานวน 12 รูป เลือก
มาแบบเจาะจงจากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ส่วนมากไม่ผ่าน
การประเมินภายนอกของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึก
ปฏบิตังิานบรหิารในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศึกษา ตามหลักสูตรการพฒันา
สมรรถนะที่สร้างขึ้นโดยดำาเนินการดังนี้ 1) 
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการนำาไป
ใช้ ก่อนการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
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สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
ดว้ยขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จำานวน 
45 ขอ้ คะแนนเตม็ 45 คะแนน 2) ผูบ้รหิาร
ประเมินตนเองก่อนการอบรมโดยใช้แบบ
ประเมิน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 3) ทำาการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาสมรรถนะใน
การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษามา
บรรยาย เรื่องปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
การเรียนรู้ การสอนและการวัดผลทางการ
ศกึษา ภาวะผูน้ำาตามแนวพทุธ ภาวะผูน้ำาการ
เปลีย่นแปลง ภาวะผูน้ำาทางวชิาการและการ
เขยีนบทความทางวชิาการ การกำาหนดวสิยั
ทศัน์หรือความคดิรวบยอด การบรหิารตาม
หลกัอรยิสจัสี ่เพือ่แกป้ญัหาอยา่งมรีะบบ การ
วางแผนในการบรหิารการศกึษา การบรหิาร
ความเสีย่ง การนเิทศภายใน การวจิยัทางการ
ศกึษาและประเมนิผลเพือ่พฒันาการศกึษา 
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิด
การทำางาน และบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร 4) 
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการนำาไป
ใช ้ตามหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศึกษา หลังการอบรมดว้ย
ขอ้สอบฉบบัเดิม เปน็ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 
4 ตัวเลือก จำานวน 45 และทำาการทดสอบ

ซายน์ (The Sign Test) ระหว่างค่าคะแนน
ทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม 5) ผูบ้รหิาร
ประเมินตนเองหลังการอบรมโดยใช้แบบ
ประเมินของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 6) สอบถาม
ประเมินความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจ 
ความรู้ความเข้าใจและการนำาไปใช้ในเรื่อง
ที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
7) ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามญัศกึษากลบัไปปฏบิตังิานบรหิารจรงิใน
สถานศกึษาของตนเอง 8) ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
1 ท่าน และผู้ใต้บังคับบัญชา 1 ท่าน ใน
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
ที่ผู้บริหารปฏิบัติงานอยู่ประเมินสมรรถนะ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา ภายหลงักลบัไปบริหารงานของ
โรงเรียนแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

ผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยสมรรถนะในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จากผลการประเมินตนเองของผู้
บรหิารและผูใ้ตบ้งัคับบญัชาประเมนิสมรรถนะ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม แผนก
สามัญศึกษาพบว่ามีสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะหลัก 
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สมรรถนะประจำาสายงานอยูใ่นระดบัดถีงึดมีาก
แต่มีความโน้มข้างมาทางพอใช้ เมื่อประชุม
สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 25 ท่าน เพื่อ
รบัทราบผลการวจิยัและสำารวจความจำาเปน็
และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บรหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก
สามัญศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำาเป็นต้อง
พัฒนาสมรรถนะ 14 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ 2) การ
มีวิสัยทัศน์หรือการมีความคิดรวบยอด 3) 
การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 4) การทำางาน
เป็นทีม 5) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชา 6) การวานแผน 7) การสื่อสารด้วย
ภาษาไทย 8) การใช้ ICT 9) การใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10) การวิเคราะห์ 
สงัเคราะหง์านวจิยัและการนำาผลประเมนิมา
กำาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน 
11) ภาวะผู้นำา 12) การทำาวิจัย การอ่าน
งานวิจัย 13) การเขียนผลงานวิชาการ 14) 
การบรหิารความเสีย่ง ผูว้จิยัไดน้ำาสมรรถนะ
ดงักลา่วขา้งตน้มาสรา้งหลกัสตูรการพฒันา
สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในสมรรถนะทั้ง 
3 ด้าน ยกเว้นสมรรถนะ 2 ด้าน ได้แก่ การ
ใช้ ICT และ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ผู้วิจัยจะยังไม่พัฒนาเพราะมีเวลา
ในการพัฒนาจำากัด จึงมีสมรรถนะที่ต้อง

พัฒนาได้แก่

ก. สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ การ
ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่

ข. สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) การ
วางแผนและปฏบิตัติามแผนตลอดจนมเีทคนคิ
ในการบริหาร 2) การบริหารความเสี่ยง

ค. สมรรถนะประจำาสายงาน ได้แก่ 
1) ภาวะผู้นำา 2) การกำาหนดวิสัยทัศน์หรือ
ความคิดรวบยอด 3) การแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ 4) การทำางานเปน็ทมีและการจงูใจผู้
รว่มงาน 5) การวเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ลการ
วิจัยและผลการประเมินเพื่อนำามากำาหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน 6) การ
ทำาวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการ

ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
ใชว้ธิกิารอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยเชญิผูท้รง
คุณวุฒิทางด้านการศึกษาและการวิจัยมา
บรรยาย

2. ผลการทดสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจและการนำาไปใช้ตามหลักสูตร
การพฒันาสมรรถนะในการบรหิารงานของผู้
บรหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศึกษา ก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนา 
ใช้ข้อสอบฉบบัเดยีวกันเป็นแบบเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จำานวน 45 ข้อ ทีผ่า่นการตรวจทาน
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เสนอไว้ในตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะใน
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 ผู้บริหารโรงเรียน ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา คะแนน

 (N = 12) (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) เพิ่ม
ค่าเฉลี่ย ( ) 19.08 32.50 13.42

  (42.40%) (72.22%) (29.82%)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.74 3.26
Sign Test  p = .001**
**p < .01

จากค่าสถิติในตารางที่ 1 แสดงว่า 
ผลการทดสอบก่อนการพัฒนาสมรรถนะ
ในการบรหิารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา จากคะแนน
เตม็ 45 คะแนน ไดค้ะแนนโดยเฉลีย่ 19.08 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.40 และผลการ
ทดสอบหลังการพัฒนาได้ค่าเฉลี่ย 32.50 
คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 72.22 เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

3. ผลการประเมินตนเองก่อนการ
พัฒนาและหลังการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จำานวน 12 รูป ตามหลักสูตร
การพฒันาสมรรถนะในการบรหิารงานของผู้
บรหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศึกษา เสนอไว้ในตารางที่ 2-4 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคลก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันาสมรรถนะ
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ค่า
คะแนนระหว่าง 1–4)

 

 สมรรถนะส่วนบุคคล ค่าสถิติก่อนการพัฒนา ค่าสถิติหลังการพัฒนา คะแนน

 (N = 12)  S.D. ระดับคุณภาพ  S.D. ระดับคุณภาพ เพิ่ม

1. การมีวินัย  2.10 0.80 พอใช้ 3.43 0.62 ดีมาก 1.33

2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็น 2.00 0.90 พอใช้ 3.51 0.56 ดีมาก 1.51

   แบบอย่างที่ดี

3. การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม 2.20 0.90 พอใช้ 3.51 0.56 ดีมาก 1.31

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 2.10 0.80 พอใช้ 3.36 0.53 ดีมาก 1.26

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 1.75 0.96 พอใช้ 3.33 0.63 ดีมาก 1.58

Sign Test ทุกสมรรถนะ    p = .001**

**p < .01

จากคา่สถติใินตารางที ่2 แปลความ
หมายไดว้า่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษาประเมนิตนเองกอ่นไดร้บั
การอบรมว่ามีสมรรถนะ ได้แก่ 1) ด้านการ
มีวินัย 2) การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างทีด่ ี3) การดำารงชวีติอยา่งเหมาะสม 4) 

มคีวามรกัความศรทัธาในวชิาชพี 5) มคีวาม
รบัผดิชอบในวชิาชพีอยูใ่นระดบัพอใช ้เมือ่ผู้
บริหารผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในการบรหิารงานแล้วประเมินตนเองอกีครัง้
ปรากฏวา่ มสีมรรถนะอยู่ในระดบัดมีาก เพิม่
ขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั α = .01 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะหลักก่อนการพัฒนาสมรรถนะและหลังการพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา (ค่าคะแนนระหว่าง 1-4)

 

 สมรรถนะหลัก ค่าสถิติก่อนการพัฒนา ค่าสถิติหลังการพัฒนา คะแนน

 (N = 12)  S.D. ระดับคุณภาพ  S.D. ระดับคุณภาพ เพิ่ม

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.80 0.96 พอใช้ 3.16 0.62 ดี 1.36

2. การบริการที่ดี 1.76 0.72 พอใช้ 3.11 0.70 ดี 1.35

3. การพัฒนาตนเอง 1.77 0.72 พอใช้ 3.03 0.68 ดี 1.26

4. การทำางานเป็นทีม 1.78 0.75 พอใช้ 3.25 0.66 ดีมาก 1.47

Sign Test ทุกสมรรถนะ    p = .001**

**p < .01

จากคา่สถติใินตารางที ่3 แปลความ
หมายไดว้า่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาประเมินตนเองก่อนได้
รับการอบรมว่ามีสมรรถนะ ได้แก่ 1) ด้าน
การมุง่ผลสมัฤทธิ ์2) การบรกิารทีด่ ี3) การ
พัฒนาตนเอง 4) การทำางานเป็นทีม อยู่ใน
ระดบัพอใช ้เมือ่ผูบ้รหิารผา่นการอบรมเพือ่

พฒันาสมรรถนะในการบรหิารงานแลว้ปรากฏ
วา่ มสีมรรถนะการมุง่ผลสมัฤทธิ ์การบรกิาร
ที่ดี การพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับดี ส่วน
การทำางานเป็นทีมมีสมรรถนะอยู่ในระดับ
ดีมาก เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ α = .01
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินสมรรถนะประจำาสายงานก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา (ค่าคะแนนระหว่าง 1-4)

 

 สมรรถนะประจำาสายงาน ค่าสถิติก่อนการพัฒนา ค่าสถิติหลังการพัฒนา คะแนน

 (N = 12) (N = 12) (N = 12) เพิ่ม

   S.D. ระดับคุณภาพ  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 1.79 0.62 พอใช้ 2.92 0.73 ดี 1.13

   และการวิจัย

2. การสื่อสารและการจูงใจ 1.83 0.69 พอใช้ 3.25 0.67 ดีมาก 1.42

3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 1.72 0.61 พอใช้ 3.23 0.62 ดี 1.51

4. การบริหารองค์การ 1.92 0.69 พอใช้ 3.03 0.53 ดี 1.11

5. การมีวิสัยทัศน์ 1.78 0.63 พอใช้ 3.21 0.65 ดี 1.43

6. ความคิดรวบยอด 1.58 0.51 น้อย 2.92 0.51 ดี 0.62

7. การคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 1.50 0.52 น้อย 3.00 0.73 ดี 1.50

Sign Test ทุกสมรรถนะ    p = .001**

**p < .01

จากคา่สถติใินตารางที ่4 แปลความ
หมายไดว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาประเมินตนเองก่อนได้
รับการอบรมว่ามีสมรรถนะ ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 2) การ
สือ่สารและการจงูใจ 3) การพฒันาศักยภาพ
บคุคล 4) การบรหิารองคก์าร 5) การมวีสัิย
ทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนสมรรถนะการ
ความคดิรวบยอดและการคดิแกป้ญัหาอยา่ง
มีระบบอยู่ในระดับน้อย เมื่อผู้บริหารผ่าน
การอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
งานแลว้ปรากฏวา่มสีมรรถนะการวเิคราะห ์
สงัเคราะหแ์ละการวจิยั การพฒันาศกัยภาพ

บุคคล การบริหารองค์การ การมีวิสัยทัศน์ 
ความคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ อยู่ในระดับดี ส่วนการส่ือสารและ
การจูงใจ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
มีสรรถนะอยู่ในระดับดีมาก เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

เมือ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลับไปปฏิบัติงานใน
โรงเรียนแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้บริหาร
ประเมนิสมรรถนะของตนเองและผู้ใตบ้งัคับ
บัญชาประเมินสมรรถนะของผู้บริหารทั้ง 3 
ด้าน ปรากฏว่า สมรรถนะทั้ง 3 ด้านอยู่ใน
ระดับ ดี ถึงดีมาก เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ α = .01 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัสมรรถนะของผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยัิติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาก่อนการอบรม

อภิปรายผล

จากการพัฒนาสมรรถนะในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า ผลการ
ทดสอบกอ่นการอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะ
ในการบรหิารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารได้
คา่คะแนนเฉลีย่ 19.08 คะแนน คดิเปน็ร้อย
ละ 42.40 และผลการทดสอบหลงัการอบรม 
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 32.50 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 72.22 ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศกึษาประเมนิการอบรม
วา่ มคีวามพงึพอใจตอ่การอบรมเพือ่พฒันา
สมรรถนะในการบรหิารงานอยูใ่นระดบัมาก
ถงึมากทีส่ดุ มคีวามรู ้ความเขา้ใจและการนำา
ไปใช้ตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะใน
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในระดับ
มากถงึมากทีส่ดุมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง
การเขียนบทความทางวิชาการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ได้ประเมินตนเองก่อน
การอบรมเพื่อพัฒนาว่า มีสมรรถนะ ทั้ง 3 
ด้านประกอบด้วย 1) สมรรถนะส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ การมวีนิยั การประพฤตปิฏบิตัตินเปน็

แบบอย่างที่ดี การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
ความรกัและศรทัธาในวชิาชพี ความรบัผดิชอบ
ในวิชาชีพ อยู่ในระดับพอใช้ 2) สมรรถนะ
หลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่
ดี การพัฒนาตนเองและการทำางานเป็นทีม
อยู่ในระดับพอใช้ 3) สมรรถนะประจำาสาย
งาน ไดแ้ก ่การวเิคราะห ์การสงัเคราะหแ์ละ
การวจัิย การส่ือสารและการจูงใจ การพฒันา
ศักยภาพส่วนบุคคล การบริหารองค์การ 
การมีวิสัยทัศน์ ความคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาอย่างมีระบบอยู่ในระดับพอใช้ถึง
น้อย ภายหลังผู้บริหารผ่านการอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะแล้วได้ประเมินสมรรถนะ
ในการบริหารงานของตนเอง พบว่า ผู้
บริหารมีสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
ดถีงึดมีาก เพิม่ข้ึนอย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ α = .01 

ครัน้เมือ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยัิติ
ธรรม แผนกสามัญศกึษา กลบัไปปฏบิติังาน
จริงในโรงเรียนของตนเอง เป็นระยะเวลา 
2 สัปดาห์ ได้ประเมินสมรรถนะของตนเอง
และผู้ใตบ้งัคบับญัชาประเมนิสมรรถนะของ
ผู้บริหาร พบว่า มีสมรรถนะทั้ง 3 ด้านดัง
กลา่ว อยูใ่นระดบัดถีงึดมีาก สงูขึน้กวา่กอ่น
การพฒันาอย่างมีนยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั α 
= .01 ทัง้นีเ้พราะการอบรมเปน็ไปตามความ
ตอ้งการของผูบ้รหิารทีเ่ขา้รบัการอบรมเพือ่
พัฒนาสมรรถนะและมีหลักสูตรการอบรม
ที่ชัดเจน จึงทำาให้ผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นและ
สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับ 
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ยิง่ยศ พละเลศิ (2550) สรุวุฒ ิยญัญลกัษณ ์
(2550) กรองทพิย ์นาควเิชตร (2552) พบ
ว่า ผู้บริหารมีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะทางการบริหารและต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถเก่ียวกับการ
บรหิารอยูเ่สมอ ผูบ้รหิารทีผ่า่นกระบวนการ
อบรมพฒันาตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเปน็ระบบ
และต่อเนือ่งนำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ จะทำาให้
มีสมรรถนะในการบริหารงานสูงขึ้น เพราะ
เป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านมโนคติ ทักษะ
เชิงมนษุยสัมพนัธ ์และทกัษะเชงิเทคนคิ แก่
ผู้บริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมกนู
สนั (Magnuson, 1971: 78-91) ทีพ่บวา่ ผู้
บรหิารท่ีมคีวามสามารถในการตดิตอ่สือ่สาร
กบัผูอ้ืน่ได้ด ีมคีวามรูใ้นสาขาวชิาชพีอยา่งด ี
รู้จักมอบหมายงาน มีความสามารถในการ
วางแผนและการจัดระเบียบงาน ใช้อำานาจ
หน้าที่อย่างยุติธรรม มีสติ มีความเสมอต้น
เสมอปลายเปน็ปจัจยัทีท่ำาใหป้ระสบผลสำาเรจ็
ในการบริหารจัดการโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ผลการ
วจิยัพบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา เม่ือผา่นการอบรมแลว้มี
สมรรถนะในการบรหิารงานอยูใ่นระดบัดถีงึ
ดีมาก ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศกึษาควรไดร้บัการพฒันา

สมรรถนะในการบรหิารงานดว้ยหลกัสตูรนี้
ก่อนเข้ารับการดำารงตำาแหน่ง

1.2 ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบตั ิการคดั
เลอืกผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา ใหด้ำารงตำาแหนง่ทางการบรหิาร
ควรได้รับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 1) 
การปฏบิตัตินตามบทบาทและหนา้ที ่2) การ
มีวิสัยทัศน์หรือการมีความคิดรวบยอด 3) 
การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 4) การทำางาน
เป็นทีม 5) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชา 6) การวานแผน 7) การสื่อสารด้วย
ภาษาไทย 8) การใช้ ICT 9) การใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10) การวิเคราะห์ 
สงัเคราะหง์านวจิยัและการนำาผลประเมนิมา
กำาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน 
11) ภาวะผู้นำาโดยเฉพาะภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ 12) การทำาวิจัย อ่านงานวิจัย 13) 
การเขยีนงานวิชาการ 14) การบริหารความ
เส่ียง กอ่นเข้ารับตำาแหนง่เม่ือผลการประเมิน
สมรรถนะผู้บริหารรูปใดไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหรือมีสมรรถนะในการบริหารงาน
ต่ำา ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว
อย่างเร่งด่วนก่อนเข้ารับตำาแหน่ง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

2.1 ควรศกึษาสมรรถนะดา้นตา่งๆ 
ให้เหมาะกับ สภาพสังคมและสถานการณ์
แตล่ะโรงเรยีน เพราะโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีรูป
แบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาเฉพาะ 
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2.2 ควรวิจัยและพัฒนาสมรรถนะ
ด้านต่างๆ ให้กับครูสอนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและครูสอน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
แผนกบาลี

2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้ ICT และการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ

 

References

Department of Religious Affairs. (2001). Report on Problems / Barriers of  
the Buddhist Ecclesiastic High School Administration, Department  
of Education. Bangkok: Department Affairs Printing.

Krongthip Nakawichetara. (2009). Leadership Competency of the Basic  
Education School’s Administration in Nakhon Ratchasima Province.  
Faculty of Education. Vongchavalitkul Univercity.

Mangnuson, Watter G. (October, 1971). “The Characteristics of Successful  
School Business Managers.” Dissertation Abstracts International. 38 (01): 
32-A.

Ministry of Education. (2003). Ministry of Education Administration Act 2003. 
Bangkok: Ministry of Education. National Institute for Development  
of Teachers, Faculty Staffs and Educational Personnels, Office of the  
Permanent Secretary Ministry of Education. (2009). Report on the  
Creation of the Teachers, Faculty Staffs and Educational Personnels  
Performance Evaluation Form, Integration Issue. No Publisher.

Pramaha Chamroen Pakarapho. (2000). The performance of the Buddhist  
Ecclesiastic High School, Department of Education, in Khon Kaen  
Province. Independent Study, Master of Education in Education  
Administration. Mahasarakham: Graduate School, Mahasarakham  
University. 



179

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

Pamaha Tharaboon Kujinda. (2010). School – Based Problems and Solutions 
of the Buddhist Ecclesiastic High School Administration, Department of 
Education. (Online). Retrieved on July 25,2010 form http://learners.in.th/
blog/yanavarut/258316.

 Prasombun Wila. (2001). Administrative Problems of the Buddhist  
Ecclesiastic High School, Depratment of Edcation, Nakhon Phanom  
Province. Independent Study, Master of Education in Education  
Administration. Masarakham: Graduate School, Mahasarakham University. 

Surawut Yanyalaksana. (2007). Competency Development to Enhance the  
Organizational Effectiveness of Teachers and Educational Personnels  
in Basic Educational Institutions. Dissertation, Doctor of Education in  
Educational Administration. Bangkok: Graduate School, Kasetsart  
University.

The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public  
Organization). (2010). Executive Summary. (Online). Retrieved on  
September 5, 2010 form http://www.noesqa.or.th/onesqa/th/index.php

Uthai Koomlek. (2006). Opinions of School Personnels on the Development  
of the Buddhist Ecclesiastic High School, Department of Education,  
in Chiang Mai Education Area 1. Dessertation, Master of Arts in  
Development Strategy. Chiang Mai: Graduate School, Chiang Mai  
Rajabhat University.



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 3 Number 3 September – December 2011

180

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณและการ
ยอมรับนับถือตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติ
กส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Comparisons of Learning Achievement, Critical Thinking and 
Self-Esteem of Matthayomsueksa 2 Students who Learned 
Using Problem- Based Learning Approach and Synectics 
Learning Approach for Thai Language Content Strands

เสาวรัตน์ คำาอ่อน1, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์2, สุมาลี ชูกำาแพง3 

Saowarat Kumon1, Pattananusorn Sathapornwong2, Sumalee Chookampaeng3 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานและแผนการจดัเรียนรูแ้บบซินเนคตกิส์ (3) เปรยีบเทยีบการคดิอยา่งมี
วิจารณญาณ และการยอมรับนับถือตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน และการจดัเรยีนรูแ้บบซนิเนคตกิส ์(4) เปรยีบ
เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิอยา่งมีวจิารณญาณ และการยอมรบันบัถือตนเองของ
นักเรยีน ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ 2/3 โรงเรียนโพธิ
แสนวิทยา อำาเภอกุสุมาลย์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 

1	 นิสิตระดับปริญญ�โท	ส�ข�วิช�หลักสูตรและก�รสอน	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
2	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
3	 อ�จ�รย์	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
1	 M.	Ed.	Candidate	in	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Asst.	Prof.	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Lecturer,	Faculty	of	Science,	Mahasarakham	University
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2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 2 ห้อง ห้องเรียนละ 28 คนและ 33 คน ตามลำาดับ ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 จำานวนรูปแบบละ 9 แผน รวมเวลาเรียนแบบละ 18 ชั่วโมง (2) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่า
อำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.61 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 (3) แบบ
ทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 25 ข้อ มีค่าความ
ยากตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.59 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (KR–20) เท่ากับ 0.77 (4) แบบวัดการยอมรับนับถือตนเอง เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 อันดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.75 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample) 
และ F-test (One-way MANOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.95/80.36 และ 83.66/81.06 ตามลำาดับ

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติกส์ มีค่าเท่ากับ 0.5933 และ 0.6112 ตามลำาดับ

3. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานและการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ซินเนคติกส์ มีการคิดวิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเอง หลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p 0.017)

คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์, 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การยอมรับนับถือ
ตนเอง 
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Abstract

The purposes of this study were (1) to develop the plans for organization 
of learning based on the Problem Based Learning and using the Synectics learn-
ing approach with a required efficiency of 80/80, (2) to find out effectiveness 
indices of these two developed learning plans, (3) to compare critical thinking and 
self-esteem of Matthayomsueksa 2 students between before and after using of 
the two mentioned approaches, and (4) to compare learning achievement, criti-
cal thinking, and self-esteem of the students who learned using different learning 
approaches. The sample used in this study consisted of 61 Matthayomsueksa 2 
students attending Potisanvitthaya 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, 28 and 33 students, 
in which the classroom group 2/2 used the organization based on the Problem 
Based Learning approach and group 2/3 used Synectics learning approach. 
The instruments used for the study comprised of 2 types of learning plans as 
mentioned 9 plans each, for 2 hours per plan ; and 3 types of the instruments 
used for collecting data comprised of a 40-item of learning achievement test 
with discriminating powers ranging 0.26 -0.61 and a reliability of 0.84 ; 25-item 
analytical thinking ability test with difficulties ranging 0.45- 0.59 , discriminating 
powers ranging 0.34- 0.77, and a reliability of 0.77 ; a 20-item scales of self-
esteem with discriminating powers ranging 0.30-0.58, and a reliability of 0.82. 
The statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, percent-
age, t-test (Dependent Sample) and F-test (One-way MANOVA) were employed 
for testing hypothesis.

The results of the study were as follows: 

1. The Problem based learning and Synectics learning approach had ef-
ficiencies (E

1
/E

2
) of 82.95/80.36 and 83.66/81.06 respectively. 

2. The Problem based learning and Synectics learning approach had 
the effectiveness indices of .5933 and .6112, indicating that these students 
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บทนำา

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้
เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม และมีจิตสำานึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
ทกัษะพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ รวมทัง้เจตคตทิีด่ต่ีอ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการ
ศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
บนพ้ืนฐานความเช่ือวา่ ทกุคนสามารถเรยีน
รู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 3) การเรยีน
วิชาภาษาไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำาไป
ใช้ในชีวิตจริงและการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป 
โดยเฉพาะความสามารถด้านการอ่านคำา 

ประโยค บทรอ้ยแกว้ คำาประพนัธช์นดิตา่งๆ 
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่
อ่าน เพื่อนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ซึ่ง
ไดถ้า่ยทอดในดา้นความรูส้กึนกึคดิ คา่นยิม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีเรือ่งราวของสงัคม
ในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้
เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่
ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน (สำานัก
วชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2551: 4) 

ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย
ทีผ่า่นมา ยงัไมป่ระสบผลสำาเร็จ จากรายงาน
ผลการทดสอบระดบัชาตข้ัินพ้ืนฐาน (ONET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 
2553 ยงัอยูใ่นระดบัต่ำา มคีะแนนเฉลีย่รอ้ย
ละ 37.91 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหง่ชาต.ิ 2553: 5) ประกอบกบัคะแนนผล
การประเมนิระดับสถานศึกษา ของโรงเรยีน

progressed their learning at 59.33 and 61.12 percentage respectively.

3. The students who learned using Problem based learning and Synectics 
learning approach showed gains in critical thinking ability and self-esteem from 
before learning (p< .05).

4. The students who learned using Synectics learning approach showed 
higher learning achievement, critical thinking abilities, and self-esteem than who 
learned using Problem based learning at the level of significance .017. 

Keywords: Problem Based Learning, Synectics Learning Approach, Learning 
Achievement, Critical Thinking, Self-Esteem 
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โพธแิสนวทิยา สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 23 ยงัมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาไทยอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งต่ำาทุกชัน้ 
ผลจากการวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน
ภาษาไทยของโรงเรยีนโพธแิสนวทิยา พบวา่ 
ยังมีความต้องการที่จะพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ภาษาไทย ให้บรรลุผลต่อทักษะการ
ใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หรือ
เชิงวิพากษ์ วิจารณ์ และทักษะการฟังพูด
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องใช้
กระบวนการวจิยัเขา้มาชว่ยคน้หาคำาตอบใน
เรือ่งดงักลา่ว เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรูส้ำาหรบัที่
จะนำาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

จากการศกึษาองคค์วามรูแ้ละแนวคดิ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน เปน็การจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรค์
นยิม (Constructivist Learning Theory) โดย
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยง
กับความรู้เดิม โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
หรอืนำาทางใหผู้เ้รยีนตอ้งไปแสวงหาความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบคำา
ตอบของปัญหานั้น กระบวนการหาความ
รู้ด้วยตนเอง จะทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การแก้ปัญหา โดยมีกลไกพื้นฐานในการ
เรียนรู้ คือ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ในการแสวงหาความรู้ด้วยกลวิธี
การหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของการ
แก้ปัญหานั้น โดยผู้เรียนจะต้องนำาปัญหา

เชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความคิดที่มีเหตุมี
ผล และมีการแสวงหาความรู้ใหม่ รวมทั้ง
กระบวนการเรยีนรู ้ทีใ่หผู้เ้รยีนมอีสิระในการ
ใชค้วามรูค้วามสามารถในการแสวงหาความ
รู้ดว้ยตนเอง มคีวามรับผิดชอบของตนเองท่ี
มตีอ่กลุม่ คัดเลอืกประสบการณด์ว้ยตนเอง
และการประเมนิตนเอง ตลอดจนการวพิากษ์
วจิารณง์านของตนเอง ผา่นการจดัการเรยีน
รูเ้ปน็กลุม่ยอ่ย สว่นการจดัการเรยีนรูอ้กีรปู
แบบหนึ่ง ได้แก่ หลักการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง
เสรมิการคดิสรา้งสรรคแ์บบซนิเนคตกิส ์เปน็
อีกรูแบบหนึ่งที่ใช้หลักการเปรียบเทียบเพื่อ
เชื่อมโยงสิ่งที่แตกต่างกัน ให้เกิดการเรียนรู้
หรอืแกป้ญัหา สรา้งผลงานใหแ้ปลกใหม ่โดย
มีรูปแบบการเปรียบเทียบ แบบตรง เปรียบ
เทียบแบบบุคคล และเปรียบเทียบแบบคำา
คู่ขัดแย้ง (Joyce, Weil และ Showers . 
1992: 223-233 ; อ้างอิงมาจาก สมจิตร์ 
ศรสีขุ. 2550: 46) ซึง่ผูว้จิยัพจิารณาเหน็วา่ 
กระบวนการเรยีนรูแ้บบซนิเนคตกิส ์เปน็วธิี
การเรยีนทีม่ปีระโยชนต์อ่ผูเ้รยีน เพราะจะชว่ย
ฝกึกระบวนการคดิ อีกทัง้ยงัสามารถเรียนรู้
กับกลุม่เพ่ือนสอดคลอ้งกับบรบิทและสภาพ
แวดล้อมได้อย่างดี ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ
นำาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ที่ตนสนใจอีกด้วย 

จากเหตผุลและความสำาคญัดงักลา่ว
ขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะทีร่บัผดิชอบการจดัการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาไทย จงึสนใจทีจ่ะนำาวธิกีาร
จัดการเรียนรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการ
ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนดา้นผลสมัฤทธิ์
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ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการยอมรบันบัถอืตนเองของนกัเรยีนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้้วยวธีิการทีแ่ตกตา่ง
กนั เพือ่เปน็ขอ้สนเทศในการปรบัปรงุพฒันา
ผูเ้รยีน และเปน็ขอ้สนเทศในการคน้ควา้วจิยั
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการยอมรับนับถือตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
กอ่นเรยีนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานและการจดัเรยีนรู ้แบบ
ซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการยอมรบันบัถอืตนเองของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย

สมมติฐานของการวิจัย

1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานและการจดัการเรยีนรู้
แบบซนิเนคติกส ์มกีารคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
และการยอมรับนับถือตนเองหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบใชป้ญัหาเปน็ฐานและการจดัการเรยีนรู้
แบบซินเนคติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิจารณญาณและการยอมรับนับถือ
ตนเองหลังเรียนแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
จำานวน 118 คน จากห้องเรียน 4 ห้อง 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
ห้อง 2/2 จำานวน 28 คน และห้อง 2/3 
จำานวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) และจบัสลากไดห้อ้ง 2/2 ทดลอง
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และหอ้ง 
2/3 ทดลองจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด 
ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบซินเนคติกส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
แบบละ 9 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา
เรียนแบบละ 18 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบ ได้แก่

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก จำานวน 40 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก
รายขอ้ต้ังแต ่.26-.61 และมคีา่ความเชือ่มัน่
ทั้งฉบับ (r

cc
) เท่ากับ 0.84

2.2 แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำานวน 25 ข้อ มีค่าความยาก (p) 
ตัง้แต ่0.45 – 0.59 คา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่
0.34 – 0.77 และมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 
(KR–20) เท่ากับ 0.77 

3. แบบวดัการยอมรบันบัถอืตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบ
มาตรสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ชนดิ 
5 ระดบั จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก
รายข้อ (r

xy
) ตั้งแต่ 0.44 – 0.75 และค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.92

การดำาเนินการวิจัย

1. ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และ
วธิปีฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เปน็ฐานและการจัดการเรยีนรูแ้บบซนิเนคติ
กส์ วิชาภาษาไทย แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่ม

2. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pre-test) กบั
นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างท้ังสองกลุ่ม โดยใชแ้บบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณ และแบบ
วดัการยอมรบันบัถอืตนเอง ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้

3. จดักจิกรรมการเรยีนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติกส์ แก่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

 4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนทุกแผน โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ทดสอบวดัการคดิวจิารณญาณ และแบบวดั
การยอมรับนับถือตนเอง กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

 5. นำาข้อมลูทีไ่ดจ้ากการทดลองกบั
นกัเรยีนทัง้สองกลุม่ไปทำาการตรวจ วเิคราะห์
ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความ
มุ่งหมายการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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ตอนที ่1 การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ
ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็
ฐานและแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเน
คติกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
)

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาดัชนี
ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานและแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ
ซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้สูตรหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

ตอนที ่3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
การคิดอย่างมวีจิารณญาณ และการยอมรบั
นบัถอืตนเอง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2 ระหวา่งกอ่นเรียนและหลังเรียนดว้ยการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐานและการ
จัดเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย

ตอนที ่4 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เปน็ฐานกับกลุม่ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบซนิเนคติ
กส ์วชิาภาษาไทย โดยการทดสอบสมมตฐิาน
ด้วย F-test (One-way MANOVA)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
แบบซนิเนคตกิส ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.95/80.36 และ 83.66/81.06 
ตามลำาดับ

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซนิเนคตกิส ์มคีา่
เท่ากับ 0.5933 และ 0.6112 ตามลำาดับ

3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานและการจดัการเรยีนรู้
แบบซินเนคตกิส์ มกีารคดิวจิารณญาณและ
การยอมรับนบัถอืตนเอง หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05

4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบซินเนคติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิจารณญาณและการยอมรับนับถือ
ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p 0.017)

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้

1. ประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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1.1 ประสทิธภิาพของการจัดการเรยีน
รู้โดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน มคีา่เทา่กบั 82.95/ 
80.36 เปน็ไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้หมายความว่า 
นกัเรียนไดค้ะแนนการประเมนิพฤตกิรรมการ
เรยีนและการปฏบิตักิจิกรรมตามใบงานทัง้ 9 
แผน คดิเปน็รอ้ยละ 82.95 และคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิด
เปน็ร้อยละ 80.36 แสดงวา่ แผนการจดัการ
เรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่
กำาหนด การที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้อาจ
เน่ืองมาจาก การออกแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย
กจิกรรมการกำาหนดปญัหา นกัเรยีนทำาความ
เข้าใจกับปัญหา ออกแบบและดำาเนินการ
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหานั้น แล้วนำาความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์เป็น
ความรู้ใหม่ แล้วนำามาสรุปและประเมินค่า
ของคำาตอบ จัดการนำาเสนอและประเมิน
ผลงาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการนำาปัญหาที่
เป็นสาระหลักสำาหรับจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเงื่อนไขปัญหา
จะช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู้นำาไปสู่การใช้
คำาถามที่ต้องการคำาตอบ และจะชี้นำาให้ผู้
เรยีนนำาไปสบืคน้หาคำาตอบตอ่ไป (พวงรตัน ์ 
บุญญานุรักษ์. 2544: 42) ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยัง
ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจ และสถานการณ์ปัญหาในบท
เรียนกับประสบการณ์ความรู้เดิม เพื่อให้ผู้
เรยีนสามารถคดิหาทางเลอืก ควบคูก่บัการ

ใช้คำาถามและการช้ีแนะของคร ูเพือ่ใหผู้้เรยีน
สามารถบรรลุผลในการค้นหาคำาตอบของ
ปญัหาดงักลา่วอยา่งเหมาะสม (นริาศ จนัทร
จิตร. 2553: 258) จากเงื่อนไขและบริบท
ของปจัจยัในการจดัการเรยีนรูด้งักลา่วจงึสง่
ผลให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ี์ต้ังไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของสำาราญ บุญธรรม (2550: 64-90) ที่
พบว่า แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน เรือ่งการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์
วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.01/82.28 และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนฤมล งอย
ผาลา (2554: 110- 129) ทีพ่บวา่แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ PBL วิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.27/80.15 

1.2 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบซินเนคติกส์ วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.66/81.06 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนการประเมินพฤติกรรม การเรียน 
และการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานทุกแผน 
คิดเป็นร้อยละ 83.66 และคะแนนทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 
81.06 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้
วิจัยจัดทำาขึ้นมีประสิทธิภาพตามความมุ่ง
หมายที่ตั้งไว้ สามารถนำาไปใช้จัดการเรียน
รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก แผนการจดั การ
เรียนรู้ได้ผ่านข้ันตอนในการจัดทำาอย่างมี
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ระบบ และได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่
เอื้อต่อการใช้ความคิดของผู้เรียน สามารถ
นำามาใชเ้พ่ือพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่
การใช้กิจกรรมเปรียบเทียบจะช่วยกระตุ้น
จินตนาการของนักเรียนช่วยให้พวกเขา
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด นักเรียน
สามารถแสวงหาความคิดใหม่ๆ มีความ
มั่นใจกับความคิดแปลกนอกกรอบ ยอมรับ
ความคิดของตนเองและผู้อื่น ครูเป็นเพียง
ผู้คอยชี้แนะให้กิจกรรมดำาเนินไปตามจุด
มุ่งหมาย ดังความเห็นของทิศนา แขมมณี 
(2548: 253) ที่ได้กล่าวถึงผลการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการ
เรียนรู้โดยเกิดความคิดใหม่และสามารถนำา
ความคิดดังกล่าวไปใช้ในงานของตน ทำาให้
งานของตนมคีวามแปลกใหมน่า่สนใจมากข้ึน 
นอกจากนี้ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักใน
คุณค่าการคดิของตน และความคดิของผูอ้ืน่
อกีดว้ย ดงันัน้การจดัการเรยีนรูแ้บบดงักลา่ว
จะชว่ยใหผู้เ้รียนเกดิความคดิใหม ่เหมาะทีจ่ะ
นำามาใช้กับกิจกรรมการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรค ์การพดูสรา้งสรรค ์งานประดษิฐ ์
การแกป้ญัหา และสรา้งความเข้าใจในบรบิท
ของเหตุการณ์สิ่งต่างๆ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ กฤษณา ศิลปนรเศรษฐ์ (2553: 
119) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทย เรือ่ง การเขยีนเชิงสร้างสรรค ์ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.79/87.25 

2. การศึกษาคา่ดชันปีระสิทธผิลของ
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 

และค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้
แบบซนิเนคตกิส ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2.1 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.5933 
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 59.33 ทีป่รากฏผลเชน่
น้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วจิยัได้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยคำานึงถึงบทบาทความรับ
ผิดชอบในการเรียนผ่านสถานการณ์ปัญหา 
ด้วยการกำาหนดปัญหาให้ผู้เรียนรายบุคคล
วิเคราะห์ค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง ก่อนนำา
ประเด็นที่บรรลุผลได้คำาตอบและที่ยังไม่ได้
คำาตอบชดัเจนเสนอขอคำาแนะนำาปรกึษาและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นในกลุม่ จนผูเ้รยีน
เข้าใจและได้รับคำาตอบที่ต้องการ ประกอบ
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
บางครัง้จะใหผู้เ้รยีนยกประเดน็คำาถามขึน้มา
ให้กลุ่มช่วยวิเคราะห์หาคำาตอบ และเห็นว่า
เป็นวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการค้นหา
คำาตอบของผู้เรียนมากขึ้น ซ่ึง Santrock 
(2008: 323) เห็นว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานเปน็กจิกรรมการเรยีน
ที่เกี่ยวข้องกับงานการค้นหาคำาตอบของผู้
เรียนผ่านการรบัรู้ปญัหา การวางแผนคน้หา
คำาตอบ และการนำาเสนอผลคำาตอบให้ผูอ้ืน่
รบัรูเ้ขา้ใจดว้ย โดยผูเ้รยีนจะแบง่ระดบัปญัหา
ออกเป็น สว่นยอ่ยๆ พร้อมท้ังระบเุป้าหมาย
เฉพาะของแตล่ะปัญหาและใหผู้เ้รยีนรว่มกนั
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อภปิรายวธิกีารแกป้ญัหาในกลุม่ ผา่นการให้
ข้อมูลป้อนกลับของกลุ่ม เพื่อปรับความคิด
ใหม้คีวามชดัเจนในวธิกีารแกป้ญัหาทีถู่กต้อง
เหมาะสมยิง่ขึน้ ซึง่วธิกีารดงักลา่วจะชว่ยให้
ผู้เรียนมีความเขา้ใจในปญัหาและคำาตอบของ
ปัญหาที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสำาราญ บุญธรรม (2550: 
64-90) ที่พบว่า แผน การจัดการเรียนรู้
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 มดีชันปีระสทิธผิลเทา่กบั 
0.6026 และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
นฤมล งอยผาลา (2554: 129) ที่พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ PBL วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6804 

2.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จดัการเรียนรูแ้บบซนิเนคตกิส ์วชิาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6112 
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 61.12 ทีป่รากฏผลเชน่นี ้
อาจเปน็ผลเนือ่งมาจากผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบซินเน
คติกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
มัธยมศกึษาปทีี ่2 โดยมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่มในกจิกรรมการเรยีนผา่นการคดิและการ
ใชท้กัษะภาษาทีจ่ำาเปน็ในชวีติจรงิ ทีเ่กดิจาก
การสรปุความคดิสรา้งเปน็องคค์วามรูข้องผู้
เรียนเอง ให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เปรียบเทียบ 
สรุปและจำาแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ จัดเป็น
ระบบหมวดหมูไ่ด้อยา่งถกูตอ้ง ฝกึใหผู้เ้รยีน

คดิเพือ่คน้หาความรูแ้ละสามารถสรา้งความ
คดิรวบยอดดว้ยตนเอง สง่ผลใหส้ามารถสรา้ง
ความรูแ้ละสรปุสาระสำาคญัเปน็กรอบความ
คดิรวบยอดทีช่ดัเจนและเขา้ใจ ซึง่สอดคลอ้ง
กับความเห็นของ ทิศนา แขมมณี (2553: 
252) ที่ได้สรุปแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์ ของวิลเลียม เจ. กอร์ดอน 
(William J. Gordon) ไวว้า่ รปูแบบการเรยีน
การสอนตามแบบซินเนคติกส์ (Synectics 
Instructional Model) เป็นวิธีการท่ีจอยส์
และวีล (Joice and Weil) พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดของ กอร์ดอน (Gordon) ที่เชื่อว่า 
บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตก
ต่างไปจากเดิมได้ หากมโีอกาสได้ลองคดิแก้
ปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือ
คิดโดยคนอื่นจากหลายกลุ่มประสบการณ์
มาช่วยแก้ปัญหา ก็จะได้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น 
เมื่อผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
โอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ที่ไม่
เหมือนเดิม ลองใช้ความคิดของคนอื่นหรือ
ปรบัเปล่ียนเงือ่นไขอืน่ สภาพการณ์เชน่นีจ้ะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ขึ้นได้ ซึ่ง
กอร์ดอนเสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมยเพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิด
ไว้ 3 แบบ คือการเปรียบเทียบแบบตรง 
(Direct Analogy) การเปรียบเทียบผ่าน
ความเห็นของบุคคล (Personal Analogy) 
และการเปรียบเทียบในเชิงท่ีเป็นประเดน็ขอ้
ขัดแยง้ (Compressed Conflict) วธิกีารดงั
กล่าวจะมีประโยชน์สำาหรับการเรียนรู้ด้าน
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การเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวม
ทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน สอดคล้องกับผล
การวจิยัของกฤษณา ศลิปนรเศรษฐ ์(2553: 
144) ทีพ่บวา่ดชันปีระสทิธผิลของแผน การ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิง
สรา้งสรรค ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชร้ปู
แบบซินเนคติกส์ มีค่าเท่ากับ 0.6446 หรือ
นกัเรยีนมีความกา้วหนา้ในการเรยีนคดิเปน็
ร้อยละ 64.46 

3. การเปรยีบเทยีบการคดิวจิารณญาณ
และการยอมรับนับถือตนเอง ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับแบบ
ซนิเนคตกิส ์พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มี
การคิดวิจารณญาณและการยอมรับนับถือ
ตนเองหลงัเรยีนเพิม่ขึน้ อย่างมนียัสำาคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีการจัดการเรียน
รู้ที่หลากหลาย ทั้งแบบรายบุคคลและจัด
ผา่นกลุม่ผูเ้รยีน ประกอบกบัลกัษณะสำาคญั
ของการจดัการเรยีนโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน มี
กระบวนการแก้ปัญหาที่เริ่มจากการสำารวจ
ประเด็นปัญหา แล้วนิยามปัญหา ค้นหา
แนวทางแก้ปัญหา และตรวจสอบยืนยันให้
เกิดความชัดเจนและมั่นใจในแนวทางการ
แก้ปัญหา รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติเพื่อ

แก้ปญัหา เปน็การจัดการเรยีนรูท้ีก่ระตุ้นให้
นกัเรียนสงสยัอยากรู้คำาตอบของปัญหา แลว้
คิดหาวิธีการค้นหาคำาตอบที่ถูกต้องเหมาะ
สม ซึ่งการสนับสนุนให้นักเรียนได้วิเคราะห์
หาแนวทางการคน้หาคำาตอบผา่นการเผชญิ
สถานการณ์ปัญหา เป็นวิธีการคิดไตร่ตรอง
ดว้ยความรอบคอบใชเ้หตผุลและประสบการณ์
ที่เป็นไปได้จนส่งผลให้การปฏิบัติประสบ
ความสำาเร็จ มิใช่คิดมองแต่ผลด้านใดด้าน
หนึ่งเท่านั้น ประกอบกับผู้เรียนมีโอกาสได้
ทำากจิกรรมดว้ยตนเองและมบีทบาทในกลุม่
ดว้ยความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสม จงึสง่ผลให้
ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมดว้ยวธิกีารดงั
กลา่ว มกีารคดิวจิารณญาณและการยอมรบั
นบัถอืตนเองเพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีน สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ Lemlech (2004: 275) ที่
เชือ่วา่ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน จะสง่ผลใหมี้การพฒันาความ
สามารถด้านการคดิขัน้สูง และเกดิแรงจูงใจ
ในการเรยีน เนือ่งจากการจดักจิกรรมใหก้บั
ผูเ้รยีนจะได้รบัการจงูใจในประเด็นปญัหาที่
กำาหนด จดับรบิทปญัหาทีเ่ปน็เรือ่งใกลต้วัผู้
เรียน และกระตุ้นให้ผูเ้รียนคน้หาคำาตอบโดย
มีครูคอยชี้แนะ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่น
ใหผู้้เรยีนใชก้ระบวนการคดิ ผ่านการสังเกต 
การเชือ่มโยงกบัขอ้มลูประสบการณพ์ืน้ฐาน 
การจัดลำาดับข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ 
การจดัระบบระเบียบ ความรู ้การสรปุอา้งองิ 
การพยากรณ์คำาตอบ และการสร้างสรรค์
ความรูใ้หม่ จนไดร้บัความรูป้ระสบการณ์ท่ีมี
คุณค่า สว่นกจิกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติ
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กส์ เหน็วา่เปน็กจิกรรมการเรยีนทีช่ว่ยเสรมิ
สร้างการคิดของผู้เรียนโดยตรง ที่เริ่มจาก
การจดัสถานการณก์ารเรยีนทัง้หมด เพ่ือให้
ผู้เรียนวิเคราะห์แบบแยกส่วน ก่อนที่จะนำา
ไปพจิารณาค้นหาคำาตอบภายในกลุม่ผู้เรียน 
เพ่ือคน้หาคำาตอบหรอืความคิดรวบยอดจาก
สถานการณใ์นบทเรยีนนัน้ ผ่านการวเิคราะห์
ดว้ยการใชม้มุมองความเหน็ผา่นกระบวนการ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยผสมผสานกับ
ความรู้สึกท่ีเป็นมิตรของผู้เรียนในกลุ่ม ซึ่ง
มีผู้ลงความเห็นว่า เป็นกิจกรรมการเรียนที่
สนบัสนนุใหก้ลุม่ผูเ้รียนมคีวามสร้างสรรคใ์น
การค้นหาคำาตอบของงานและสรา้งความคดิ
รวบยอดด้วยความเห็นในประเด็นที่เหมือน
หรือคล้ายกัน (Analogies) และการเปรียบ
เทียบในเชิงอุปมา ของเหตุการณ์ที่จัดไว้ใน
บทเรยีน กจิกรรมการเรยีนแบบซนิเนคตกิส์
จะชว่ยเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะห์
องคป์ระกอบยอ่ยของปญัหาดว้ยความเขา้ใจ 
และใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน
ในการคิดวธิกีารใหมท่ีน่า่สนใจและมคีณุคา่
สำาหรบัผูเ้รยีนในการแกป้ญัหาในสถานการณ์
นั้น (Joyce ; Weil & Calhoun. 2011: 
28, 219) ดังนั้นประเด็นปัจจัยในกิจกรรม
การเรียนรู้ดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม มีการคิดวิจารณญาณและการ
ยอมรับนับถือตนเอง เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ โสภา โคตรสมบัติ (2554: 
145) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเครือข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการ
คิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเอง 
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ทีป่รากฏผลเชน่นีอ้าจเนือ่งมาจาก กระบวน 
การเรยีนรูแ้บบซนิเนคตกิสส์นบัสนนุใหผู้เ้รยีน
ไดฝ้กึใชก้ารคดิในทกุระยะของการเรยีน ทัง้
การใช้กิจกรรมเปรียบเทียบและการอุปมา 
ซึ่งเป็นเทคนิควิธีกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนคิด
เชือ่มโยงแบบอปุมาเปรียบเทยีบ (Analogy) 
เพือ่ให้ไดม้าซึง่ความรูค้วามเขา้ใจ และความ
สามารถดา้นการคดิตามบรบิทของบทเรยีน
นอกจากนี้ยังเป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและ ใชข้อ้ความ
เปรียบเปรยสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่
ล้วนเป็นพฤติกรรมการเรียนท่ีมีคุณค่าต่อ
การใช้สติปัญญาด้านการคิดวิจารณญาณ
เพื่อกำาหนดปัญหา รวบรวมจัดระบบข้อมูล
เพือ่นำาไป กำาหนดสมมตฐิาน สรปุอา้งองิและ
ตัดสินลงความเห็น สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
สำาคัญส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถ
ด้านการคิด ช่วยในเชื่อมโยงการเรียนรู้จาก
ความรู้พื้นฐานกับความรู้ใหม่ ในการจัด
เนือ้หา วิชาความรูใ้หอ้ยูใ่นลักษณะสอดคล้อง
ชีวิตจริง และเอื้อต่อการนำาเหตุการณ์ไปใช้
ในสถานการณ์จริง การจัดการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่ผสม
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ผสานระหว่างกิจกรรมเด่ียวของผู้เรียนราย
คนกับการพิจารณาลงความเห็นร่วมกัน
ของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียน
ทั้งรายบุคคลและผู้เรียนทั้งกลุ่ม ประกอบ
กับได้ออกแบบกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการให้
เกิดความคิดแปลกใหม่ โดยการทำาแบบฝึก
ทกัษะประกอบการเรยีน ผูเ้รยีนไดแ้สดงออก
ทีส่นกุผอ่นคลาย มโีอกาสระดมความคดิและ
อภิปรายร่วมตัดสินใจ ปัจจัยดังกล่าวจึงส่ง
ผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดอย่างมวีจิารณญาณ และการยอมรบั
นับถอืตนเอง สงูกวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Joyce and Others (2011: 
219-220) ที่เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ซนิเนคตกิส ์เปน็กจิกรรมการเรียนทีช่ว่ยเสริม
สร้างการคิดของผู้เรียน เอื้อต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรยีนรูแ้ละคน้พบความรูจ้ากการปฏบิตัดิว้ย
ความพอใจ ผูเ้รยีนคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง 
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลาย ผ่านการคิดเชื่อมโยงข้อความ
ภาษาเชงิอปุมาเปรยีบเทยีบพรอ้มทัง้การแสดง
หรอือธิบายดว้ยเหตผุล เปน็การสรา้งโอกาส
ในการคดิวธิกีารหรอืทางเลอืกใหมใ่นการแก้
ปัญหา ที่เหมาะสมและเชื่อมโยงสอดรับกับ
ธรรมชาติของสถานการณป์ญัหาทีส่รา้งสรรค ์
ในกรณทีีย่งัไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหบ้รรลุ 
ผู้เรียนอาจปรับหรือออกแบบกิจกรรมการ
เรยีนใหมใ่หเ้หมาะสม โดยผูส้อนอาจกำาหนด

สถานการณ์ปญัหาใหมใ่ห้ผู้เรยีนนำาไปวเิคราะห์
เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ ภายใตเ้งือ่นไขเหตกุารณ์
ที่เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน ซึ่งในบาง
สถานการณ์ของการเรียนและทำากิจกรรม
ผ่านกลุ่มเพื่อน อาจไม่ส่งผลต่อการสร้าง
พลังในการเรียนและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ในเหตุการณ์ปัญหาที่จะต้องวิเคราะห์แก้ไข
ใหส้ำาเรจ็ตามไปดว้ย การเรยีนรูท้ีด่คีวรเชือ่ม
โยงกบัปจัจยัสถานการณทางสงัคมและทาง
วทิยาศาสตร ์รวมทัง้การสนบัสนนุใหผู้เ้รยีน
ได้แสดงออกที่เหมาะสมผ่านกิจกรรมการ
เขียน การพูด ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และควร
รับรู้เข้าใจการกระทำาในลักษณะที่เป็นการ
กดดันหรือประเด็นการสร้างปัญหาตามมา 
การเลือกประเด็นปัญหาในบทเรียนควรนำา
ไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนและมีความลุ่มลึก
ในเนือ้หาวชิา เพือ่ชว่ยเสรมิสรา้งการปฏบิตัิ
ที่เหมาะสม ซึ่ง Gordon (1961 ; cited in 
Joyce and Others. 2011: 222-223) ได้
เสนอแนวคดิพืน้ฐานของการจัดกจิกรรมการ
เรยีนแบบซนิเนคติกส ์ทีท่า้ทายการเสรมิสรา้ง
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนไว ้4 ประการ 
ได้แก่ 1) การพัฒนากระบวนการด้านการ
สร้างสรรค์ของผู้เรียน จะดำาเนินการผ่าน
กิจกรรมสนับสนุนความสามารถในการแก้
ปัญหา การแสดงออกแบบสร้างสรรค์ ค่า
นิยมความรู้สึกเห็นใจ และความสัมพันธ์
ทางสังคมกับผู้อื่น ผู้เรียนจะรู้เข้าใจความ
หมายของการคิดที่ถูกต้อง เมื่อใช้กิจกรรม
ที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างประณีต
สมบูรณ์ 2) กระบวนการที่สร้างสรรค์จะ
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ไม่มีความสลับซับซ้อน สามารถอธิบายให้
เข้าใจและนำาไปจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนให้เกิด
กับผู้เรียนได้ โดยสนับสนุนให้วิเคราะห์
และฝกึปฏบิตัิผา่นจิตสำานกึหรอืจิตรูต้ัวของ
ตน (Conscious Analysis) 3) การพัฒนา
หรือการค้นพบ (Invention) ความสามารถ
อยา่งสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน ควรสนบัสนนุให้
ปรากฏในกิจกรรมทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ในสาขาศิลปะและวทิยาศาสตร ์4) สามารถ
พัฒนาความคิดสร้างผา่นกจิกรรมการเรียน
รายบคุคลและกลุ่มของผู้เรียน ซึง่เป็นความ
รูป้ระสบการณ์ของบคุคลแบบเข้มข้น ดงัน้ัน
ปจัจยัองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ในวิชาภาษา จึงส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเอง 
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 การนำาวธีิการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเปน็ฐานและแบบซินเนคตกิส ์ไปใช้
ประกอบ การจัดการเรียนรู้ ควรศึกษาและ
ทำาความเข้าใจแนวคิดวิธีการจัดกิจกรรม
ให้ละเอียดชัดเจน ก่อนจะนำาไปปรับใช้กับ
นักเรียน เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมมีความ
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

1.2 การจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในบทเรียน 

ควรจัดให้เช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัญหาที่
นกัเรยีนใหค้วามสนใจหรอืเกีย่วขอ้งกบัชวีติ
ประจำาวันของผู้เรียน

1.3 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้า
แสดงออกและได้ลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง
มีสว่นรว่มในกจิกรรมมากทีส่ดุและทัว่ถึงทกุ
คน โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
เพือ่ใหส้ามารถคน้พบความรู ้และสรา้งองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาตัวแปรตามของผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
อื่นเพิ่มเติม เช่น การคิดสร้างสรรค์ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ความสามารถการแก้ปัญหา เจตคติต่อการ
เรียนหรือการนำาตนเองในการเรียนรู้ (Self-
Directed Learning) 

2.2 ควรนำาแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับวิธี
การเรียนรู้แบบอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคดิสมองเป็นฐาน การจดัการเรียน
รูแ้บบใชส้ถานการณจ์ำาลอง การจดัการเรยีน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบใช้วิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิท ์และการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบอื่น 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการรำาและเจตคติต่อ
การเรยีน นาฏศลิป ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยประยกุตใ์ช้ทฤษฎีพหุปญัญากบัการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา
Comparisons of Learning Achievement, Dancing Skills,  
and Attitude Toward Classical Dance Learning of  
Prathomsueksa 6 Students Between Learning Based on The 
Multiple Intelligences Theory Approach and CIPPA Learning 
Model 

อ้อยทิพย์ ยะไวทย์1, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์2, สุมาลี ชูกำาแพง3 

Oiythip Yawai1, Pattananusorn Sathapornwong2, Sumalee Chookampaeng3 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ีพหปัุญญาและแผนการจดัแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา กลุม่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80 / 80 (2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะการรำาและเจตคตติอ่การเรยีนนาฏศลิป ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชิงชุม

1	 นิสิตระดับปริญญ�โท	ส�ข�วิช�หลักสูตรและก�รสอน	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
2	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
3	 อ�จ�รย์	ดร.	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
1	 M.	Ed.	Candidate	in	Curriculum	and	Instruction,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Asst.	Prof.	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Lecturer,	Dr.,	Faculty	of	Science,	Mahasarakham	University
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ราษฎรน์ุกลู อำาเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 จำานวน 2 ห้อง  
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster Random Sampling) จำานวนนักเรียนห้องละ 34  
และ 35 คน รวม 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา จำานวน 
รูปแบบละ 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 - 0.81 ค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับ (r

cc
) เท่ากับ 0.91 3) แบบวัดทักษะการรำา มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.32 - 

0.67 มีค่าอำานาจจำาแนก (D) ตั้งแต่ 0.54-0.87 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.84 
4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนนาฏศิลป์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (r

xy
) ตั้งแต่ 0.32 – 0.69 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 

0.79 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ F-test (One-way MANOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา สาระนาฏศิลป์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
86.68/83.60 และ 81.39/79.07 ตามลำาดับ

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีค่าเท่ากับ 0.6706 และ 0.5947 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 67.06 และ 59.47 ตามลำาดับ

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์
ใช้ทฤษฎี พหุปัญญา และกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนไมแ่ตกตา่งกนั แตก่ลุ่มทีไ่ดรั้บการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามี
ทกัษะการรำา และเจตคตติอ่การเรียนนาฏศลิป ์สงูกวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p .003) 

คำาสำาคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา, การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบซิปปา, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, ทกัษะการรำา, เจตคติต่อการ
เรียนนาฏศิลป์ 



199

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

Abstract

The purposes of this study were: 1) to develop plans for organization 
of learning activities based on the multiple intelligences theory approach and 
CIPPA learning model in classical dance content strand for Prathomsuksa 6 
level, with a required efficiencies of 80/80, 2) to find out effectiveness indices 
of the plans for organization of the mentioned two approaches, and 3) to com-
pare learning achievement, dancing skills, and attitudes toward classical dance 
learning of Prathomsueksa 6 students between the groups who learned based 
on the multiple intelligences theory approach and the CIPPA learning model. 
The sample consisted of Prathomsueksa 6 students were groups of 34 and 35 
students from class 6/4 and 6/5 respectively, attending Cherng-Chum Ratnukul 
school, Muang District, Sakolnakorn Province, in the second semester of the 
academic year of 2011, obtained using the cluster random sampling technique. 
The instruments used in this study were: plans for organization of learning activi-
ties by the multiple intelligences theory approach and CIPPA learning model, 8 
plans each ; 40 items of achievement test with discriminating powers (B) rang-
ing 0.25-0.81 and a reliability of 0.91; performance test of dancing skills with 
difficulties (P) ranging 0.32-0.67, discriminating powers (D) ranging 0.54-0.87 
and a reliability (α) of 0.84; 20 items scale on attitude toward classical dance 
learning with discriminating powers (r

xy
) ranging 0.32-0.69 and a reliability (α) of 

0.79. The statistics used for analyzing data The statistics used for analyzing data 
were mean, standard deviation, percentage, and F-test (One-way MANOVA) was 
employed for testing hypotheses.

The results of the study were as follows: 

 1. The efficiency of the plans for organization of classical dance content 
strand for Prathomsueksa 6 level by using the multiple intelligences theory approach 
and CIPPA learning model were 86.68/83.60 and 81.39/79.07 respectively.

2. The effectiveness index of the both plans for organization of learning 
activities were 0.6706 and 0.5947, showing that the students had learning 
progress at 67.06 and 59.47 percentage respectively.
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บทนำา

การจัดการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ 
และกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ในรูปของ
ชมรม ชุมนุม และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมใน
แตล่ะสถาบนัการศกึษา ลว้นเปน็สิง่มคีณุคา่
ทางวัฒนธรรมสังคมมายาวนาน ซึ่งได้รับ
ความนิยมแพร่หลาย โดยเฉพาะการแสดง
นาฏศิลป์ เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งบันเทิง
ใจทางสังคมแล้ว นาฏศิลป์ยังเป็นทูตทาง
วัฒนธรรมของสถาบันนั้นด้วย (พีรพงศ์ 
เสนไสย. 2547: 195) สิ่งที่สำาคัญที่สุดใน
การเรียนนาฏศิลป์ให้สำาเร็จ ได้แก่ การมีใจ
รกัในศลิปะการแสดงออกทางนาฏศิลป์ อนั
เปน็วฒันธรรมของชาตทิีต่อ้งอาศยัความรู้สกึ
ชื่นชมในคุณค่าทางศิลปะ และความมุ่งมั่น
ต้องการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ให้สำาเร็จ การ
เรียนนาฏศิลป์จะเริ่มต้นด้วยการฝึกข้ันพื้น
ฐานเพื่อจัดเตรียมร่างกายให้พร้อมท่ีจะได้
รับการถ่ายทอดจากผู้สอน จากนั้นผู้เรียน

จะต้องฝึกทบทวนด้วยตนเองจึงจะประสบ
ความสำาเร็จทางการเรียนนาฏศิลป์ อนึ่ง 
การเรยีนนาฏศลิปจ์ะประสบความสำาเรจ็ได้
ตอ้งอาศยัปจัจยัอยา่งอืน่รว่มดว้ย เชน่ ความ
อดทน ความเพยีรพยายาม ทกัษะความจดจำา 

โรงเรียนเชงิชมุราษฎร์นกุลูเปน็หนว่ย
งานสถานศกึษาในระดบัประถมศกึษาประจำา
จงัหวดั มอีตัลกัษณแ์ละใหค้วามสำาคญัในการ
พฒันาผูเ้รยีนดา้นการศกึษา ดนตรนีาฏศลิป ์
และเปน็ตวัแทนถา่ยทอดวฒันธรรมแกส่งัคม 
จากผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปี 
2554 พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพดี แต่ยังต้องการที่จะพัฒนาการ
จดัการเรยีนรูใ้หม้คีณุภาพยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
คณุภาพการจดัการเรยีนรูใ้นสาระนาฏศิลป ์
เพือ่เสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนมีความรูท้กัษะและ
คุณลักษณะทางนาฏศิลป์ที่ดีพร้อม รวมทั้ง

3. The students who learned based on the multiple intelligences theory 
approach and CIPPA learning model did not show different in learning achieve-
ment, but the students who learned using the CIPPA learning model showed 
higher dancing skills and attitudes toward classical dance learning than the group 
of students who learned based on the multiple intelligences theory approach, at 
the level of significance .003. 

Keywords: Learning Based on The Multiple Intelligences Approach, The CIPPA 
Learning Model, Learning Achievement, Dancing Skills, Attitudes 
Toward Classical Dance Learning 
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การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเยาวชน
ให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อรับใช้สังคม
ได้อย่างมีคุณค่าในฐานะผู้สืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม จึงจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้
เรยีนใหม้ทีกัษะและคุณลกัษณะพืน้ฐานทาง
นาฏศลิป ์เพือ่สง่ผลตอ่การพฒันาการเรยีน
รู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนในอนาคต 
(โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล. 2554: 42) 
ประกอบกับพิจารณาเห็นว่า การแสดงออก
ของชาวบา้นเผา่ไทญอ้ ชีใ้ห้เห็นถึงวถีิชวีติการ
ทำามาหากินในครอบครัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ที่ควรอนุรักษ์ สืบทอดให้เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีคุณค่า และควรนำามาประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ให้
มีความน่าสนใจ เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับพิจารณา
เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นกระบวนการเรียนที่
มีคุณค่าและเหมาะสำาหรับนำามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ เนื่องจากเป็น
วธิกีารจดัการเรียนรู้ท่ีสนบัสนนุใหผู้เ้รียนได้
นำาความสามารถทางปญัญาดา้นตา่งๆ ของ
ตน มาปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ที่ผู้
สอนออกแบบไวเ้พือ่สนบัสนนุใหเ้รยีนรูต้าม
จดุประสงคข์องบทเรียนดว้ยแนวทางท่ีหลาก
หลาย (นิราศ จันทรจิตร. 2553: 150) ซึ่ง
เป็นวิธีการเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาความรู้
และทกัษะดา้นนาฏศลิป ์รวมทัง้คณุลกัษณะ
ด้านเจตคติในการเรียนนาฏศิลป์ และเสริม
สร้างความตระหนักในคุณค่าของนาฏศิลป์ 
และยังเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบซิปปา มีประโยชน์ช่วยเพิ่มพูน
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
ปฏบิตัทิางนาฏศลิปแ์ละเจตคตติอ่การเรยีน
ของผู้เรียนอีกด้วย เพราะเป็นรูปแบบการ
เรียนที่มีความหลากหลายในกระบวนการ
เรยีน ทีส่ามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการ
คิด และความกระตือรือร้นในการเรียนให้
บรรลผุลผา่นหลกัการสรา้งองคค์วามรู ้การ
มปีฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีน การมสีว่นรว่ม การ
ปฏิบัติด้วยกระบวนการ และการประยุกต์
ใช้ความรู้ (ทิศนา แขมมณี. 2553: 265) 

จากเหตผุลและความสำาคญัดงักลา่ว
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิานาฏศลิป ์ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 จึงมีความสนใจที่จะนำาแนวคิด
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา และการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา ทัง้สองแบบมาใชเ้พือ่ศกึษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ทักษะ
การรำา และเจตคติต่อการเรียนนาฏศิลป์ 
เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศสำาหรับการวิจัยของ
ผู้สนใจและการนำาไปประยุกต์ใช้ของครูใน
กระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป
ปา กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ สาระนาฏศลิป ์
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ช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์
ใชท้ฤษฎพีหปุญัญาและแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศลิปะ สาระนาฏศลิป ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการรำา และเจตคติต่อ
การเรียนนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 

สมมติฐานของการวิจัย

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีไ่ด้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการรำา และเจตคติต่อการเรียน
นาฏศิลป์หลังเรียนแตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์
นุกูล อำาเภอเมือง สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาค
เรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2554 จำานวน 4 ห้อง 

รวมนกัเรยีน 232 คน แตล่ะหอ้งจดันกัเรยีน
แบบคละความรู้ความสามารถในการเรียน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/4 และ 6/5 
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จำานวนนักเรียน
ห้องละ 34 และ 35 คน ตามลำาดับ ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) และจับสลากได้นักเรียนห้อง 
6/4 เปน็กลุม่ทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและห้อง 
6/5 ทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด 
ประกอบด้วย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญาและแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา จำานวนรปู
แบบละ 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา
เรียนรูปแบบละ 16 ชั่วโมง

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน สาระนาฏศลิป ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจำานวน 40 ขอ้ มี
ค่าอำานาจจำาแนก (B) ระหว่าง 0.25-0.81 
และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (r

cc
) เทา่กบั 0.91 

 3. แบบวัดทักษะการรำา เป็นแบบ
วดัภาคปฏบัิต ิจำานวน 1 ฉบับ ประกอบดว้ย
เกณฑ์ที่ใช้วัดทักษะการรำา จำานวน 5 ด้าน 
พบว่ามีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 
0.67 ค่าอำานาจจำาแนกของแบบวัดทักษะ
การรำา (D) ตั้งแต่ 0.54 ถึง 0.87 และมีค่า
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ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 

 4. แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนสาระ
นาฏศิลป์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 อันดับ (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 
20 ขอ้ มีคา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ (r

xy
) ต้ังแต ่

0.32–0.69 และคา่คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 
(α) เท่ากับ 0.79

การดำาเนินการวิจัย

1. ชีแ้จงรายละเอยีดวธิปีฏบิตักิจิกรรม
ในการเรยีนโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎพีหปุญัญา 
และการเรยีนแบบซปิปา สาระนาฏศลิป ์แก่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

2. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียน
กลุ่มตัวอยา่งท้ังสองกลุม่ โดยใชแ้บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระนาฏศิลป์ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

3. จดักจิกรรมการเรยีนตามแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปา แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่ม

 4. ทดสอบหลังเรียน เม่ือส้ินสุด
การเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน แบบวดัทกัษะการรำา และแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียน สาระนาฏศิลป์ กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

 5. นำาขอ้มลูท่ีไดจ้ากผลการทดลอง
จดักิจกรรมการเรยีนรูก้บันกัเรยีนทัง้สองกลุม่
ไปตรวจให้คะแนน และนำาไปวิเคราะห์ทาง

สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่ง
หมายการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที ่1 การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญาและแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา สาระนาฏศลิป ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและ
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา สาระนาฏศลิป ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ตอนที ่3 การวิเคราะห์เปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการรำา และ
เจตคตติอ่การเรยีนนาฏศลิป ์ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พหปุญัญาและกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซิปปา 
โดยทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test (One-way 
MANOVA)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญา และแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซิปปา เรือ่ง เซ้ิงไทญอ้ 
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ตดิจกัจัน่ สาระนาฏศิลป์ ชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.68/83.60 
และ 81.39/ 79.07 ตามลำาดับ

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซ้ิงไทญ้อติด
จักจั่น สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีค่าเท่ากับ 
0.6706 และ 0.5947 แสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
67.06 และ 59.47 ตามลำาดับ 

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ที่
ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและกลุ่มที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ไมแ่ตกตา่งกนั แตก่ลุม่ทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซิปปามีทกัษะ
การรำาและเจตคติต่อการเรียนนาฏศิลป์ สูง
กว่ากลุ่มทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .003 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปราย
ผล ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1.1 การหาประสทิธภิาพของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี

พหุปัญญา เรื่อง เซิ้งไทญ้อติดจักจั่น สาระ
นาฏศลิป ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มปีระสทิธิภาพ
เท่ากับ 86.68/ 83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตัง้ไว ้หมายความวา่ นกัเรยีนไดค้ะแนนการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียน ทักษะการรำา
ระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบย่อยหลัง
เรยีนแตล่ะแผน คดิเปน็รอ้ยละ 86.68 และ
คะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน คิดเป็นร้อยละ 83.60 และ สามารถ
นำาไปใช้จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ 
การที่ผล การวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่อง
มาจาก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
รับการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและความสามารถทางปัญญา
ของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนที่หลาก
หลายรอบด้าน มีครูคอยชี้แนะสนับสนุนให้
กจิกรรมดำาเนนิไปตามจดุมุ่งหมาย เป็นการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
พฤตกิรรมการแสดงออก และปฏบิตัทิีเ่ชือ่ม
โยงกบัคณุลกัษณะหรอืตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึความ
สามารถทางพหปุญัญาดา้นทีม่ศีกัยภาพ ซึง่
เป็นกิจกรรมทางปัญญาที่นำาไปสู่การเรียน
รู้ของผู้เรียน (นิราศ จันทรจิตร. 2553: 
151) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เยาว
รัตน์ พราหมณ์แต่ง (2550: 97) ที่พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้าน
ของไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.07/82.60 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปุณญนุช ไชยมูล (2550: 102) ที่พบ
ว่าบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กิจกรรมตาม
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แนวพหปุญัญาเพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
เรือ่งนาฏศลิปไ์ทยพืน้ฐาน ชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่6 มปีระสทิธภิาพเทา่กับ 84.39/84.41 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของประดิษฐ์  
คิอินธิ (2552: 100) ที่พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านชาติพันธุ์
โยย้ ชัน้ประถม ศกึษาปทีี ่6 มปีระสทิธภิาพ
เทา่กับ 85.56/83.36 และสอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของวไิลลกัษณ ์อำานาจด ี(2553: 
78-79) ท่ีพบวา่แผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รู ้เรือ่ง การรำาเซ้ิงสม้ปลาชะโด โดยประยกุต์
ใชท้ฤษฏพีหปุญัญา ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.10/ 83.11 

1.2 การหาประสทิธภิาพของแผนการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา เรือ่ง เซิง้ไทญ้
อติดจักจ่ัน สาระนาฏศิลป ์ช้ันประถมศึกษา
ปทีี ่6 มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 81.39/79.07 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หมายความว่า 
นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรม
การเรียน ทักษะปฏิบัติการรำาระหว่างเรียน 
และคะแนนทดสอบยอ่ยหลงัเรยีนทัง้ 8 แผน
คิดเป็นร้อยละ 81.39 และคะแนนทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
79.07 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่
กำาหนด การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เปน็ผลเนือ่งมาจาก แผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้ไดร้บัการออกแบบอยา่งเปน็ระบบ โดย
มุ่งเนน้ใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตั ิครเูปน็เพยีง
ผู้คอยชีแ้นะสนบัสนนุใหก้จิกรรมดำาเนนิตาม

จุดหมาย กิจกรรมที่ใช้ค่อนข้างหลากหลาย
ในแต่ละขัน้ตอน ชว่ยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนมีสว่น
รว่มในกจิกรรมทีค่รอบคลมุศกัยภาพผูเ้รยีน
รอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ผู้เรียนเกิดความสนใจ มี
ความกระตือรือร้นปฏิบัติกิจกรรมและการ
เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม เรียนรู้ผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์ การค้นหาคำาตอบความรู้
ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
สามารถเขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ยและชดัเจน 
เพราะผู้เรยีนเปน็ผู้ลงมอืปฏิบตักิิจกรรมดว้ย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา 
แขมมณี (2542: 17) ที่ว่าการจัดการเรียน
รูร้ปูแบบซปิปา ผ่านข้ันตอนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
ขัน้แสวงหาความรูใ้หม ่ขัน้ศกึษาความเขา้ใจ
ข้อมูล ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
กับกลุ่ม ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้น
ปฏิบตัหิรอืแสดงความรูแ้ละผลงาน และขัน้
ประยุกต์ ใช้ความรู้ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หากไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏิบัติกจิกรรมทีห่ลาก
หลาย การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงส่ง
ผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบ
ซิปปามีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขดังกล่าว 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิตยา  
สัตย์นาโค (2554: 94) ที่พบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา สาระ
นาฏศลิป ์เรือ่งการออกแบบทา่ทางประกอบ
เพลง ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มปีระสทิธภิาพ
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เทา่กบั 84.14/ 81.39 และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของมาลี ธิบูรณ์บุญ (2553: 85-
86) ทีพ่บวา่แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้
แบบซิปปา สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.76/ 83.72 

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.1 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหุ
ปญัญา เรือ่ง เซ้ิงไทญ้อตดิจกัจัน่ ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6706 แสดงว่า
นกัเรยีนมคีวามก้าวหนา้ในการเรยีนรอ้ยละ 
67.06 ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมทัง้แบบ
กลุ่มและรายบุคคล เน้นการเรียนรู้ที่หลาก
หลายผ่านการแสดงออกและการใช้ความ
สามารถทางปัญญาแต่ละด้านด้วยวิธีการที่
เหมาะสม การจดักจิกรรมการเรยีนตามแนว
ทฤษฎพีหปุญัญา จะมุง่เนน้ใหน้กัเรยีนเปน็ผู้
ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมมากกวา่และเปน็กจิกรรม
ทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้น
ความถนัด ความต้องการความสนใจของผู้
เรียนมากกว่า ครูเป็นเพียงผู้คอยสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนในสถานการณ์ที่
มีความหมายแก่ผู้เรียน ประกอบกับการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทางดงักลา่ว 
เปน็การเรยีนทีมุ่ง่เนน้ใหผู้เ้รียนใชพ้ฤตกิรรม
แสดงออก และปฏบัิตกิจิกรรมทีเ่ช่ือมโยงกบั
คณุลกัษณะหรอืพฤตกิรรมท่ีแสดงถงึการใช้

ความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้าน
ของผู้เรียน มาปรับเป็นกิจกรรมการเรียน
เพือ่ใหผู้เ้รียนปฏบิติัและแสดงออกอยา่งรอบ
ด้านที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความ
สามารถทางปัญญาของผู้เรียน หรือกล่าว
ได้ว่าผู้สอนจะ ใช้กิจกรรมทางพหุปัญญา
เป็นสื่อนำาไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (อารี  
สัณหฉวี. 2535: 55-56) ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
จะส่งผลต่อดัชนีประสิทธิผล ของแผนการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พหุปญัญา ให้บรรลุผลระดับค่อนข้างสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวรัตน์ 
พราหมณ์แต่ง (2550: 97) ที่พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ เรื่องศิลปะ
พืน้บา้นของไทย ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 0.6836 
หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 68.36 สอดคลอ้งกบัผล
การวิจัย ประดิษฐ์ คิอินธิ (2552: 100) ที่
พบว่า ดชันีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
เรื่องการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธ์ุโย้ย มีค่า
เทา่กบั 0.6676 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
วไิลลกัษณ ์อำานาจด ี(2553: 78-79) ทีพ่บ
วา่ ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ เรื่องการรำาเซิ้งส้มปลาชะโด 
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6978 คิดเป็น
ร้อยละ 69.78 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเพชรรัตน์ สุวรรณชัย (2553: 63) ที่ 
พบว่า ดชันีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรยีนโดยประยกุต์ใชท้ฤษฎพีหปุญัญา เรือ่ง
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เซิง้เศรษฐกจิพอเพยีง ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 
มีค่าเท่ากับ 0.6577 และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อุทุมพร กรองเห็น (2554: 
109) ทีพ่บวา่ ดชันปีระสิทธิผลของแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูน้าฏศลิปโ์ดยประยกุต์
ใชท้ฤษฎพีหปุญัญา เรือ่ง การประดษิฐท์า่รำา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6642 

2.2 ดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา เรือ่ง เซิง้ไทญ้
อตดิจกัจัน่กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระ
นาฏศลิป ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีค่าเท่ากับ 
0.5947 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรยีน 0.5947 คดิเปน็รอ้ยละ 59.47 
ทีป่รากฏผลเชน่นีอ้าจเนือ่งมาจาก กจิกรรม
ในบทเรียนได้รับการออกแบบให้สอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน มีการเลือกใช้สื่อและ
กิจกรรมการเรียนที่ค่อนข้างหลากหลาย 
สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงออกและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับความ
สามารถทางปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน
เพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้นาฏศิลป์ ซึ่งกิจกรรม
การเรียนที่ผู้วิจัยได้นำามาออกแบบในคร้ังนี้ 
ลว้นเปน็กจิกรรมทีเ่ปดิโอกาสและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถหรือศักยภาพ
ของตนที่มีอยู่ ให้เกิดผลการเรียนรู้เพิ่มเติม
ที่ท้าทาย ส่งผลให้มีแรงจูงใจในการเรียน 
และผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบท
เรียนมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการ

เรียนรู้เพื่อตอบสนองการแสดงออกของผู้
เรียนแต่ละคนอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย
กจิกรรมทัง้แบบกลุม่และรายบคุคล มกีารนำา
เสนอผลงานแกเ่พือ่นในชัน้เรยีนใหร้บัรูด้ว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสม โดยครผููส้อนจะพจิารณา
ประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนและผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมของนกัเรยีนไปพรอ้มด้วย หลงัจาก
น้ันได้สนับสนุน ให้นักเรียนนำาความรู้ที่ได้
ไปใช้อธิบายเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใน
รูปแบบการประยุกต์ใช้ในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในความรู้
ใหม่ในบริบทที่มีความหลากหลายมากยิ่ง
ขึน้ ครแูละผูเ้รยีนไดร้ว่มกนัตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้น ว่ากิจกรรมทั้งหมดจะบรรลุ
ผลเพียงใด รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนำาไปใช้ปรับปรุงแก้ไข สุดท้ายเป็นการ
ทดสอบความรู้ของผู้เรียน เพื่อให้รบัรู้ความ
สามารถของตนและเตรยีมเปน็ความรูพ้ืน้ฐาน
การเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของพรีะ รตันวจิติร และคณะ (2544: 4-5) 
ท่ีเหน็วา่ การพัฒนาผู้เรยีนตามแนวทฤษฎพีหุ
ปัญญาแต่ละด้านน้ัน ควรจัดให้มีกิจกรรม
เฉพาะที่ช่วยให้ปัญญานั้นเจริญสูงสุดและ
พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ควรจัด
กจิกรรมหลากหลายประเภท ทัง้กจิกรรมให้
รับรู้และกิจกรรมให้แสดงออกในสิ่งที่เรียน
รู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องสนองกับความ
แตกต่างและเหมาะกับความสามารถท่ีจะ
พฒันา เชน่ ในการรบัรูข้อ้มลูความรูใ้นสาระ
นาฏศิลป์นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมผ่านปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้าน
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การเคลือ่นไหวทางกาย และปญัญาดา้นมติิ
สมัพนัธเ์ปน็หลกั ซึง่จะพฒันาความสามารถ
ดงักลา่วแลว้ ผูเ้รยีนจะรบัรูแ้ละประมวลผล
โดยวิธีการต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์ จัดระบบ
เชือ่มโยง และเก็บความรูเ้หลา่น้ันไว้ในสมอง 
เพื่อให้ความรู้ที่เก็บไว้มีความคงทน โดย
ครูควรจัดกิจกรรมให้แสดงออกโดยวิธีการ
ที่แตกต่างกันตามลักษณะความสามารถ
ทางปัญญาของผู้เรียนแต่ละคน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาค้นคว้าของนิตยา สัตย์นา
โค (2554: 94) ที่พบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
ซิปปา เร่ืองการออกแบบท่าทางประกอบ
เพลง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 
0.6681 และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของมาลี ธิบูรณ์บุญ (2553: 85-86) ที่พบ
ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป
ปา สาระดนตร ีชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 มดีชันี
ประสิทธิผลเท่ากับ .7192 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญากบักลุม่ทีเ่รยีน
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตก
ตา่งกัน แตก่ลุม่ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบซปิปามทีกัษะการรำา และเจตคติ
ต่อการเรียนนาฏศิลป์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎพีหปุญัญาอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ
(p .003) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

3.1 นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญากบักลุม่ทีเ่รยีน
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปามผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนไม่แตกต่าง
กนั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ทั้งสองแบบ ได้รับการออกแบบโดย
ใชก้จิกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้แบบรายบคุคล
และกลุม่ผูเ้รยีน จดัใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
กิจกรรมด้วยตนเอง มีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเพื่อน และสอบถามจากครูเมื่อมี
ปัญหาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีลักษณะบูรณาการความสามารถ
ทางปัญญาและประสบการณ์ของผู้เรียนที่
ดี โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะต่างๆ 
ที่หลากหลายผสมผสานกัน แล้วนำามาจัด
เป็นกระบวนการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กัน ตาม
ความสนใจของผู้เรียนผนวกกับสร้างความ
ท้าทายในบทเรียน มีกิจกรรมสร้างเสริม
ความเขา้ใจ กจิกรรมดา้นนาฏศลิปด์นตร ีการ
เคลือ่นไหวทางกายทีผู่เ้รยีนมคีวามพอใจใน
การเรยีนสงูขึน้ นอกจากนัน้การเขา้ใจบคุคล
อ่ืนหรอืดา้นสังคมผูเ้รยีนยงัส่งผลตอ่การปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมในการทำางาน ตระหนัก
ในความรู้สึกของผู้อื่น เกิดความรับผิดชอบ 
นกัเรยีนแสดงออกในดา้นตา่งๆ ทีต่นมคีวาม
ถนดัและใชเ้ตม็ตามศกัยภาพ (นิราศ จันทร
จติร. 2553: 159) ซึง่ทำาใหน้กัเรยีนมคีวาม
พอใจในการทำางานดา้นทีต่นชอบ โดยเฉพาะ
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กิจกรรมนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหวทางกาย 
และด้านสังคม เช่น กิจกรรมร้องเพลง การ
แสดงทา่ทางประกอบเพลง การเล่นเกม สง่
ผลใหผู้เ้รยีนเกิดความกระตอืรอืรน้ ไม่เครยีด
ในการเรียนรู้ นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา ด้านสังคม ด้านร่างกาย และด้าน
อารมณ์-จิตใจสูงขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
ในขณะทีก่จิกรรมการเรยีนด้วยกลุ่มรว่มมอื
เปน็สว่นหนึง่ของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
รูปแบบซิปปา ซึ่งกิจกรรมกลุ่มร่วมมือช่วย
เสรมิสรา้งใหม้คุีณภาพในการเรยีนผา่นการ
รว่มมอืชว่ยเหลือซึง่กันและกนั บทบาทการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียน และการมี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในกลุ่ม กิจกรรมการ
เรยีนบางครัง้จะใหค้วามสำาคญักบับรรยากาศ
ของการแข่งขัน และความรับผิดชอบของผู้
เรียนแต่ละบุคคล กระบวนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มในช้ัน จะช่วยจูงใจในการเรียน
ของแต่ละบุคคล ขณะที่ความสำาเร็จของผู้
เรียนรายบุคคลจะเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่ความ
สำาเร็จในการเรียนของกลุ่ม (Alderman. 
2008: 224) เมื่อพิจารณากรอบแนวคิด
ของการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาแล้ว จะ
เปน็กิจกรรมที่มุ่งเนน้การสร้างสรรคค์วามรู ้
(Constructivism) กระบวนการกลุ่ม และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Croup Process 
and Cooperative Learning) ความพร้อม
ในการเรียนรู้ (Learning Readiness) การ
เรียนรู้กระบวนการ (Process learning) 
และการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of 
Learning) เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการตืน่ตวัและ

เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามลำาดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาทั้ง 7 
ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้น
แสวงหาความรูใ้หม ่3) ขัน้ศกึษาความเขา้ใจ
ขอ้มลู 4) ขัน้แลกเปลี่ยนความรู้ความเขา้ใจ
กับกลุ่ม 5) ขั้นสรุปและจัดระบบระเบียบ
ความรู้ 6) ขั้นปฏิบัติหรือการแสดงความรู้
และผลงาน 7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ จาก
ประเดน็สาระทีก่ลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่
ผูเ้รยีนจะเรยีนไดบ้รรลผุล หากไดเ้รยีนรูผ้า่น
การปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย การสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิง่แวดลอ้มรอบตวั (ทศินา แขมมณ.ี 2542: 
17) นอกจากนีก้ารจดัการเรยีนรูท้ัง้สองแบบ
ครูคอยแนะนำาให้ความรู้ตามขั้นตอนของ
กจิกรรม การใหค้วามสำาคญัในบทบาทของผู้
เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน รวม
ทัง้ความสามารถและประสบการณเ์ดมิของ
ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน จากเหตุผล
และปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตก
ต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหน่ึง
ของ ประกอบกุล มณีวรรณ (2554: 105) 
ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญา และการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา 
วิชาภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่แตกต่างกัน

3.2 นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ



210

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

ซปิปามทีกัษะการรำาและเจตคตติอ่การเรยีน
นาฏศลิป ์สงูกวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .003 ทัง้น้ี
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบซิปปา เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้
นกัเรยีนไดมี้สว่นร่วมทัง้ทางดา้นรา่งกาย สติ
ปญัญา อารมณ ์สังคม นักเรียนมโีอกาสร่วม
ในกจิกรรมการเรียนอย่างทัว่ถงึและมากเทา่ที่
จะทำาได ้การทีผู่เ้รยีนมบีทบาทเปน็ผูก้ระทำา
จะช่วยให้เกิดความพร้อมและกระตือรือร้น
ที่จะเรียนด้วยความตั้งใจ นักเรียนมีโอกาส
ใช้ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ได้สนทนาปรึกษา 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณซ์ึง่
กนัและกนั ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะชว่ยใหผู้เ้รยีนได้
รับการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง
และผูอ้ืน่ ครจูดัการเรยีนทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีน
ไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้พราะการค้นพบ
ความรู้ความจริงด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนมัก
จะจดจำาความรูไ้ดด้ ีนอกจากนีก้จิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา ยงัสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนไดมี้
โอกาสเรยีนรูผ้า่นกระบวนการปฏบิตัแิละการ
เคลือ่นไหวทางกาย ซึง่กรอบของการจดัการ
เรียนรู้แบบซิปปา ยังส่งผลต่อความรู้ความ
เข้าใจ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ
การคิดและแรงจงูใจในการเรยีน (ทิศนา แขม
มณี. 2542: 5) อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้
รูปแบบซิปปาเป็นการเรยีนที่เสริมสร้างการ
พฒันาผู้เรยีนรอบด้าน โดยเฉพาะการเรยีนรู ้
ดา้นทักษะการรำาของผูเ้รยีน ซึง่เปน็การเรยีน
รู้ผ่านทักษะทางกาย และส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการรำา ท่ีผู้สอนจะ
ต้องออกแบบท่ารำาให้เชื่อมโยงสอดคล้อง
กบัประสบการณแ์ละความสามารถพืน้ฐาน 
เมือ่จดัใหเ้รยีนทกัษะทา่รำาใหม ่กจ็ะตอ้งจดั
ลำาดบัตามความยากงา่ยซบัซอ้น สอดคลอ้ง
กับความต้องการความสนใจและศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคนผ่านกระบวนการกลุ่ม 
และการร่วมมือกันเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามสิ่งที่ตนต้องการ และเรียน
ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจน
เกินไป ปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ 
การจัดให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนครั้งนั้น ไปฝึกปฏิบัติในลักษณะการ
ประยุกต์ใช้ ซ่ึงหากเป็นเนื้อหาด้านทักษะ
การรำาก็จะใช้กิจกรรมการเรียนที่เสริมสร้าง
ให้ผูเ้รียนได้ฝกึปฏบัิติด้านการรำา เพิม่เติมใน
สถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดงันั้น กิจกรรมการ
เรยีนแต่ละขั้นตอนของแบบซิปปา จะส่งผล
ต่อการเรียนด้านทักษะการรำาให้บรรลุผล
ยิ่งขึ้น ในขณะที่กิจกรรมการเรียนตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา ได้ออกแบบกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายและเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้าน
ความคดิรวบยอดมากกวา่ดา้นทกัษะปฏบัิต ิ
เพราะกจิกรรมจะสอดคลอ้งกบัปญัญาของผู้
เรยีนแตล่ะคนทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจจะมผีู้
เรียนบางส่วนหรือบางคนเท่านั้นที่มีปัญญา
ด้านดนตรีและด้านการเลื่อนไหวทางกายที่
ไดร้บัโอกาสนำาความสามารถดงักล่าว มาใช้
ประโยชน์ในการเรียนด้านทักษะการรำาของ
ตนใหบ้รรลผุลและประสบความสำาเรจ็ได ้จงึ
อาจทำาใหน้กัเรยีนกลุม่ทีเ่รยีนโดยประยุกตใ์ช้
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ทฤษฎพีหปุญัญา ไมป่ระสบผลสำาเรจ็ในดา้น
ทักษะการรำาเท่าที่ควร ประกอบกับผลการ
เรียนด้านเจตคติต่อการเรียนนาฏศิลป์ของ
นกัเรียนทัง้สองกลุม่ จะไดร้บัผลการพฒันา
ผา่นกจิกรรมการเรยีนทีต่นเองบรรลผุลดว้ย 
กลา่วคอืหากผูเ้รียนได้รบัรู้ในความสำาเร็จของ
การเรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละทกัษะการรำาแลว้ 
ผู้เรียนก็จะมีแรงจูงใจในการเรียน มีความ
รู้สึกในทางบวกต่อกิจกรรมการเรียน รวม
ทัง้แนวโน้มของพฤตกิรรมการแสดงออกดา้น
การเรยีนนาฏศลิปข์องผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั
ความเห็นของ Alderman (2008: 224) ที่
เสนอไว้ว่า การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือจะส่ง
ผลต่อคณุลกัษณะ ค่านยิม และการยอมรบั
นับถือตนเอง เนื่องจากการเรียนรู้ของกลุ่ม
จะมีบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย มพีฤตกิรรมการ
รว่มมือกนัในการเรยีนดว้ยการเปน็เพือ่นทีด่ี
มากกว่าการแข่งขันของสมาชิกภายในกลุ่ม 
หากผูส้อนไดจั้ดเวลาและโอกาสให้ผู้เรยีนได้
แสดงออกที่เหมาะสมในกลุ่ม ก็จะส่งผลให้
ผูเ้รยีนเกดิความรูส้กึทีด่ตีอ่เพือ่น ความรูส้กึ
ภมูใิจและเหน็คุณค่าในความสามารถของตน
ในการเรยีนใหบ้รรลผุลตามเปา้หมาย รวมทัง้
มีแนวคิดของ Wood and Others (2011: 
551-552) ท่ีสนับสนุนการเกิดเจตคติของ
ผู้เรียนไว้ว่า เจตคติมีองค์ประกอบในด้าน
ความคิดและความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ด้านความรู้สึกอารมณ์ และด้าน
พฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งเป็นเงือ่นไขที่ผู้
เรยีนไดร้บัมาจากประสบการณท์ีต่นเกีย่วขอ้ง 
ได้จากการแนะนำาของบุคคลที่ใกล้ชิด การ

ปฏิบัติหรือการแสดงออกของครูผู้สอนต่อ
ผู้เรียนท่ีอาจเป็นท้ังด้านบวกหรือด้านลบ 
รวมท้ัง เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมอื่นท่ีผู้เรียน
ประสบในแต่ละช่วงเวลา แต่สิ่งที่ได้รับผ่าน
ประสบการณต์รงจะมผีลต่อระดบัทางเจตคติ
ของผู้เรียนที่เข้มข้นและปรับเปลี่ยนได้ยาก
กว่า จากเหตุผลและปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 
จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบซิปปา มีทักษะการรำา และ
เจตคติต่อการเรียนนาฏศิลป์ สูงกว่ากลุ่มที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สามารถนำา
ไปปรับใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนวิชา
นาฏศลิป ์และสาระอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชัน้
ประถมศกึษาใหบ้รรลผุล ในดา้นผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนของ
นักเรียนได้ตามความเหมาะสม 

1.2 ผู้สอนสามารถปรับกิจกรรม
ในบทเรียนสำาหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ให้เหมาะกับ
บรบิทและสถานการณใ์นชัน้เรยีนไดค้อ่นขา้ง
หลากหลาย ทั้งในกิจกรรมที่ใช้พหุปัญญา
ของผู้เรียนเฉพาะแต่ละด้านหรือปรับใช้ใน
ลักษณะของการบูรณาการ หรือสามารถ



212

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

เลือกใช้กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญญาด้าน
ดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวทางกาย หรือ
ด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
สาระนาฏศิลป์เท่านั้น

1.3 ควรออกแบบกจิกรรมการเรยีน
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุด และทั่วถึงทุกคน โดย
ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการท่ีหลาก
หลายและถนัดหรือสนใจ มากกว่าครูเป็น
ผู้กำาหนด รวมทั้งควรกระตุ้นให้นักเรียนมี
โอกาสแสดงออกในทุกมิติของพหุปัญญา 
และบทบาทในกระบวนการกลุ่มที่ดี

1.4 ควรสร้างบรรยากาศการเรียน
รู้ให้เป็นกันเองกับนักเรียน เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ที่สมดุล และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลสำาเร็จยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรนำากรอบแนวคิดการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหุ
ปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปา ไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน
รู้กับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
สถานการณจ์ำาลอง กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะ หาความรู้ การเรียนรู้แบบคิดใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิท ์การเรยีนรูแ้บบใชว้จิยัเปน็
ฐานหรอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกลุม่
ร่วมมือแบบอื่น 

2.2 ควรศึกษาตัวแปรตามของผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้าน
อืน่เพิม่เตมิ เชน่ การคดิอยา่งมวิจิารณญาณ 
การคดิสร้างสรรค ์ความรับผดิชอบ แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ การยอมรับนับถือตนเอง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ คุณลักษณะด้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง หรือความสามารถการนำา
ตนเองในการเรียนรู้ 



213

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

References

Aree Sanhachawee. (2000). Intelligences In the Classroom: Teaching  
Strategies to Develop Multi-Dimensions of Intelligences. Bangkok:  
Books Development Center, Department of Academy. 

Cherngchum Ratnukoon School. (2010). Curriculum of Cherngchum Ratnukoon 
School B.E.2553, According to Basic Educational Core Curriculum B.E. 
2551. Sakonnakhorn. 

Malee Thiboonbun. (2010). Learning Outcomes of Arts Content Strands,  
Musical Theme for Mathayomsuksa 1 Level, Using CIPPA Learning  
Model. Independent Study on Master of Education Degree.  
Mahasarakham: Mahasarakham University.

Nittaya Satnakho. (2011). The Learning Outcomes of CIPPA learning model in Arts 
Content Strand, Entitled Creating of musical Posture, for Prathomsuksa 6 
Level. Independent Study on Master of Education Degree. Mahasarakham: 
Mahasarakham University.

Nirat Jantharajit. (2010). Learning For Thinking. Maha Sarakham: Maha Sarakham 
University Publishing.

Prakorbkul Maneewan. (2011). Comparisons of Learning Achievement, Analytical 
Thinking Abilities And Emotional Quotient of Prathomsueksa 3 Students 
Who Learned Using Organization of Learning Based on the Multiple Intel-
ligences Theory and the CIPPA Model. Thesis on Master of Education 
Degree. Mahasarakham: Mahasarakham University.

Pradit Khi-inti. (2009). Comparisons of Learning Outcomes on Yoay Ethnic’s 
Folkdance, of Prathomsueksa 6 Students Between Using Organization of 
Learning Activities by the Multiple Intelligences Theory Approach and the 
Conventional Learning Approach. Thesis on Master of Education Degree. 
Mahasarakham: Mahasarakham University.



214

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 5 Number 3 September – December 2013

 Punyanuch Chaiyamoon. (2007). A Development of Web – based Courseware 
Based – on the Multiple Intelligences Theory and Creative Thinking in the 
Group of Art Learning Content, Entitled “Basic of Thai Dancing Art” for 
Prathomsueksa 6. Thesis on Master of Education Degree. Mahasarakham: 
Mahasarakham University.

Petcharat Suwannachai. (2010). Learning Outcomes by Using Applied The  
Multiple Intelligences Theory Approach, in Classical Dance Content, 
Entitled Folk Dance on Sufficient Economy Theme for Prathomsuksa 5 
Level. Independent Study on Master of Education Degree. Mahasarakham: 
Mahasarakham University.

Peera Rattanawijit and others. (2001). The Application of Multiple Intelligences 
Theory For Learning Reform. Bangkok: Thammasan Publishing.

Pirapong Sensai. (2004). The Stream of Easan Dancing. Kalasin: Prasarn Publishing.

Tissana Khammanee. (1999). The Students – Centered Learning: CIPPA Model. 
Journal of Education. 27 (3): 1 – 17 , March –June.

Tissana Khammanee. (2010). Strategies of Teaching: Knowledge for  
Effective Learning Process. 13th edition, Bangkok: Chulalongkorn  
University Publishing.

Uthumporn Kronghen. (2011). The Outcomes of Learning Activities in Classical 
Dance, Entitled Creating of Dancing Posture for Mathayomsuksa 2 Level, 
Using The Multiple Intelligences Theory Approach. Independent study on 
Master of Education Degree. Mahasarakham: Mahasarakham University.

Wilailak Amnajdee. (2010). The Outcomes of Learning Activities in Arts Content 
Strands (Classical Dance Theme), Entitled Folk Dance on Pla Shado 
Theme, Based on The Multiple Intelligences Theory Approach for Mathay-
omsuksa 1 Level. Independent study on Master of Education Degree. 
Mahasarakham: Mahasarakham University.

Wood, Samuel E.; Wood, Ellen Green ; Boyd, Denise. (2011). The World of 
Psychology. 7th ed. Boston: Pearson Education, Inc. 



215

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

Yaowarate Pramtaeng. (2007). Development for Learning Plans Using The  
Multiple Intelligences Theory Approach, Entitled Folk Art of Thailand,  
Arts Content Strands For Prathomsuksa 6 level. Independent study on 
Master of Education Degree. Mahasarakham: Mahasarakham University.



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 3 Number 3 September – December 2011

216



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

217

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. 



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 3 Number 3 September – December 2011

222

3. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

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

ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. (2550). ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
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